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Resumo

À luz das novas ideias desenvolvidas no quadro da 
melhoria da qualidade de vida das cidades, foi aumentando o interesse 
relativo ao ambiente pedonal. Este interesse vai mais longe do que o 
estudo das dimensões físicas dos passeios ou das suas características 
geométricas. Pretende-se então, que estas comunidades pedonais, 
ou em que o peão é considerado como prioritário, abarquem as 
infra-estruturas de transportes e as integrem numa perspetiva mais 
alargada, tendo em atenção o uso do território e o seu desenho.

O objetivo desta análise é o de procurar identificar o tipo 
e os locais onde o peão é submetido a baixos níveis de qualidade de 
vida. 

Os resultados serviram de apoio na procura de medidas 
de correção a estrutura urbana e da respectiva gestão, bem como 
intervir no desenho dos elementos pedonais urbanos.

O objetivo desta dissertação é o de avaliar teórica e 
conceptualmente os espaços urbanos destinados ao peão. 

Os objetivos específicos desta dissertação são: (i) 
comprovar se o desenho espacial urbano responde de forma positiva, 
se for visto na perspetiva da pessoa que caminha pela cidade; (ii) 
Comprovar se a estrutura de gestão urbana corresponde a um meio 
urbano privilegiado; (iii) Integrar as decisões estruturais e de gestão 
urbana com as decisões de desenho urbano; (iv) Aplicar o modelo a 
Braga como caso de estudo.

As conclusões obtidas permitiram validar pela positiva o 
modelo utilizado.

Palavras-chave: Estrutura urbana, gestão urbana, 
densidade física da estrutura urbana, densidade funcional da estrutura 
urbana e propulsores urbanos.    
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Abstract

In the light of recent concerns about the quality of life in 
the cities, there  has been a growing interest in pedestrian environment. 
This interest goes further than sidewalk dimensions or its geometrical 
characteristics. Therefore we intend that these pedestrian communities, 
or where the pedestrians are seen as a priority, include a more general 
view of the transportation infrastructures, which considers the land use 
and its spatial design.

The goal of this study is to identify those situations where  
pedestrians  face lower levels of quality of life.

The undertaken analysis aimed to produce results which 
may support adjustments in the urban structure and management 
as well as contribute to a better design of pedestrian-related urban 
elements.

The general objective of this study is to evaluate, 
theoretically and  conceptually,  the urban spaces dedicated to 
pedestrians.

The specific objectives are: (i) to find out how adequate is 
the response of the urban  spatial arrangement, as seen by a pedestrian 
walking through an urban environment;  (ii) to find out how adequate 
is the urban structure and management to a pedestrian use; (iii)  to 
integrate urban structure options and urban management decisions in 
the design of urban elements;  (iv) to apply the model to Braga as a 
case study.           

The conclusions reached, proved that the model can be 
implemented.

  

Keywords: Urban structure, urban management, physical 
density of urban structure, functional density of urban structure and 
urban thrusters.
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1   INTRODUÇÃO

1.1 Introdução 

À luz das novas ideias relacionadas com a qualidade de vida 
nas cidades, assistiu-se a um crescente aumento do interesse em questões 
relacionadas com o ambiente pedonal. Parece importante salientar que este 
interesse é consideravelmente mais amplo do que o estudo das dimensões 
físicas dos passeios ou das suas características geométricas. Pretende-se, que 
estas comunidades pedonais, em que o peão é considerado como prioritário, 
abarquem as infraestruturas de transportes e as integrem numa perspetiva 
mais alargada, tendo em atenção o uso do território e o seu desenho.     

A atividade pedonal deverá ser considerada no seio do 
planeamento urbano, como um elemento de fundamental importância, 
relevando e elevando-a do lugar não prioritário a que tinha sido até aqui 
condenada. A atividade pedonal representa uma forma e um modelo de 
transporte que devem ser tomados em consideração pela engenharia de 
tráfego, que se tem apenas concentrado no problema rodoviário.  Erguendo-se 
e apresentando-se, naturalmente, como uma forma de transporte, apresenta 
vantagens relativamente aos automobilistas, sobretudo se se tiver em 
consideração a deterioração da qualidade da vida urbana. No entanto, importa 
assinalar que esta conceção não se deve limitar à relação entre a densidade 
do passeio e a velocidade da caminhada. De maior importância, é o considerar 
e ter em conta as características humanas do individuo, as características 
físicas e psicológicas. As características físicas contemplam as dimensões 
físicas humanas e a análise do processo de caminhada. As características 
psicológicas contemplam a perceção do espaço urbano. Merece, igualmente, 
ter-se em consideração uma perspetiva sensorial através da perceção das 
variações de cheiros, luz, cor, textura, gravidade, da qual resulta uma perceção 
e compreensão humana do espaço. 

1.2 Enquadramento Teórico 

A- A Cidade e o seu espaço

O espaço exterior urbano é a imagem da cidade. É o espaço vivo 
onde se realizam as principais funções urbanas, e, portanto, como um espaço 
de circulação, de comunicação e de encontro (Gehl, 2013, 19; Gehl & Gemzoe, 
2003). A cidade representa e revela-se um espaço vital experimentável, 
condicionado pelo desenvolvimento social.

O fundamento e o desenvolvimento dos espaços de cariz urbano 
pode ser percecionado como se tendo iniciado com a Ágora – a praça grega 
(Rubenstein, 1992). A cultura orientada para o peão até ao aparecimento 
do automóvel, foi-se, ao longo dos tempos, transformando, adaptando a 
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diferentes processos e realidades temporais, espaciais e sociais. Um espaço 
urbano não pode ser apenas definido ou caracterizado pelo seu espaço físico, 
mas também  pelo seu carácter social e ambiental. Os espaços urbanos foram 
criados e concebidos, cada um à imagem das suas realidades, transformando-
se em locais de encontro destinados a várias atividades de âmbito físico e 
social. 

Ao longo dos tempos, o peão tem sido considerado como 
referenciador e, no caso da Ágora grega, revela-se como modelador. Como 
é, efetivamente, do conhecimento geral, a proporção e a dimensão da 
arquitetura grega estão profundamente baseadas na escala humana. No 
mundo romano, a proporção era utilizada de forma a estabelecer, conseguir e 
permitir uma proporção harmoniosa nos seus edifícios e espaços. Este sistema 
de proporção denominado como módulo, proporcionou que o planeamento 
romano das cidades fosse concebido como um sistema de blocos regulares que 
participavam numa grelha (“Gridiron”) que não era mais do que um sistema 
de ordenamento espacial1 . O fórum revelava-se e se apresentava-se  como 
lugar de trocas comerciais e verdadeiro centro governamental, e os edifícios 
definiam os espaços urbanos. 

Os espaços medievais representavam o resultado de um 
crescimento populacional e de novas necessidades comerciais. As praças eram 
lugar de cerimónias religiosas, eventos governamentais e produções teatrais. 
Os espaços urbanos (ruas, praças) eram enquadrados com edifícios de 
destaque, Igrejas (piazza del campo em Siena e Piazza di S. Marco em Veneza). 
Importa assinalar, que estes conceitos foram recentemente reutilizados e 
discutidos em processos de caracterização e recuperação das novas cidades 
em que o peão é considerado e tido como prioritário. 

Os espaços e de modo particular, as praças renascentistas, 
foram incrementados fora das muralhas da cidade medieval tendo sido 
delineados e estabelecidos com uma escala e formas monumentais fruto de 
um planeamento profundamente cuidado (o Campidoglio em Roma)2 . 

O período barroco revela-se como caracterizado por servir as 
estruturas religiosas e cívicas. Neste período foram criados novos espaços 
que se erguiam e pareciam reestruturações dos antigos. Permitiu que se 
construíssem novas praças em novos lugares das cidades (Piazza di S. Pietro e 
a Piazza Navona em Roma, e Versailles em França)3.
1  Para a percepção arquitectónica e urbanística do Fórum romano vd: Vitrúvio, De architectura I, 

I, 7 
2   Sobre a importância e o valor das praças renascentistas no urbanismo renascentista vd: Cannif-
fe, E (2008), The politics of the Piazza: The history and the meaning of the Italian square, Ashgate 
Aldershot, pp. 75-112; Canniffe, E, (2001) “City and Scene: the theatricality of public space in the 
Renaissance” in:  Urban Design Studies: Annual of the University of Greenwich Urban Design Unit, 
7, 21-34; Adams, N & Nussdorfer, L (1994), “The italian city, 1400-1600”, in: Millon. H & Lampugna-
ni, (eds.), The renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: The representation of Architecture, 
London: Thames and Hudson: pp. 205-230; Rubenstein, H.M (1992), Pedestrian malls, streetscape 
and Urban spaces, John Willey & Sons, p. 8. Sobre o Capidoglio vd: Argan, G.C & Contardo, B, 
(1993), Michelangelo Architect, London: Thames and Hudson; Morris, A. E.J, ( ) History of urban 
form before the industrial revolution, pp. 183-184. 
3   Sobre o urbanismo do período barroco vd: Canniffe, E (2008), The politics of the Piazza: The 
history and the meaning of the Italian square, Ashgate Aldershot, pp.133-150; Habel, D. M (2002), 
The urban development in the age of Alexander VII, Cambridge: Cambridge University Press; 
Atkinson, N (2013), “The italian piazza: From gothic footnote to baroque theater, in: Bohn B & 
Saslow, J.M (eds.), A companion to renaissance and baroque art, pp. 561- 581. Sobre Versailles vd: 
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No século XIX, começa-se a se compreender a cidade a uma 
nova escala urbana, nos seus requisitos funcionais. Urbanistas compreendem 
os aspetos sociais, económicos e estéticos. A cidade apresenta um desenho 
urbano bom e cuidado, sem que se revele uma imposição predefinida da 
arquitetura na cidade. Perceciona-se o surgimento de usos mistos, com a 
construção de edifícios públicos, comerciais, habitacionais, hotéis, igrejas (os 
Boulevards em Paris e a galeria Vittorio Emanuelle em Milão)4.     

Atualmente, depois de a cidade ter sido transformada pelas 
imposições das necessidades rodoviárias, os espaços urbanos estão, de uma 
forma generalizada, a serem reequacionados, de modo, a serem capazes 
de responder positivamente às necessidades humanas e urbanas como o 
foram ao longo da história. Inicialmente, tal processo de transformação foi 
profundamente radical, criando zonas livres de tráfego, tal como sucedeu 
em variadíssimos casos ocorridos no pós-guerra (Rubenstein, 1992:15; Klau, 
C.H, 1993: 21-31). Atualmente, as ações são mais consensuais procurando-se 
estabelecer formas de compatibilizar o peão com o automóvel, considerando-
se este último, muitas vezes, como um fator positivo, desde que não represente 
um elemento de inviabilização da vida pedonal. De qualquer modo, apesar 
destes processos e destes modelos de articulação do automóvel e dos peões 
através de políticas e de planos de deslocações urbanas, na sua generalidade, 
as cidades continuam a apresentar más respostas e más soluções para a vida 
pedonal urbana.     

A cidade que herdamos, como temos vindo a ver, representa 
um produto de condicionalismos históricos, no entanto, importa igualmente 
salientar que é sobretudo resultado de circunstâncias económicas e políticas. 
De facto, o seu crescimento, geralmente orgânico e natural, não seria o que 
é, se não fossem os interesses das classes que a dominam.    

   Se excetuarmos as situações de catástrofe, o crescimento da 
cidade representa, sobretudo, o resultado do aumento da população e dos 
novos interesses de utilização do solo e dos edifícios. A imagem dos edifícios 
da cidade representa o resultado visível de um processo urbano imposto 
pelas circunstâncias sociais. O maior interesse de uma cidade está no seu 
espaço, se pensarmos que é a partir dele que se realizam e concretizam 
diariamente as diversas atividades sociais. Daí, que para se falar acerca da 
qualidade de vida de uma cidade se deva começar por analisar a qualidade 
dos seus espaços exteriores e dos seus elementos estruturais.

As conexões sociais existentes entre os diferentes tipos de 
atividades, são realizadas nos diversos lugares do espaço urbano: edifícios, 
praças, ruas, jardins. Uma das mais antigas e fundamentais funções dos 
espaços exteriores urbanos é o de possibilitar a circulação dos indivíduos. 

A. E.J, ( ) History of urban form before the industrial revolution, pp. 211-213. Sobre a Piazza di 
San Pietro vd: Habel, D. M (2003), When Rome was under construction: The bulding process in 
baroque Rome, Pennsylvania University Press, pp. ; Habel, D. M (2002), The urban development 
in the age of Alexander VII, Cambridge: Cambridge University Press, pp.257-285; Snickare, M, 
(2012), “How to do things with the Piazza San Pietro: Performativity and Baroque architecture” 
in: Gillgren, P & Snickare, M (eds.), Performativity and performance in Baroque Rome, Ashgate 
pp- 65-83. 
4   Sobre o urbanismo no século XIX vd. Hall, T (2010), Planning europe’s capital cities: Aspects 
of nineteenth-century urban development, Routledge
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Importa salientar que as diversas modalidades de circulação – simples ou 
complexas – vão determinar as diferentes necessidades das zonas pedonais.

Até finais do século XIX, a via era predominante utilizada e 
ocupada pelo peão. As ruas e praças representavam e funcionavam como 
lugares de passagem, de encontro, de comércio e de divertimento (Gehl, 
2013)5. O automóvel, fundamentalmente devido à facilidade e à rapidez que 
permite, foi-se progressivamente instalando nas vias existentes empurrando 
o peão para os limites, ou mesmo, para os espaços residuais dessas vias. Os 
transportes revelam exigências funcionais de cariz muito mais complexo, 
impondo e necessitando de muito mais espaço físico. Os caminhos para peões, 
uma vez que, se apresentam como os mais adaptáveis e tecnicamente mais 
simples, representam, naturalmente, aqueles que mais sistematicamente vão 
perdendo terreno.   

No momento atual, as nossas cidades representam uma 
resposta e o resultante das novas ideias urbanas, influenciadas por toda uma 
conjuntura económica e política. Fundamentalmente vivemos em cidades de 
subúrbios. Novos espaços surgem, apresentando-se com muitas vantagens: 
ar puro, mais espaços verdes, maior privacidade e menos crime. Mas o seu 
rápido crescimento muitas vezes é acompanhado por um amplo conjunto de 
fenómenos negativos não estimados.  

Muitos políticos, administração regional, planeadores, 
projetistas reconheceram já que o espaço suburbano cria novas subdivisões, 
destruindo o sentido da comunidade. As quintas, com os seus espaços verdes, 
são transformadas em zonas habitacionais, em novas superfícies comerciais e 
aparcamentos de automóveis, consumindo valiosos recursos naturais.

Importa assinalar que os novos espaços urbanos, se não forem 
rigorosamente planificados e se estiverem profundamente dependentes da 
influência económica descaracterizam-se e transformam-se em meras vias 
destinadas unicamente ao tráfego motorizado, por onde se erguem os prédios 
num isolamento absolutamente lamentável, faltando as praças, os jardins, as 
ruas, em plena ligação e relação com a cidade que se estende. Não deixa de 
ser de relevância referir que existe unanimidade no seio das ciências sociais e 
urbanas acerca da urgente importância da conexão da situação urbana e social. 
Deste modo, é preciso um grande compromisso de ordem política urbanística 
e arquitetónica para imprimir uma mudança profunda nas condições urbanas e 
sócio-espaciais, que condicionam os espaços urbanos, utilizados pela maioria 
da população.

A cidade, espaço de vida, deve privilegiar a comunicação. Esta, é 
a função alicerce que suporta todas as outras atividades.

O sistema atual de urbanismo, provoca a segregação de usos, 
propondo o automóvel como a primordial e fundamental forma de transporte. 

5   Para um mais amplo e profundo conhecimento das ruas, das ruas como ‘palco’ e espaço 
de vivência  e para um entendimento do papel das ruas nas cidades em épocas anteriores aos 
inícios do século XIX vd: Laitinen, R & Cohen, T.V (eds.) (2009), Cultural history of early modern 
european streets, Leiden: Brill, 2009. 
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Ora, desta política, resulta uma excessiva energia consumida, um ambiente 
degradado, fragmentação social e uma cidade ambientalmente desagradável. 
A cidade não está preparada para andar a pé, está dependente do automóvel, 
originando tempos de deslocação excessivos, do que resultam, naturalmente, 
estruturas viárias completamente congestionadas. 

Em termos sociais, esta cultura do automóvel convida ao 
surgimento e ao expandir do individualismo e do espaço privado, resultando 
obviamente num declínio do espaço público e da vida pública, provocando 
um incremento do crime.  

Com o intuito de modificar e minorar esta situação existente, é 
de fundamental importância implementar o desenvolvimento de um estudo 
do modo como no séc. XX se urbanizou. Durante este período, a cidade, 
profundamente orientada para o automóvel, amplamente referida como um 
fenómeno americano, depressa se expandiu por toda a Europa, considerada 
como uma nova ideologia de planificação urbana. Este processo começou-se 
a fazer sentir bem cedo, quando se começaram a localizar e a estabelecer 
habitações fora dos centros urbanos, com os avanços tecnológico nos sistemas 
de transporte e ainda, com o aumento da distância entre a habitação e o 
trabalho. Atualmente, vivemos numa realidade em que o espaço é alienado 
por infraestruturas exclusivamente dedicadas aos transportes mecanizados, 
de modo particular, ao automóvel privado6.     

Com as novas tecnologias, o modernismo participou de uma 
forma mecânica no planeamento, desenho e na vida do dia-a-dia.

Nos anos 30, assistiu-se ao surgimento da engenharia de 
tráfego, como uma profissão destinada a especialistas, utilizado e recorrendo 
a métodos científicos com o intuito de conseguir e fundamentar um sistema 
eficiente de tráfego rodoviário. O problema dos peões necessitava de uma 
reeducação. Era absolutamente necessário aprender a viver com o automóvel. 
De facto, o desenvolvimento e as amplas transformações propunham que 
todos os membros da sociedade se deslocassem no seu automóvel. Importa 
assinalar, a título de exemplo, que este processo foi amplamente encorajado 
por estratégias de marketing da indústria automóvel, ou ainda, das grandes 
superfícies comerciais, potenciando e reforçando o desenvolvimento da 
habitação suburbana. 

Esta situação, de uma aparente segurança e conforto do espaço 
suburbano e de uma conveniente independência fundada na utilização do 
automóvel, conjuntamente com as políticas e formas de marketing que as 
apoiam, parece difícil de mudar. No entanto, começa-se a percecionar o 

6   Sobre a cultura do automóvel vd: Packer, J (2008) Mobility without mayhem: safety. Cars 
and citizenship, Durham-London : Duke Univesity Press; Norton, P (2008), Fighting traffic: The 
Dawn of the motor age in american city, Cambridge: Mit Press; Norton, P (2007) “Street rivals: 
jaywalking and the invention of the motor age street”, In: Technology and Culture, 48, pp. 331-
359; Walks, A (ed.) (2014), The urban political economy and ecology of automobility: driving 
cities, driving inequalities, driving politics, Routledge; Sheller, M & Urri, J (2000), “The city and 
the car”, In: International Journal of Urban and Regional Research, nº 4, pp. 737-757; Volti, 
R (2004) Cars and culture: the life story of a technology, Baltimore: The John Hopkins Press; 
Wells, C.W. (2012),Car country: An environmental history,Washington: Washington University 
Press; Seiler, C (2008), Republic of drivers: a cultural históry of aotomobility in america, Chicago: 
Chicago University Press.   
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surgimento de estudos e de novas formas de conceptualização que indicam e 
revelam o advento de um conjunto de pessoas conscientes do problema e com 
plena vontade de que este sistema seja alterado.

Nos últimos anos, têm vindo a ser apresentadas e desenvolvidas 
várias propostas para uma nova cidade onde o peão, ou melhor, o homem seria 
privilegiado e o trânsito orientado. Importa assinalar que a maior parte destas 
propostas são destinadas às áreas urbanas existentes, com os seus “ pacotes 
para peões”, mas também surgiu um novo urbanismo, urbanismo esse que 
de acordo com alguns investigadores não é mais do que um desenvolvimento 
do suburbano. Há quem considere que em vez de denominado de novo 
urbanismo, este deveria ser designado de novo sub-urbanismo (Isacs, 1998). 
Estes investigadores referem ainda que o novo urbanismo se relaciona 
fundamentalmente com a imagem e com os pormenores, ignorando aquilo 
que é o mais essencial, ou seja, a dimensão social, política e o desenvolvimento 
económico7.   

O novo urbanismo, dito de uma forma verdadeiramente 
simplificada, consiste num processo de criação e conceptualização de novas 
comunidades, desenvolvido através de um desenho compreensivo e de uma 
planificação e arquiteturas estratégicas8. Os novos urbanistas defendem 
o conceito de pequenos lotes, casas baixas, bairros com espaços públicos 
abundantes, a existência de usos mistos, e ruas interconectadas. Apresentam-
se como propostas mais conservadoras aquelas em que o peão volta a ser 
considerado como um elemento estruturante. 

O crescimento urbano sustentável implica, de certa forma, a 
implementação de diferentes tipos de habitação, de bairros com características 
pedonais, participação, lugares variados e claramente qualificados,  usos 
mistos, preservação de espaços abertos e naturais, variedade de transportes, 
uma forma de urbanização que respeite em absoluta a comunidade existe e 
finalmente, a existência de construções compactas.   

O impacto de processos de transformação de parcelas de 
cidades em cidades pensadas para o peão, pode-se dizer que, de uma forma 
geral, se revelam muito positivos. De facto, os valores comerciais dessas 
áreas foram incrementados, a qualidade espacial melhorou, e a atividade do 
pequeno comércio aumentou. De certo modo, pode-se afirmar que provocou 
uma nova vitalidade de cariz económico, social e espacial nas áreas urbanas 
requalificadas. 
7   Para uma percepção da oposição e do surgimento de críticas ao ‘new urbanism’ vd: Passel, A 
(2013), Building the new urbanism: Places, professions and profits in the american metropolitan 
landscape, London-New York: Routledge, pp. 86 e ss; Bressi, T (2002), The seaside debates: a 
critique of new urbanism, New York: Rizzoli; Grant, J (2006) Planning the good community: New 
urbanism in theory and practice, London- New York: Routledge; Harvey, D (1997), “The new ur-
banism and the communitary trap”, In: Harvard Design Magazine, nº 1, p. 68 e ss; Rees, A (2003), 
“New urbanism: visionary landscapes in the twenty-first century”, In: Lindstrom, M.J & Bartling, 
H (eds.), Suburban sprawl: culture, theory and politics, Lanham: Rowman & Littlefield.  
8   Sobre o new urbanismo vd: Leccese, M & McCormick, K (eds.) (1999), Charter of the new 
urbanism New York: McGraw-Hill; Katz, P (1994), The new urbanism: towards an architecture of 
community, New York: McGraw-Hill); Kelbaught, D (1997), Common place: toward neighborhood 
and regional design, Seattle: University of Washington Press; Talen, E (2005), New urbanism and 
american planning: The conflict of cultures, London – New York: Routledge; Passel, A (2013), Bui-
lding the new urbanism: Places, professions and profits in the american metropolitan landscape, 
London-New York: Routledge; Hall, K.B & Porterfield, Community by design: New urbanism for 
suburbs and small communities, New York: McGraw-Hill.
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B- A actividade pedonal

Desde os primórdios que os espaços exteriores tiveram como 
função primordial a deslocação dos indivíduos. A atividade pedonal, isto é, o 
andar a pé, apresenta-se como a mais antiga forma de deslocação (F.N.AU.T, 
1984; Gehl, 2013:19; Newman, 2003)

Ao longo dos tempos assistiu-se ao aparecimento de diferentes 
tipos e formas de deslocação, formas essas que sofreram transformações e 
algumas acabaram por desaparecer. Andar a pé sempre se apresentou como 
a forma de deslocação base, situação que permaneceu inalterável através 
dos tempos (Newman, 2003). 50% das deslocações urbanas (de vizinhança) 
são realizadas a pé, apesar do ambiente, muitas vezes, não ser propício. 
No universo das cidades, pode-se claramente percecionar que apenas 7% 
dos percursos urbanos são efetuados para distâncias superiores a 30km, 
descortinando-se ainda que cerca de 30% das deslocações urbanas são para 
distâncias na ordem entre os 5km e os 30km. No entanto, assinale-se que 
63% das deslocações urbanas são efetuadas para distâncias inferiores a 5km 
(Sauter, 2010). Se associarmos o facto de 40% do consumo de gasolina ser  
utilizado em percursos com menos de 2 km, pode-se concluir que um ambiente 
pedonal favorável conjuntamente com um planeamento cuidado, permitiria 
obter benefícios em termos de ambiente urbano. Andar a pé, contrariamente 
a outros sistemas de deslocação, que dependem necessariamente de 
infraestruturas rígidas, representa um processo que dificilmente encontra 
limites. O espaço requerido para andar a pé é mínimo. O peão, parado, 
ocupa cerca de 0,15 a 0,20 m2. Esta área obviamente aumenta caso o peão 
transporte objetos. Uma pessoa com duas malas ocupa cerca de 0,40 m2 e 
com um carrinho de bebé 1,20 m2. Se compararmos com outros sistemas de 
transporte, o espaço consumido é incomparavelmente menor.

Para além destas razões, importa assinalar ainda a existência 
de outras, que justificam e fundamentam o encorajamento e o potenciar de 
deslocações a pé na cidade.   

Andar, poderá e deverá ser considerada uma importante 
atividade por três motivos: (i) Transportes - É a chave para o sistema 
multimodal de transporte, fazendo e possibilitando a ligação entre 
diferentes meios de deslocação, podendo igualmente substituir os percursos 
automobilísticos curtos ou outros meios, representando isso um benefícios 
para o tráfego rodoviário e para a qualidade do ar (Massachussets Pedestrian 
Transportation Plan, 1998;Hillman, 2003;Geurs & Van Wee, 2003). A 
diminuição da necessidade de transportes mecanizados para movimentar 
as pessoas, reduz: a energia consumida, a poluição do ar da região e 
consequentemente, tem efeitos benéficos no problema global do ambiente 
(Geurs & Van Wee, 2003, Tolley, 2003). Para além disso, a comunidade local 
beneficia profundamente com a redução do tráfego automóvel. De facto, se 
existir menor congestão, menor será o ruído e, consequentemente, menor 
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será o grau de poluição; (ii) Comunidade – Andar contribui decididamente 
para a qualidade da vida comunitária. Tornar as cidades mais aptas para se 
andar a pé, beneficia diretamente os negócios e a economia em geral (Napier, 
2003). O turismo é um sector económico que se encontra diretamente 
relacionado ou influenciado pelo ambiente pedonal urbano (Napier, 2003). 
A estes fatores de cariz económico, podem-se acrescentar outros: Andar 
a pé potencia, proporciona e possibilita espaços urbanos mais agradáveis e 
seguros; resultando ainda, como foi já referido, uma melhor qualidade do 
ar e uma melhor e mais sustentável utilização energética. Conjuntamente 
com os benefícios referidos acrescente-se ainda o facto de que a qualidade 
de vida melhora, pois a comunidade, ao andar a pé, participa ativamente no 
espaço público. O peão tem maior contacto com o ambiente que o rodeia, 
maior oportunidade para uma interacção social, e apercebe-se do lugar com 
maior detalhe (espaço físico, pessoas, negócios e outras actividades). O peão 
conhece o espaço intimamente, cuidando dele mais facilmente; (iii) Individual 
– Andar, contribui para o bem-estar pessoal. Estudos recentes demonstram 
que caminhar representa um elemento fundamental para o exercício físico, 
representando naturalmente um enorme benefício para a saúde da maioria 
das pessoas (Tolley,2003; Cavill, 2003; Fenton, 2003, Walker, 2003). Importa 
salientar que este benefício não se reduz apenas à dimensão física mas também 
representa um benefício a nível psíquico, pois alivia o stress, estimulando até o 
desenvolvimento psíquico. 

Nos novos modelos e planos de deslocação urbana, a importância 
do automóvel deverá ser reduzida. A determinante importância do lugar 
do automóvel nas cidades deverá ser reduzido em favor dos transportes 
coletivos, devendo estes ser concebidos e percecionados como prioritários. 
Neste modelo deverão ser tomados e tidos em consideração os custos sociais 
do sistema atual (acidentes, barulho, energia, espaço temporariamente ou 
definitivamente tomado). Um automóvel transporta em média 1.3 pessoas 
e percorre pequenas distâncias (no centro de Paris, 50 viaturas percorrem 
percursos de cerca de 2 km, e 25% <1km- e isso custa muito caro à comunidade) 

Importa salientar que os custos de deslocação são francamente 
superiores quando o automóvel é comparado com os transportes coletivos. 
O autocarro consome 30 vezes menos espaço para o deslocamento casa- 
trabalho que o automobilista, e o peão 45 vezes menos.

O facto de ser um fator positivo, em vez de ser potencializado, 
é muitas vezes esquecido, porque muitas vezes a gestão urbana é uma gestão 
das dificuldades, e não um meio de prevenção.

Atualmente anda-se menos a pé que em gerações anteriores, 
pelo facto da cidade  estar cada vez mais  estruturada em função do automóvel.

C- Factores que afectam o percurso a pé

Poder-se-á apresentar como justificação para o facto de se andar 
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menos a pé, o facto de existir uma relação quase passional com o automóvel 
que assumidamente se transformou e percecionou como um objeto de culto,  
assim como o facto de muitas pessoas não apreciarem as deslocações a pé 
por se revelarem muitas vezes difíceis e pouco agradáveis. Importa salientar 
que existe uma série de fatores que contribuem decididamente para esta 
problemática situação (Robertson, 1994). O peão tem um baixo índice de 
prioridade no sistema de deslocação quando comparado com o automobilista, 
tanto em termos de espaço como de facilidade e até segurança.

A título de exemplo, considere-se a dificuldade em atravessar 
uma rua, dificuldade que se materializa e perceciona na possibilidade de perigo 
e no tempo gasto no atravessamento. Na maior parte das vezes os sinais de 
trânsito estão temporizados para tornar o tráfego de veículos mais eficiente 
em detrimento dos peões. Para além disso, os automobilistas, no processo 
da condução, estão frequentemente, mais atentos aos outros veículos e à 
necessidade que sentem de circular rapidamente, do que propriamente 
a reparar se o sinal luminoso que para si está amarelo está ou não verde 
para os peões. Tais situações representam e potenciam situações de grande 
perigo para idosos e de modo particular, para crianças que habitualmente são 
ensinadas a utilizarem o sinal verde para realizarem o atravessamento com 
segurança.   

Um segundo fator é o incremento das distâncias entre os 
destinos. Muitas vezes não é só o facto do ambiente pedonal ser pouco 
atrativo, degradado e isolado, obrigando a atravessar vias rápidas por 
passagens aéreas ou subterrâneas, mas também a distância entre os principais 
destinos. De uma forma geral, a densidade nas nossas cidades decresceu e as 
distâncias entre destinos aumentou.

Parece de particular relevância considerar a existência de 
inúmeros obstáculos no passeio que acabam por interferir decididamente 
no ato de andar a pé. Os passeios estão muitas vezes, sem qualquer tipo de 
organização, ocupados por sinais, parcómetros, sinais luminosos, que servem 
fundamentalmente o automobilista e ainda, por todo um outro conjunto 
de objetos - caixas de correio, lixo, bancos - que interferem na capacidade 
do espaço pedonal. Deste modo, o peão acaba por caminhar condicionado, 
preocupando-se inevitavelmente com o que poderá encontrar, fenómeno 
que muitas vezes promove e potencia situações de grande risco, por muitas 
vezes ter de se desviar para junto dos automóveis, tornando naturalmente 
mais difícil a experiência de caminhar.    

Finalmente, considere-se como fator absolutamente 
determinante a qualidade do ambiente pedonal. Quando uma pessoa 
pretende caminhar, para além dos fatores já apresentados, também pondera 
se a rua tem interesse, tendo em consideração as pessoas que lá caminham, 
as atividades, e ainda a paisagem urbana (Saelens, Sallis & Frank, 2003; Sallis 
et al., 2009; Sundquist et al., 2011; Van Dick et al., 2010; Handy, 1996)9. Nos 
9  Para uma análise dos comportamentos dos peões e dos múltiplos padrões e processos de 
escolha e decisão do caminhar vd. Timmermans, H (ed.) (2009), Pedestrian behavior: Models, 
data collection and aplications, Emerald Group Publishing; Para a percepção da qualidade do 
ambiente e do design do espaço pedonal e o seu profundo impacto na decisão de caminhar, em 
particular, nas pessoas idosas vd: Borst, Miedema, De Vries, Graham & Van Dongen (2008);  
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novos subúrbios, de acordo com esta perspetiva as ruas são pobres, tornando-
se profundamente desagradáveis para quem as utiliza.  

Aparentemente, intervir no ambiente pedonal, de forma a 
torná-lo mais atraente ao peão, poderia ser considerado e percecionado como 
representando apenas um contra-ataque a estes fatores, ou seja, tornar a 
experiência de andar como situação agradável e isto seria possível se fossem 
eliminados os obstáculos, isto é, as barreiras encontradas nos passeios e a 
qualidade dos mesmos. Seria ainda de considerar uma política urbana que 
reduzisse as distâncias entre destinos através de uma gestão equilibrada e 
sustentada do uso do solo, bem como procurasse compatibilizar os espaços 
pedonais com o clima de cada região.

O peão perdeu gradualmente a sua importância, detendo o 
automóvel a prioridade absoluta. O peão ocupa uma posição secundária na 
cidade, estando sujeito, como vimos, a inúmeras dificuldades, que complicam 
e dificultam a sua eficácia e segurança. As contínuas transformações na cidade 
pioram de dia para dia esta vitalidade.

Finalmente poderá ser considerado como fator de fundamental 
importância para o peão ter perdido o seu espaço, o facto de existir uma 
crescente degradação do ambiente urbano, degradação resultante da própria 
forma urbana de vida. As pessoas deslocam-se prioritariamente de automóvel, 
de uma forma absolutamente individual. Este individualismo ergue-se e revela-
se como o oposto de uma vida comunitária responsável pela apropriação dos 
espaços públicos, em que o indivíduo se sente no seu espaço urbano, no seu 
ambiente urbano. 

D- Tipos de espaços urbanos

É o peão que anima a vida urbana. A atividade urbana ergue-se e 
apresenta-se como o resultado da atividade do peão. Caminhadas, encontros, 
esperas, lazer contribuem para a variedade e qualidade urbana. Esta atividade 
acontece em espaços diferentes caracterizados por combinações próprias e 
reguladoras. Cada espaço tem o seu carácter e é gerador, ou melhor, motivador 
de diferentes acontecimentos pelas suas características físicas e ambientais. 

A cidade atual conquistada pelo automóvel revela uma profunda 
carência de espaços onde prevaleça o peão, onde se possam concretizar os 
encontros, esperas e jogos. É deste modo que se fazem as conexões sociais, é 
deste modo que a verdadeira cidade acontece e se concretiza, é deste modo 
que a cidade é conquistada e se torna pertença do homem que nela vive. 

Cada espaço apresenta e detêm o seu carácter próprio, mas é 
com a diversidade de espaços, com a diversidade de “sugestões urbanas” que 
se enriquece a cidade, tornando possível e potenciando a proposta de uma 
diversidade de acontecimento, acontecimentos esses destinados a pessoas 
diferentes, com idades, formas de ser e características diversas.   
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Alguns espaços promovem ou incentivam encontros como se 
de uma sala se tratasse. De certo modo, os encontros urbanos podem ser 
fortuitos ou provocados. Os primeiros acontecem ou se concretizam em 
ruas comerciais com grande atividade, nos mercados, em ruas que ligam os 
espaços atrativos da atividade urbana. Os segundos realizam-se ou sucedem 
nas festas da cidade, manifestações, festivais de rua etc. Importa assinalar que 
geralmente este tipo de espaços são espaço centralizadores, caracterizados 
por uma imagem e por um carácter de cariz claramente urbano, necessitando, 
muitas vezes, esses espaços da existência de elementos que se tornem 
referencia, seja pela sua arquitetura, pela atividade, ou ainda, pelo espaço 
urbano.     

No seio das cidades existem espaços que naturalmente 
promovem e potenciam o passeio: os espaços verdes caracterizados pelo 
seu enquadramento físico; os espaços fundamentalmente marcados e 
caracterizados por uma diversidade de usos e de atividades; espaços apoiados 
na paisagem urbana natural e construída. Existem ainda espaços que pelas 
suas características se destinam primordialmente ao repouso e ao desporto, 
tais espaços provavelmente por estarem mais afastados do reboliço são 
normalmente caracterizados por uma atmosfera de tranquilidade. Importa 
assinalar que este enquadramento pode ser natural, como é o caso de rios, 
alamedas, parques ou ainda espaços construídos para esse efeito. Pode-se 
eventualmente realizar em ruas calmas, num percurso com grande qualidade 
urbanística, ou mesmo numa rua com fraca atividade comercial.  

Os espaços primordialmente destinados a repouso e a 
atividades lúdicas apresentam, naturalmente, características muito próprias. 
Tais espaços deverão ser tranquilos, podendo eventualmente necessitar 
de alguma arborização de modo a proporcionar algum tipo de sombra, 
arborização que pretende produzir uma rutura com o barulho urbano e que 
cria a sensação de um espaço dentro de ‘todos’ os espaços urbanos. Tal 
espaço pode ser delineado, concebido e realizado numa pequena praça ou 
praceta, numa alameda ou num parque.   

E- Tipo de deslocações

Ir a pé para o trabalho está diretamente dependente do tipo de 
usos do solo, da relação com o lugar que as pessoas escolhem ou escolheram 
para viver e com o local de trabalho. 

Locais com altas densidades revelam ou representam aqueles 
em que existe uma maior probabilidade de deslocações a pé para o trabalho. 
Importa ter em consideração que a maioria das pessoas que vão a pé para o 
trabalho vivem prioritariamente em área urbanas. 

Representa e apresenta-se como um dado sobejamente 
conhecido que andar a pé é a forma natural de locomoção. Ora, esta forma 
de locomoção é caracterizada por ser de baixa velocidade, por ser um meio 
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económico e portanto, acessível a quase toda a população, por necessitar de 
muitíssimo pouco espaço e por proporcionar densidades e débitos elevados. 

As deslocações urbanas podem ser de diferentes tipos, das quais 
resultam naturalmente diferentes e diversas velocidades de locomoção. A 
velocidade é mais alta quando o peão se desloca para atingir um determinado 
objetivo, estando muitas vezes esse objetivo associado ao trajeto casa- trabalho. 
Por sua vez, a velocidade é baixa quando o peão interage com a realidade 
que o envolve. Geralmente esta velocidade está associada a processos de 
deslocação entre comércios ou em passeio. Neste âmbito importa assinalar 
e ter em consideração os casos em que não existe ou se perceciona qualquer 
tipo de velocidade, particularmente, em situações de espera: transportes 
públicos, escola, cinema, etc. Ora tal variedade gera profundas dificuldades 
na atribuição das velocidades-tipo, fenómeno que influencia decididamente o 
dimensionamento dos passeios, bem como influencia outro tipo de elementos 
que com ele interagem.

F- Comportamento do peão

O peão é particularmente sensível à distância.

O peão frequentemente procura e escolhe o trajeto que lhe 
proporciona a caminhada mais curta, nem que para tal eventualmente possa 
pôr em causa a sua segurança, ou a qualidade da mesma. A distância representa 
um elemento de fulcral importância na decisão de utilizar os transportes 
públicos ou outros meios de transporte. A extensão média que é considerada 
como limite, elemento fulcral na decisão de um percurso a realizar a pé, varia 
conforme o tipo de deslocação a realizar. Ora, a distância que uma pessoa é 
capaz de realizar a pé, naturalmente, varia de pessoa para pessoa, e depende 
do tipo de percurso.

Existem pessoas que habitualmente caminham e que apreciam 
fazê-lo, tais pessoas estão mais preparadas e disponíveis para percorrer 
distâncias maiores do que propriamente as outras. Estas pessoas revelam 
e demonstram uma disponibilidade para caminhar até uma hora para o 
emprego, percorrendo cerca de 4 a 6 km; existe igualmente quem costume 
caminhar como uma forma de exercício, chegando a percorrer distancias 
bastante maiores, conseguindo atingir em certos casos distâncias de cerca de 
16km num dia, ou mesmo atingem distâncias consideravelmente superiores.  

Nos percursos utilitários, tais como em compras, as pessoas 
percorrem normalmente distância curtas. Uma pessoa normalmente habituada 
a caminhar a pé pode realizar uma tal distância em aproximadamente 9min.       

 Nas cidades congestionadas, é consideravelmente mais rápido 
realizar-se um percurso de cerca de 1km a pé, do que  estar à espera do 
autocarro, ou conduzir em tráfego intenso, ou ainda  procurar um lugar para 
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estacionar. Por sua vez, nas zonas eminentemente rurais, tais percursos são 
mais rapidamente realizados de carro do que a pé.   

A distância é o tempo que as pessoas gastam a efetuar um 
determinado percurso e apresenta-se como fator de enorme relevância, no 
processo de decisão e de escolha do meio de transporte. 

De uma forma geral, se se aumentar as oportunidades para 
pequenos percursos, incrementa-se o número de peões. ( Massachussets 
Predestrian Transportation Plan, 1998). Considere-se igualmente que algumas 
pessoas estão dispostas a realizar percursos a pé de cerca de 1.6 km, ou seja, 
em termos temporais apresentam disponibilidade para realizar percursos de 
cerca de 20 min. 

De acordo com o “Massachussets Pedestrians Transportation 
Plan” aproximadamente 75% dos percursos urbanos demoram cerca de 20 
minutos a serem realizados a pé e um terço desses percursos realizam-se entre 
os 10 e os 20 minutos (percursos entre os 0.8 e 1.6 km). Segundo a lei estadual 
do Massachussets distancias até cerca de 3.2 km são consideradas  como 
distâncias razoáveis desde que os passeios correspondam às necessidades 
físicas de segurança.   

As exigências regulamentares, especialmente na envolvente 
próxima das escolas, devem contemplar uma segurança especial, 
especificamente nos acessos às paragens de transportes públicos e 
atravessamento de ruas. Com o intuito de encorajar e aumentar o número 
de alunos a se deslocarem a pé para as escolas dever-se-á ter em particular 
atenção a localização das nossas escolas. 

O peão é móvel e livre no espaço

O peão é caracterizado pela sua grande liberdade de 
movimentos, o que lhe permite uma enorme imprevisibilidade. É livre 
de escolher um trajeto. Trajeto que dificilmente pode ser analisado ou 
percecionado de forma racional. 

O peão é sensível ao conforto 

O peão necessita de algumas condições de conforto no seu 
percurso, sendo, particularmente, afetado pela largura do passeio, pelo tipo 
de revestimento, pela sua densidade e ainda pelas condições climatéricas. 
De certo modo, a comodidade permite fundamentalmente que o momento 
de realizar um determinado percurso se transforme numa oportunidade de 
desfrutar da realidade que o envolve, sem ser perturbado ou condicionado 
pela ausência de condições mínimas. 

O peão é sensível à animação e paisagem urbana

O peão prefere as ruas animadas, sendo tal animação 
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dependente das atividades aí instaladas. Uma rua deserta, sem comércio, 
vazia e monótona, não propicia, naturalmente, um bom ambiente. Ora, a 
animação depende fundamentalmente das atividades geradas pelo comércio, 
pelas esplanadas, pelas bancas de venda, pelos serviços existente, e ainda pela 
utilização dos espaços públicos que estas atividades geram. 

A paisagem produz e revela uma enorme e poderosa influencia 
na qualidade ambiental. Representam importantes elementos para o 
melhoramento e para a qualificação da paisagem urbana, o património 
construtivo e o seu processo de interação com o homem (o modo como 
interage com o homem), o seu enquadramento urbanístico, e ainda, mas de 
igual importância, o património natural.

  

G- Evolução do espaço público urbano

As cidades ao longo dos tempos sofreram profundas alterações, 
adaptando-se às novas necessidades e anseios. Durante o século XX, com 
a poderosa ascensão do lugar do automóvel nas cidades, estas mutações e 
alterações afetaram e condicionaram gradualmente o espaço e a qualidade de 
vida dos peões.

Os centros urbanos eram caracterizados por níveis de densidade 
elevados, níveis elevados de concentração de atividades, ruas e passeios de 
forte atividade pedonal e ainda por ruas com pequeno comércio contínuo. 
Em contrapartida, atualmente os centros podem ser caracterizados por baixos 
níveis de densidade, menor concentração de atividades, um considerável 
decréscimo da atividade pedonal, particularmente, à noite e no fim-de-semana 
e ainda uma galopante diminuição e decrescimento das zonas comerciais 
(principalmente o pequeno comércio). Ora, estas profundas alterações 
ocorridas durante este século tornaram as cidades e os seus centros pouco 
convidativos para os peões e, consideravelmente pior, um local onde cada vez 
mais o volume de peões decresce.   

Importa referir que uma série de fatores permite explicar as 
mudanças urbanas, sobretudo, as mudanças relacionadas com o uso pedonal. 
Ergue-se como principal e fundamental fator o facto de as cidades terem 
cedido grande parte do seu espaço livre para a condução e  estacionamento 
automóvel (85% destinado ao automóvel, 15% destinado ao peão) (Francis, 
1987). O incremento da utilização automóvel provocou três impactos 
negativos: (i) O atravessamento das ruas tornou-se mais demorado e perigoso; 
(ii) As densidades de ocupação do solo foram diminuídas e distribuídas pelo 
território; (iii) O aparecimento de parques, rampas, estacionamentos, tem 
produzido consequentemente uma diminuição do prazer de caminhar na 
cidade. 

Outro fator a ter em consideração para a perceção destas 
mudanças é a ação da administração pública que tem contribuído para a 
ausência de organismos e de legislação na área de planeamento urbano e de 
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modo particular, nas questões pedonais. De certo modo, o poder público é coo-
responsável ao permitir e estabelecer modelos de crescimento inadequados, 
permitindo, por exemplo, que as grandes superfícies desgastem o pequeno 
comércio. 

Finalmente, ergue-se como último fator o processo maciço de 
sub urbanização. Nas principais cidades portuguesas, as atividades urbanas 
começam a não ser desenvolvidas e realizadas nos seus centros. De facto, 
viver, trabalhar, comprar já não é feito exclusivamente no centro. As cidades 
começam a ter áreas com usos específicos, originando maiores necessidades 
de deslocação. 

A vida quotidiana é maioritariamente passada e vivida em 
espaços fechados. A habitação em condomínios, os escritórios em grandes 
edifícios, o comércio em grandes superfícies, realizando-se a ligação entre 
esses diversos usos de automóvel, através das grandes vias.  

1.3  Metodologia/Objetivos

Importa referir que, no futuro, o planeamento regional e 
urbano apresentar-se-á cada vez mais influenciado ou definido pelas novas 
ideias, por reflexões que possam ser geradoras de uma intensa vida urbana 
no espaço percecionado em todas as suas dimensões. A qualidade da vida 
urbana, sobretudo compreendida na sua dimensão humana, revela-se cada 
mais como um elemento e um indicador de fundamental importância para a 
compreensão e o entendimento das cidades. No fundo, a compreensão da 
estrutura funcional urbana e dos seus sistemas urbanos revelar-se-á cada vez 
mais relevante e determinante se, de facto, lhe concedermos uma dimensão 
humana, dimensão de fundamental importância para a compreensão da 
densidade e da heterogeneidade das cidades.  

Pretende-se, neste trabalho, percecionar e compreender a 
dimensão da vida humana no espaço público, procurando-se igualmente 
compreender e entender o que podem ser os chamados estímulos urbanos 
que fundamentem e possam desencadear um reaproximar ao espaço público.   

 Perceciona-se, cada vez mais, uma crescente atenção e um 
cuidado na promoção de deslocações pedonais urbanas e clicáveis. No entanto, 
este trabalho pretende, mais do que as clássicas definições que a engenharia 
de tráfego apresenta em relação a estas deslocações, compreender, entender 
e medir as características e os indicadores que determinam e potenciam a 
decisão pessoal de vivenciar e experenciar o espaço público da cidade. 

Esta dissertação pretende avaliar teórica e conceptualmente os 
espaços urbanos destinados à vida pedonal urbana.

O objetivo operacional é o de comprovar - tendo em mente a 
perspetiva da pessoa que caminha e vive na cidade - se o desenho espacial 
urbano responde e corresponde de uma forma positiva. Pretende-se 
igualmente esclarecer se a qualidade do espaço urbano, tendo em conta as 
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dimensões físicas e o ambiente pedonal, correspondem às necessidades e 
fatores emocionais nas rotinas urbanas do caminhar.

Podem-se destacar como objetivos específicos desta dissertação: 

a) A conceção de uma metodologia de compreensão e de 
avaliação do sistema urbano pedonal que se possa revelar capaz de ser 
aplicado a diferentes cidades e a diferentes escala.

b) Conceção de uma metodologia que se revele capaz de 
integrar as diferentes dimensões que envolvem a atividade pedonal, desde 
a morfologia urbana, a dimensão física e funcional do sistema e a dimensão 
geradora ou ‘propulsora’ de deslocações pedonais. 

c) Conceção de uma estrutura de dissertação que desenvolva 
uma confrontação sistemática, passo a passo, tema a tema, entre a dimensão 
teórica, entre o conhecimento/investigação e a experimentação aplicada a 
uma estrutura urbana real.

d) Aplicação de uma metodologia a uma cidade da região da 
universidade, fundamenta-se essencialmente num interesse em tornar o caso 
de estudo mais acessível, para além de que se revela profundamente oportuno 
para o âmbito da AEUM. A decisão da escolha da cidade de Braga como estudo 
de caso, revela-se marcada pelo facto de se tratar de uma realidade dotada 
da necessária variedade de tipologias espaciais, bem como por revelar e 
apresentar uma ampla variedade de níveis de serviço. Conjuntamente com 
isto, importa assinalar que pesou profundamente nesta decisão o facto de esta 
cidade ter sido o alvo da nossa investigação no âmbito do mestrado, bem como 
ter sido alvo de produção literária e de investigação nos anos subsequentes.  

e) Sistematização dos resultados obtidos para que se revelem 
sistemáticos, operacionais e acessíveis a todos os atores urbanos, pretendendo 
que se torne um elemento de apoio referencial nas tomadas de decisão com 
um impacto na vida pedonal urbana. 

f) Testar a operacionalidade e a aplicabilidade dos resultados 
obtidos através de experimentação de propostas urbanas reativas, procurando 
igualmente determinar as ações que poderão ser desenvolvidas tendo em 
particular atenção as condições existentes e as necessidades reconhecidas 
como absolutamente necessárias.  

A presente dissertação revela-se como um trabalho que pretende 
entender, analisar e documentar os novos princípios urbanos que pretendem 
o desenvolvimento e a construção de cidades de cariz mais humano, de cidade 
humanizadas, e de aplicação experiencial e experimental em Braga. 

A estrutura deste documento é constituída por quatro partes: 

A)  A primeira parte deste documento – que engloba 
essencialmente o capítulo 2 - pretende desenvolver a apresentação de 
um enquadramento geral das condições essenciais de e para uma cidade 
humanizada hoje.
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B)  A segunda parte – capítulo 3 - foi desenvolvida com 
o intuito de conceber uma metodologia de compreensão e de avaliação 
aplicada, que possibilite uma definição dos passos necessários para a criação 
e implementação de espaços pensados para caminhar, mas que também vise 
a conceptualização e a concretização de espaços onde as pessoas queiram 
caminhar. 

C)  A terceira parte – capítulos 4, 5 e 6 - pretende desenvolver 
todo um esforço de confrontação entre o conhecimento temático e a avaliação 
do sistema urbano existente, necessariamente aplicado ao caso de estudo. 

D) Finalmente, a quarta parte desta dissertação – capítulo 7 
- pretende desenvolver, ou melhor, pretende construir uma base de dados 
relativos aos resultados obtidos na aplicação da metodologia ao caso de 
estudo.         
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2   A CIDADE HOJE

2.1  Introdução

A cidade apresenta-se atualmente como um verdadeiro modelo 
de sucesso. Nos últimos cem anos o êxodo de massas do espaço rural para 
as cidades reflete um fenómeno que transformou por completo o território, 
devendo-se tal êxodo à compreensão da cidade como um modelo de sucesso. 
De facto, incorporado nesta perceção de cidade, existia ou compreendia-
se um estilo de vida, ou melhor, um processo de qualificação da vida, e 
ainda, ao mesmo tempo se percecionava a cidade como uma realidade de 
oportunidades. Ora, em 1900, viviam nas cidades cerca de 10% da população, 
no ano de 2007 viviam nas cidades cerca de 50% da população, e estima-se 
que em 2050 vivam nas cidades cerca de 75% da população (UN-Habitat, 
2015; Burdett&Rode, 9). Neste âmbito, importa salientar que as cidades 
também sofreram um exponencial processo de crescimento, de modo, que 
este fenómeno de atratividade urbana não se revela apenas consequência 
da reprodução da quantidade de cidades, revelando-se igualmente fruto do 
crescimento exponencial da dimensão das cidades. Ora, no início do século 
XX, apenas a cidade de Londres se apresentava como a única dotada da 
dimensão de mais de 5 milhões de habitantes (APA,2010; Kaufmann, Léautier 
e Mastruzzi, 2006). Neste âmbito, não deixa de ser de referencia apontar que, 
no universo europeu, no ano de 2000, se perceciona claramente a existência 
de cerca de 30 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, descortinando-
se, ainda, no universo mundial, a existência de cerca de 10 megacidades, ou 
seja, cidades que apresentam números superiores a 10 milhões de habitantes 
(APA, 2010; Banister, 2005; Brunn, et al.20). Actualmente, existem cerca de 31 
megacidades, localizando-se cerca de 24 em regiões subdesenvolvidas (UN, 
2016).  

Este fenómeno de crescimento também se fez sentir no universo 
português, de facto, em 1900 cerca de 15.7% da população vivia nas cidades 
(Sardica, 2012; Censo, 1905) e em 2010 cerca de 60,7% da população vivia 
nas cidades (Mendes, 2011). Ora, esta situação produziu todo um processo 
de transformação daquilo que são as dinâmicas do território e as dinâmicas 
da cidade, provocando igualmente todo um crescimento das cidades, seja em 
termos de dimensão, seja em termos de organização. De facto, a cidade, que 
historicamente, revelava todo um processo de crescimento de cariz contínuo 
e constante, sofreu nos últimos cem anos, todo um exponencial processo 
de aceleração desse crescimento, fenómeno que, naturalmente, para além 
de dimensões mais amplas, potenciou igualmente o desenvolvimento 
de uma dimensão de maior complexidade e, ainda, uma organização 
consideravelmente mais sofisticada. Conjuntamente com isto, assinale-se 
ainda ao surgimento de novas componentes urbanas. Fruto desta dinâmica, 
a cidade revela-se como um ‘organismo’, como um ‘corpo vivo’ em constante 
mutação, sofrendo processos de transformação de cariz absolutamente 
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radicais, de uma rapidez estonteante, sofrendo o condicionalismo das 
dinâmicas temporais dos tempos que correm, ou seja, transformando-
se dia-a-dia, segundo a segundo. Ora, tendo isto em mente, a análise e a 
compreensão de uma cidade não pode ser, de modo algum, fruto de uma 
observação de cariz fixo, deve ser antes uma análise que reflita e tenha plena 
consciência da sua contínua e completa mutação, tem de ser uma observação 
dinâmica e em contínuo movimento. Uma análise de cariz histórico sobre a 
cidade revelava e percecionava-a claramente como uma cidade feita de 
espaços, revelava-a como uma cidade organizada em torno de ruas e de 
praças, no entanto, essa perceção de cidade sofreu todo um processo de 
mutação, foi alvo de um processo de crescimento, de explosão, revelando-
se e erguendo-se uma nova conceptualização de cidade, fundada sobre uma 
poderosíssima e radical transição de uma cidade de espaços para uma cidade 
de lugares. De facto, atualmente, no seio da cidade, o espaço público revela-
se de somenos importância, tendo-se organizado a vida urbana em torno de 
lugares urbanos.

Conjuntamente com este processo, assinale-se ainda que 
as características que se revelavam associadas à cidade, começaram a ser 
considerados componentes, ou seja, como elementos que a explicam. De 
facto, se num olhar histórico sobre as cidades, o processo de análise e de 
compreensão das cidades se relacionava com a perceção dos seus espaços, 
dos seus edifícios ou, ainda, das suas qualidades; na atualidade tal processo 
compreensivo e de análise, fundamenta-se na compreensão dos seus 
componentes, das suas densidades, dos seus índices, usos de solo, tipologias 
de espaço, realidades que se revelam em constante transformação, que 
refletem a dimensão de profunda transitoriedade das cidades atuais. Deste 
modo, atualmente, o esforço de análise e de reflexão sobre as cidades não 
se relaciona com a compreensão da qualidade dos seus espaços ou ainda 
com a qualidade da vida urbana, mas sim por uma análise fundamentalmente 
vocacionada para a compreensão das características que a compõem e a 
descrevem. 

Importa igualmente assinalar que a forma de viver, de vivenciar 
e de experienciar a cidade, sofreu todo um radical processo de transformação, 
percecionando-se tal processo como fruto de uma sociedade, de um universo 
social em contínua e completa transformação. De facto, aquilo que se 
revelava, e era percecionada como uma das células, como um dos pilares de 
fulcral importância para a vida social, para a vida em sociedade – a família – 
sofreu, nos últimos anos, todo um radical processo de mutação. Nos inícios 
dos anos setenta, nos Estados Unidos, por exemplo, cada família tinha cerca 
de 3.14 pessoas, tendo diminuído para 2.62 pessoas no início do novo milénio 
(US. Census Bureau, 2001; Farr, 2013: 6). A forma de vivenciar a casa, sofreu 
todo um processo de transformação, processo que se revelou de fundamental 
importância para a compreensão do fenómeno de transição para uma cidade 
de lugares, para uma cidade que revela uma forma de vida associada ao 
vivenciar de espaços públicos cobertos e fechados, em que o espaço público 
deixou de ser espaço de encontro, de sociabilizarão, de vivência humana. A 
casa passou a ser o espaço mais importante da vida das pessoas, o que 
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potenciou o aumento da sua dimensão. Nos inícios dos anos setenta, no 
universo norte-americano, a média de área de cada casa apresentava valores 
na ordem dos 129m2, por sua vez, no ano de 2000, a média de área de casa 
por família ascendeu para 199m2 (Farr, 2013; 6). Neste âmbito, não deixa de 
ser de relevância assinalar que este processo de gradual aumento da dimensão 
das casas potencia igualmente o aumento da dimensão das cidades, 
fomentando ainda um considerável aumento da quantidade de movimentos. 
Este complexo processo de transformação das cidades fundamenta igualmente 
o surgimento de uma radical transformação da sociabilidade humana, da 
vivência humana, percecionando-se, cada vez mais, formas de vida de cariz 
individualistas, cada vez mais encerradas numa universo profundamente 
fechado. De facto, grande parte do tempo da vida das pessoas nas cidades é 
realizado e condicionado a espaços fechados. Recorrendo, novamente, a 
exemplos norte-americanos, assinale-se que na Califórnia, as pessoas adultas 
somente passam 6% das suas vidas em espaço exterior e as crianças, apenas 
10% do seu tempo em espaço exterior (ARB, 2005; Wiley et al., 1991; Phillips 
et al., Jenkins et al., 1992 vd. indoor air polution california, p33). De certo 
modo, como vimos, perceciona-se uma nova forma de vida, uma forma de 
vida que em vez de valorizar os espaços públicos, está condicionada e 
vocacionada para espaços interiores – casas, escritórios onde  se trabalha, 
novos espaços comerciais onde se fazem as compras - verifica-se, portanto, 
um amplo processo de transformações que empurra e condiciona a vivência 
humana para o interior de edifícios. Neste âmbito, importa assinalar que o 
fenómeno de extensão e de explosão das cidades não apresenta apenas como 
consequência esta transformação da sociabilização e da vivência humana. De 
facto, todo este processo revela igualmente como consequências o surgimento 
de novos fenómenos de urbanização, o surgimento de processo de dispersão 
e, ainda, o advento da democratização da mobilidade. Neste âmbito, importa 
assinalar que este último fenómeno se revela de fulcral importância para o 
crescente e poderoso impacto nas cidades, do advento e da radical 
transformação da sociabilidade humana e da vivência humana, apresentando-
se, sobretudo o automóvel, como um elemento de enorme relevância para a 
implementação e para o surgimento de formas de vida de cariz eminentemente 
individualista. O fenómeno de explosão e de expansão, promove a dispersão 
do universo urbano, o surgimento de formas que promovem uma diminuição 
da densidade. promove e potencia um curioso fenómeno de desboroar, de 
desestruturação da relevância e do significativo do valor dos transportes 
públicos no seio desta nova dimensão de cidade, bem como potencia e 
fundamenta novas formas de conceptualização de liberdade de perceção de 
modelos de deslocação. De facto, este processo expansivo gera o surgimento 
de um sistema urbano de mobilidade conceptualizado e estruturado com 
recurso a grandes vias, fenómeno que naturalmente cria ou potencia a 
oportunidade e a liberdade de cada ter o seu sistema de transporte privado 
que lhe permite e facilita a possibilidade de se deslocar para qualquer lado. 
Ora, como rapidamente se poderá verificar, a expansão deste modelo de 
conceptualização de formas de deslocação fundadas e completamente 
condicionadas por esta nova conceptualização de liberdade, potencia o gerar 
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de uma visão completamente distinta de cidade. De facto, nos últimos anos 
sentiu-se, na Europa todo um processo de exponencial expansão da utilização 
do automóvel. Nos inícios dos anos setenta, o número de quilómetros 
percorridos, em média durante um ano, por cada um dos habitantes era da 
ordem de 6.400km, percecionando com a transição dos tempos um aumento 
verdadeiramente significativo. De facto, em 2000, esse número passou para 
13.000 km percorridos por habitante por ano (CE, 2003; APA, 2010). Este 
crescimento verdadeiramente exponencial também se fez sentir no universo 
Português. De facto, nos anos cinquenta, o número de automóveis em 
Portugal era de cerca de 70 veículos por 1000 habitantes, número que sofreu 
todo um processo de expansão desde os finais do século XX e, de modo 
particular, com o início do novo milénio. Em 2006, o número de automóveis 
ascendeu para valores de 405 veículos por 1000 habitantes (CE, 2006; APA, 
2010). Para além disso, reportando-nos ao universo lisboeta, assinale-se 
ainda que, nos anos cinquenta, cerca de 9.5% da população desta cidade 
tinha possibilidade de deter e de utilizar um transporte individual, assinalando-
se que, para esta mesma data, 47.1% da população utilizava os transportes 
públicos (DGTT/INE, 1999). Ora, estes números sofreram um profundo 
processo de alteração com a evolução dos tempos, e de modo particular, com 
a aproximação da passagem de milénio. De facto, em 1998, para o universo 
lisboeta, percecionam-se valores de utilização de automóveis, de transportes 
individuais, na ordem dos 67.4%, enquanto apenas 12.9% da população 
recorria aos transportes públicos (DGTT/INE, 1999). Ora, este processo de 
exponencial aumento do número e da utilização dos transportes individuais 
representou e fomentou, como se deverá imaginar, todo um radical processo 
de transformação das cidades. De facto, num curto espaço de tempo verificou-
se uma total e completa transformação da estrutura urbana das cidades. De 
uma cidade de cariz claramente compacta e homogénea, uma cidade 
modelada e definida pelo espaço público, passa  para uma cidade claramente 
dispersa e heterogénea, ou seja, para uma cidade que  revela  uma ampla 
diversidade de formas, modelos e, ainda, por diferentes perceções da 
estrutura urbana no seu território. No fundo, ergue-se e revela-se uma cidade 
completamente desfigurada do tradicional modelo que a compunha, deixa de 
ser concebida como uma cidade que se revelava fundamentada pela dimensão 
do espaço público, deixa de estar ‘agarrada’ à rua, para se percecionar e 
fundamentar como modelada pela estrada. A cidade passa a estar ‘agarrada’ 
à estrada, torna-se uma espécie de cidade ‘drive-in’. A cidade compacta e 
homogénea que, herdade do lento processo de evolução histórico se 
apresentava como uma cidade que revelava uma mescla de usos urbanos (em 
termos de densidade, de usos do espaço público, e ainda do edificado), 
apresentava-se como uma cidade homogénea, no sentido de misturar nas 
suas unidades urbanas uma variedade de pessoas, uma variedade de 
atividades e, ainda, uma variedade de usos. Atualmente, a cidade, fruto das 
vicissitudes, dos variados processos expansivos e do crescimento que se deu 
nos últimos anos, caracteriza-se como uma cidade de cariz eminentemente 
segregadora, revelando em si uma segregação de usos e uma segregação 
social. Para além disso, revela-se como uma verdadeira cidade ‘temática’, 
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como uma cidade ‘drive-in’ de cariz temático, onde através de processos de 
deslocação com recurso ao transporte individual se percecionam deslocações 
para diferentes zonas, e nessas deslocações revelam-se e percecionam-se 
diferentes atividades, diferentes usurários.   

Neste âmbito, importa referir que apesar de todo este 
poderosíssimo processo de transformação, apesar de a nova cidade se revelar 
na essência como uma realidade em que o espaço público simplesmente 
desapareceu, em que a cidade se moldou e fundamentou suportando-se em 
cima de um verdadeiro sistema viário, permanece ainda um certo dinamismo 
de resistência, percecionando-se, de certo modo, o incorporar nesta teia do 
desenvolvimento de movimentos de curta distancia. De facto, no universo 
das cidades pode-se claramente percecionar que apenas 7% dos percursos 
urbanos são efetuados para distâncias superiores a 30km, descortinando-se 
ainda que cerca de 30% das deslocações urbanas são para distâncias entre 
os 5km e os 30km. No entanto, assinale-se que 63% das deslocações urbanas 
são efetuadas para distâncias inferiores a 5km (Sauter, 2010). Conjuntamente 
com isto, importa assinalar que cerca de 80% da mobilidade local é efetuada 
para distâncias curtas, e que 50% do uso do automóvel é também utilizado 
para efetuar deslocações de cariz claramente curto, ou seja, para realizar 
deslocações curtas (Monheim, 2010). Importa assinalar que isto revela-se como 
uma das maiores contradições da cidade atual, ou seja, trata-se de uma cidade 
delineada e concebida como procurando responder às grandes deslocações, 
é uma cidade que, para além disso, convida exatamente à realização dessas 
mesmas deslocações, mas que, no entanto, no seu intimo, na sua vivencia 
quotidiana, no seu dinamismo concreto revela-se claramente composta 
de movimentos e movimentações de curta distancia. De certo modo, esta 
perceção e compreensão do dinamismo do quotidiano, da vivência do dia-a-
dia  apresenta-se  como uma grande oportunidade para o desenvolvimento de 
esforços com vista ao desenvolvimento e implementação de novas formas de 
conceptualização. Se, de facto, o processo expansivo da cidade a fundamentou 
como uma realidade difícil para os peões e/ou para os modos suaves, na 
verdade, a existência, ou melhor, a persistência de movimentos de curta 
distância e o facto de serem absolutamente estruturantes e de fundamental 
importância naquilo que são as dinâmicas dos movimentos urbanos, revela-se 
claramente uma oportunidade para uma ‘apologia’ desses modos suaves e do 
peão. 

Um outro elemento que se revela de particular importância para 
a compreensão e para a perceção da fulcral importância dos movimentos de 
curta distancia no seio do dinamismo e na vivencia quotidiana, ou melhor, 
para a perceção de uma profunda tensão entre a cidade delineada com base 
no automóvel e a cidade dos movimentos de curta distancia é a problemática 
dos acidentes que envolvem peões. No fundo, esta problemática revela de 
uma forma absolutamente clara um confronto quotidiano entre a vontade da 
realização de processos de mobilidade de curta distancia com aquilo que é a 
hostilidade de um determinado modelo de cidade. Ora, esta tensão gera uma 
cidade em que, de certo modo, se perceciona um confronto entre o peão e o 
automóvel, podendo-se verificar um fenómeno que parece, de certa forma, 
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inimaginável, que parece impensável, ou seja, existem dados que permitem 
ver de forma clara que a grande parte dos acidentes que envolvem peões 
se dão-se no universo das cidades, nas ruas urbanas. De facto, 70% dos 
acidentes que envolvem peões e que se relacionam com o confronto com o 
automóvel não ocorrem nas estradas, mas nas ruas, realidades que, de facto, 
revelam de uma forma clara a pressão e a tensão entre a vontade de caminhar 
e a vontade de conduzir (Metheorst, 2010). De qualquer modo, importa, 
em verdade, assinalar que grande parte dos acidentes que envolvem peões 
(70%) não se revelam apenas fruto do confronto com o automóvel, sendo 
consequência, em grande parte, de quedas no espaço público, problemática 
que remete para a questão da qualificação do espaço público. Deste modo, a 
tensão e o conflito fruto do novo modelo de cidade, não se manifesta apenas 
na questão do confronto entre o automóvel e o peão, mas igualmente de 
forma absolutamente fulcral na própria problemática das condições de 
circulação, questão que como se sabe é de capital importância para tornar 
a atividade pedonal mais segura e mais confortável. Ora, tendo em mente 
esta profunda contradição que se pressente e se revela presente no seio 
das cidades, se se tiver em mente esta pressão e esta tensão que se torna 
manifesta nos acidentes pedonais – seja nos confrontos com o automóvel, 
seja nos acidentes causados pelas condições de circulação – ergue-se como 
absolutamente relevante e de enorme importância no momento atual, 
no esforço conceptual sobre estas novas cidades, uma reflexão profunda 
acerca daquilo que se revela verdadeiramente determinante na decisão de 
caminhar, tendo particularmente em mente que: “proporcionar segurança 
não irá necessariamente atrair mais caminhantes, mas lugares perigosos irão 
certamente impedir as pessoas de caminhar” (Metheorst, 2010).            

 

2.2 A Cidade, componentes versus vida urbana

A cidade é um sistema complexo. É um sistema que se tornou 
num somatório de componentes, muitos deles contraditórios. É uma máquina 
que trabalha, que está em mutação e que é constituída por uma sucessão 
dinâmica de diferentes tipos de componentes.

 Hoje, há uma forma diferente de ver a cidade. Ao longo de 
muitos anos a cidade era vista como uma máquina ou um sistema funcional, 
mas as novas perspetivas humanas da cidade focam-se em entender o 
impacto dos componentes na vida humana em espaço urbano. 

Nas cidades atuais surgem fatores que lhe dão uma nova 
dimensão, caracterizando e explicando aquilo que ela é ou se tornou, tais como 
a globalização, a migração, o emprego a exclusão social e a sustentabilidade. 

A cidade surge-nos, hoje, com uma nova dimensão tornando as 
discussões urbanas diferentes.

 Hoje discute-se a forma urbana e a sua vivência. 

Hoje há a consciência da relação entre a forma urbana e a 
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sociedade urbana tendo como consequência, a qualidade de vida. Como 
forma urbana, consideramos as suas estruturas, as suas densidades, os seus 
usos, e toda a sucessão de componentes que a descrevem. A cidade deixou de 
ser vista como elemento que funciona, mas passou a ser algo que tem de ser 
entendido, através das suas visibilidades, como por exemplo, a sua forma, para 
que se possa entender qual a consequência na vida das pessoas.

 Durante muitos anos, a cidade, era pensada e organizada por 
poucos especialistas que a pudessem entender. Hoje a cidade é uma cidade 
interdisciplinar. Envolve diferentes atores com diferentes dinâmicas que 
são expressões de diferentes perspetivas. Nas cidades de hoje, verifica-se o 
confronto entre a decisão política, a decisão técnica e a decisão dos cidadãos 
que se organizam em diferentes tipos de associações, tais como, ciclistas, 
associações de protetores do património construído e até outro tipo de 
associações com outro tipo de intenções. Por isso, a cidade, hoje, envolve 
relações interdisciplinares e diferentes tipos de atores. Poder-se-ia dizer, que 
a cidade passou a ser um sistema complexo com visões diferentes e também 
complexas. Consequentemente, o projeto da gestão da cidade passou a ser 
muito mais dinâmico e envolvente em relação diferentes atores urbanos. 

       A investigação interdisciplinar também começou a incluir 
outro tipo de aspetos que explicam também a cidade noutro tipo de dimensão 
como por exemplo a cidade do emprego, da mobilidade, da habitação e da 
vida pública, Esta dimensão é mais humana se comparada com as outras 
variantes que a caracterizam: a forma com as suas componentes, tais como 
densidades, usos, estrutura urbana. A organização da sua estrutura passou a 
ser um elemento muito  complexo, porque há a consciência de que as tomadas 
de decisão a seu respeito provocam novas dinâmicas de vida urbana Esta 
consciencialização passou a ser uma preocupação  para os especialistas e até 
para os cidadãos. 

O centro de pesquisa LSE cities tenta compreender a interação 
ente a cidade e os habitantes. Assim, analisa o ambiente construido, a 
habitação, os edifícios os transportes, as infraestruturas de ruas, os espaços 
públicos e a vida  social, económica e política, passando,  portanto,  já a haver 
uma série  de instituições, de organizações, que tentam investigar interagir 
com aquilo que são as novas formas de ver a cidade (Burdett & Rode, 2007). 
Ora de acordo com Ricky Burdett: “ questões relacionadas com o tamanho, 
velocidade de crescimento, forma e distribuição espacial das densidades, uso 
do solo e áreas da cidade morfologicamente diferenciadas tornaram-se muito 
complexas e politizada. O desenho do ambiente construído, a distribuição da 
densidade urbana e os seus impactos na inclusão social e qualidade de vida 
são os aspetos principais da discussão política nas cidades por todo o globo” 
(Burdett & Rode, 2007: 9) 

Outra dimensão das cidades de hoje, é a mobilidade complexa. 
A cidade incorpora muitas mobilidades. No passado, a cidade era uma 
cidade de mobilidade local e simples. A cidade de hoje tem uma mobilidade 
completamente heterogénea num território heterogéneo, tanto em termos 
espaciais como em termos de tipologia de deslocações ou de modos de 
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deslocação e de distâncias de deslocação. Ou seja, enfrenta-se um sistema de 
mobilidades muito complexo. 

 De acordo com François Ascher: “ Os residentes nestas zonas 
urbanas vivem e funcionam cada vez menos à escala do quarteirão ou de uma 
cidade, mas antes na de um vasto território que percorrem de formas variadas 
e mutantes por todo o tipo de motivos, profissionais ou não profissionais.” 
(Ascher, 1998: 18) 

 Isto, remete-nos para um outro sistema complexo que é 
a cidade que realmente tem componentes, componentes diversos e que 
implicam com aquilo que são as qualidades de vida, e que é um sistema que 
tem uma dinâmica de movimentos associados. Esta dinâmica de movimentos 
faz com que também se entenda qual é o impacto de mobilidade e os sistemas 
de transportes na coesão social da cidade. Pode-se dizer ‘ eu sei quem tu 
és se me explicares a forma como te deslocas’. Isto também acaba por ser, 
muitas vezes, uma forma de segregação social A cidade incorpora diferentes 
tipos de deslocações que a caracterizam também um pouco naquilo que é a 
coesão ou não coesão social na cidade. A cidade não é homogénea, visto que 
é composta por muitas cidades A cidade hoje, é composta por várias zonas 
ou vários bairros que também foram perdendo um pouco do seu carácter 
local. A maior parte das vezes, são agrupamentos de construções que não são 
capazes, eles próprios, de gerar identidade de lugar. Estes novos bairros ou 
bairros diferentes, também com mobilidades de segregação social, acabam 
por ter impacto na vida pública e no espaço público (Silva, 2004).  

A cidade transforma-se. Pode-se ter uma cidade mais tolerante, 
aberta à mescla de pessoas, à mescla de usos, à mescla de atividades mas 
para isso urge pensar nas suas componentes, na lógica das mobilidades e 
nas estruturas locais que permitem criar lugares bairros, habitações, em 
comunidade, e que , ao mesmo tempo, estejam suportadas no espaço público 
e na vida urbana. Começam hoje a aparecer novas dimensões na discussão 
da cidade e a sustentabilidade é uma delas. E, hoje, podemos vê-la em 
diferentes dimensões. Dimensão ambiental, aspeto naturalmente transversal 
a todos os leitores urbanos, dimensão social e dimensão económica Estas três 
dimensões da nova ideia de cidade urbana, da cidade sustentável, começam 
a ser determinantes nas tomadas de decisões urbanas 

As características urbanas do ambiente construido também 
estão a ser alvo de estudo, principalmente as que implicam diferentes 
percentagens do uso automóvel. Além do que foi dito para a forma urbana 
e para a sua vivência, tem de se atender a vida urbana na perspetiva das 
deslocações (Silva, 2004).

 Existem modelos urbanos que provocam mais deslocações 
urbanas e que provocam mais o uso do automóvel e existem outros modelos, 
que provocam menos uso do automóvel e menores deslocações urbanas. 
A relação destas componentes, proporciona um melhor entendimento da 
cidade. Existem relações diretas entre a densidade urbana e o número de 
veículos. Sabe-se, hoje, que quanto maior for a densidade urbana menor 
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é o numero de Km percorrido por cada veículo e que conforme aumenta a 
densidade, diminui o peso do automóvel. Também se sabe que quanto maior 
for a compacidade da cidade, menor é a quantidade de veículos por família. 
Outro fenómeno que surgiu em todas as cidades é que além do automóvel 
crescer, cresceu também o número de automóveis por família.

 Estas novas componentes que se relacionam com a forma de 
movimentação na cidade, mostram, de forma interessante, as consequências 
na mobilidade urbana. Se se olhar para este território e se perceber um pouco 
da relação entre as densidades e a forma de deslocação, entende-se também 
que existem dados que parecem evidentes para a necessidade de um sistema 
alternativo ao automóvel. Foi aqui focada a compacidade no uso do automóvel 
porque também só com compacidade é que se pode ter um sistema de 
transportes eficaz Isto quer dizer, quando as densidades forem muito baixas, 
é impossível haver um sistema sustentável de transportes públicos, fazendo 
com que a consequência natural seja a utilização do automóvel. Ou seja, para 
termos um sistema de autocarro básico a servir um determinado bairro ou 
uma determinada área da cidade, é necessário ter no mínimo 17,5 habitações 
por ha. Para um autocarro rápido, com mais capacidade, é necessário ter 
densidades entre 37,5 e 50 habitações por há (Farr, 2013).  

 No fundo, depois destas pequenos exemplos de relação entre 
os transportes públicos e a densidade, podemos dizer que com o aumento da 
densidade aumenta também a utilização do transporte público.

 Continuando a falar das componentes urbanas, das relações 
entre a densidade populacional e a densidade de deslocamentos, conclui-se 
que, quanto menor for densidade de população menores são as densidades 
e as quantidades de deslocação. Quanto maior for a densidade, menor será 
a deslocação por cada pessoa, e também quanto maior a concentração, 
maiores serão as deslocações por ha. Com o aumento da densidade, aumenta 
a utilização dos transportes públicos (Farr, 2013). Estes indicadores são 
importantes quando se pensa na nova forma de organizar a cidade de modo 
a incentivar deslocações locais e deslocações através de transporte público. 

 Se a densidade ou a compacidade passaram a ser um elemento 
determinante na nova cidade, a reação natural a este fenómeno é muito 
grande. A densidade é sempre vista como um elemento negativo. É mais 
popular falar duma cidade verde, de baixa densidade, com casas pequenas, do 
que de uma cidade mais densa, mais intensa e mais compacta. 

A densidade deve ser vista numa série de dimensões que 
tornam a densidade em si uma densidade completa. Densidade de construção, 
densidade de diversidade de atividade em edifícios, mesclada de comercio, 
com escritórios e com habitação, tornando a cidade complexa, e completa, 
densidade das atividades, fazendo com que haja prolongamento no tempo. 
Tem-se, muitas vezes, a cidade do liga e do desliga, a cidade que funciona 
até às 19 horas e entretanto fica vazia depois disso. E esta densidade de 
atividades é uma densidade que que não deve só fazer uma mescla mas uma 
mescla que consiga combater o tempo, fazendo com que a cidade funcione 
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24 horas. Densidade de unidade de vizinhança, ou densidade de vizinhança, 
será, também o número de pessoas, habitações por hectare de uma unidade 
de vizinhança, densidade das atividades em espaço público. Hoje, espaço 
público é mais do que um passeio ou uma estrada A cidade deve ter uma 
densidade de variados tipos em espaços públicos como ruas praças, passeios, 
jardins, parques infantis, campos de jogos. A densidade social tenta encontrar 
uma cidade que seja capaz de fazer uma mescla social. Durante os últimos 
anos, a cidade foi uma cidade segregadora socialmente. Poder-se-ia dizer, 
“diz-me onde vives e eu dir-te-ei quem és”. Hoje, discute-se muito mais aquilo 
que é o sentido de retomar a mescla social da cidade. Para isso, a forma 
como se organizam e como se combinam os diferentes tipos de habitação 
com diferentes tipos de dimensões de habitações, são cruciais para criar 
uma cidade mais densa socialmente. Existem já uma série de experiências 
de edifícios que incorporam uma mescla social. Todas estas densidades são 
muito importantes para fazer com que a cidade seja capaz de se tornar densa 
e em consequência desta densidade, uma cidade capaz de ter uma nova ideia 
de mobilidade e que seja capaz de ter ela própria uma nova forma de vida 
humana.

 Em consequência, o negativo ou o contraditório desta cidade 
densa, são as cidades de baixa densidade que não são capazes de se tornarem 
sustentáveis. Hoje em dia, são insustentáveis. Não se pode continuar com as 
cidades de subúrbios e com as cidades de baixa densidade por mais atraentes 
que sejam estas cidades verdes, de jardins, e de baixa densidade. O urbanismo 
sustentável exige, já hoje, no caso dos Estados Unidos, densidades mínimas, 
Portanto há já uma reação nos Estados Unidos e na Europa de forma a poder 
incorporar novas densidades urbanas nas cidades (Farr, 2013).

2.3 Mobilidade hoje

 Atualmente existe a consciência de que se revela absolutamente 
central pensar a mobilidade urbana. Neste sentido verifica-se uma profunda 
consciência da importância e da relevância dos transportes públicos e da 
absoluta necessidade do investimento que para isso é necessário, quer 
para a aquisição dos próprios transportes, quer para concretização das 
infraestruturas que lhe estão associadas. Apesar desta consciência, é 
preciso ter em conta a realidade em que ainda se vive, ou seja, a perceção 
de uma profunda resistência, de uma enorme reação negativa a uma perda 
da força e de importância do automóvel nas cidades (Dennis & Urri, 2009; 
Trumper & Tomic, 2009; Vigar, 2002; Docherty, 2003). Assim, continua-se a 
promover e a relevar a importância do automóvel nas cidades, funcionando 
isso, claramente, como um verdadeiro ciclo vicioso. Por um lado, existe 
uma compreensão do valor e da importância dos transportes públicos na 
conceptualização de uma nova estrutura urbana, mas, por outro, continua-se 
a considerar e a percecionar que o automóvel se apresenta como a melhor 
forma de sobreviver nesta cidade. 
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Existe a consciência da existência de novos conceitos e de novos 
modelos de mobilidade, de novos paradigmas de compreensão das cidades 
que reconhecem como o transporte público e esta nova forma urbana se 
devem organizar, no entanto, existe igualmente uma incapacidade, uma 
falta de vontade de implementação de mudanças que tenham impacto na 
existência do automóvel (Sheller &Urry, 2000). De facto, insiste-se em cidades 
com túneis, em cidades com acessos rápidos, em parques de estacionamento 
centrais, ou seja, persiste uma estranha conjugação entre a defesa teórica 
de certos princípios e a concretização, de facto, de modelos que se revelam 
perfeitamente marcados pelo signo da continuidade.  

A dependência política em relação a um modelo dependente 
do automóvel, relaciona-se, de certa forma, com a necessidade de controlar 
o impacto das decisões dos votantes, de facto, em termos práticos, revela-
se particularmente difícil implementar medidas de restrição ao impacto dos 
automóveis na cidade porque os automobilistas são votantes (Henderson, 
2009).

No mundo atual, o automóvel revela-se como um verdadeiro 
símbolo político (Monheim, 2010; Paterson, 2007; Böhm et al., 2006; 
Merriman, 2006; Forstorp, 2006; Rajan, 2006), sendo tal perceção, em grande 
parte, dominada pela conceptualização de uma democratização do acesso 
ao automóvel e ainda pelo domínio de certas formas ou ideais ou modelos 
de perceção daquilo que é a qualidade de vida urbana, modelo que exprime 
claramente uma visão de que o ter carro se apresenta como sinal de qualidade 
de vida, de estatuto. ou ainda, como a de formas de liberdade (Litman, 2009, 
Sheller & Urry, 2000; Soron, 2009; Gartman, 2004, Jeekel, 2013; Götz & 
Ohnmacht, 2011; Bergtad et al., 2011).

 De certa forma, nesta lógica conceptual, o carro, enquanto 
símbolo político, revela-se como elemento de perceção do poder do país, 
ou melhor, o parque automóvel e a dinâmica automóvel são percecionados 
como elementos de relevância absoluta para a perceção do nível de vida da 
sociedade (Jeekel, 2013). 

Neste âmbito, importa assinalar que os sistemas de transporte 
revelam-se caracterizados por uma certa dimensão de indecisão, ou seja, 
temos sistemas de transportes que são claramente pautados pela eficiência, 
mas que, de facto, acabam por se revelar claramente ineficientes. Esta situação 
advém, do facto, de se ter um sistema de transportes que em grande medida 
não é concebido, implementando e preparado tendo em atenção o transporte 
público.

 Em consequência disto, perceciona-se uma reação por parte 
do transporte público, procurando encontrar soluções alternativas capazes de 
potenciar e de tornar os sistemas de transportes mais eficazes, mas que acabam 
por se revelar como soluções que acabam por comprometer a democratização 
espacial do transporte público. No fundo, o transporte público acaba por ser 
condicionado a áreas ou a espaços demasiadamente limitados, revelando-se 
como consequência disso o facto, de uma quase inexistência da presença dos 
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transportes públicos em certas partes das cidades, ou ainda a perceção de 
que não se trata de um meio de transporte, de uma alternativa ou uma opção 
rápida e eficiente, processo que fundamenta no seio da população a perceção 
ou a conceptualização da necessidade e da inevitabilidade da utilização de 
outras opções de transporte mais eficazes, nomeadamente, o automóvel.

 Esta perceção do sistema de transportes promove, fundamenta 
e gera  uma conceptualização dos transportes públicos como uma realidade 
economicamente não viável, como algo que não se revela rentável, como 
fonte de prejuízo. 

Neste âmbito importa assinalar a existência e a permanência 
no seio das grandes práticas e das políticas de mobilidade de uma certa 
dependência do automóvel. De facto, em vez de se percecionar o surgimento de 
modelos e de práticas que visem procurar soluções ou pelo menos, procurem 
refletir, de forma coerente, acerca daquilo que é a absoluta predominância 
e proeminência do automóvel no seio das cidades, que visem descortinar 
respostas verdadeiramente eficazes para solucionar o problemático impacto 
dos transportes individuais no seio das cidades (tráfego congestionado, 
poluição, etc), descortinam-se políticas de mobilidade cujas soluções apesar 
de uma profunda dimensão retórica, refletem e apresentam-se apenas como 
esforços de encobrimento, de mascaração, continuando, de facto, de forma 
mais velada a estimular a continuidade do uso ilimitado do automóvel.

 Estes modelos e práticas podem ser percecionados nas políticas 
de mobilidade que propõem e implementam processos como o enterrar de 
vias ou ainda enterrar os transportes, a construção de parques automóveis, 
ou ainda, o desenvolvimento das clássicas práticas de restrição de certas 
zonas ao tráfego automóvel, sem que tais práticas sejam realizadas de forma 
perfeitamente consistente. Para além disso, continua a persistir a ideia de 
que a utilização de carros ‘ecológicos’, híbridos ou ainda elétricos sejam uma 
solução verdadeiramente adequada para a questão do problemático impacto 
do automóvel nas cidades.

 De certo modo, estas políticas criam aparentes oásis de vida 
urbana, mas, no entanto, aquilo que se revela verdadeiramente problemático 
continua a persistir. Estas práticas revelam, de certo modo, o surgimento de 
uma nova consciência, uma certa perceção de que existe uma necessidade 
de mutação, mas apesar dessa consciência, estas políticas revelam, de facto, 
uma impotência, uma incapacidade de propor e implementar modelos 
de transporte urbano que sejam claramente eficientes, continuando, em 
verdade, a promover a deslocação individual (Monheim, 2010; Vuchic,1999). 

Nos últimos anos, surgiu uma nova forma de urbanismo (TOD) 
que claramente defende o desenvolvimento de empreendimentos (bairros) 
urbanos compactos, com uso misto, muito densos, na proximidade de 
corredores de transportes públicos, ou melhor, em torno de uma estação de 
transportes públicos, sendo tais empreendimentos (bairros) fundamentados 
com base num desenho urbano orientado para o pedestre (Farr, 2012; 
Thome-Lyman & Wampler, 2010; Cervero,1998; Cervero et al., 2004; Ewing, 



49

1997; Dittmar & Ohland, 2003). 

De certo modo, esta forma de conceptualização representa um 
certo retorno a uma determinada ideia de subúrbios, cujo acesso é realizado 
com recurso aos transportes públicos. No fundo, trata-se de um esforço em 
associar a rede de transportes público às novas redes e aos novos processos 
de expansão urbana (Farr, 2012).

 Neste âmbito não deixa de ser de referência apontar que este 
modelo, percecionado como uma forma de implementar e de promover um 
crescimento ‘inteligente’ e sustentável, como uma forma de potenciar e de 
fundamentar vitalidade no seio de realidades urbanas que se compreendem 
em declínio, é igualmente concebido como um modelo ou como uma 
ferramenta de enorme utilidade no combate à omnipresença e à dependência 
do automóvel e, consequentemente, ao exponencial processo expansivo que 
decorre necessariamente dessa dependência (Cervero et al., 2004, Farr, 2012). 
Importa assinalar que, apesar deste modelo se revelar como um fortíssimo 
elemento de combate à dependência do automóvel, é possível percecionar a 
continuidade de certas dimensões que revelam ainda uma certa continuidade, 
ou seja, possibilitam o permanecer de uma determinada forma de dependência 
do automóvel.

 Este modelo fundamenta uma determinada lógica de expansão 
urbana através da conceptualização ou instauração de novas estruturas 
urbanas agarradas, não à via como acontecia e acontece no processo expansivo 
do automóvel, mas sim, ao transporte público, continuando-se, em paralelo, 
a percecionar a continuidade e a permanência da existência de vias altamente 
eficientes e de acessos muito eficientes para o automóvel até ao centro. Nesta 
nova forma de urbanismo. perceciona-se o surgimento ou, pelo menos, a 
existência de um certo círculo vicioso, isto porque se existe claramente um 
profundo reconhecimento do problema, revela uma certa incapacidade de 
combater definitivamente a domínio, o poder do automóvel nas cidades.  

Um aspeto que se revela de enorme importância para a nossa 
investigação e, que, no seio da investigação não tem sido alvo de muita 
produção literária é a problemática da qualidade de vida associada à forma 
como nos deslocamos, ou mais claramente, a forma como se vivenciam ou 
experienciam esses momentos de mobilidade, de transição ou deslocação 
entre lugares.

 Não deixa de ser de relevância assinalar que, muitas vezes, 
quando se pensa na qualidade relacionada com os transportes públicos na sua 
relação com os passageiros existe uma certa tendência em relacionar com a 
qualidade do serviço (Das & Pandit, 2013; Bordagaray et al., 2013), ou melhor, 
com a capacidade da performance do serviço ser adequada ou concretizar de 
forma mais completa aquilo que são as expectativas e as necessidades dos 
passageiros (Bordagaray et al., 2013; De Oña & De Oña, 2014a; De Oña & De 
Oña, 2014b).

 Nestes estudos, as variáveis de perceção da qualidade de 
serviço são muito amplas,  pode-se, de certo modo, referir que os atributos 
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mais comummente utilizados para caracterizar a qualidade do serviço 
são: pontualidade, segurança, simpatia do condutor, limpeza, o espaço do 
autocarro, a temperatura do autocarro, a acessibilidade, rapidez, frequência 
de serviço, etc (De Oña & De Oña, 2014a; De Oña & De Oña, 2014b; Eboli & 
Mazzulla, 2008). Não deixa de ser de relevância apontar que apesar de tudo 
estes elementos revelam-se de particular importância para a conceptualização 
da qualidade de vida nos transportes públicos. De facto, nestes processos 
de avaliação alguns atributos como a frequência e a velocidade erguem-se 
como aqueles que definem a melhor qualidade, erguendo-se a pontualidade, 
a cortesia ou ainda segurança como atributos considerados relevantes, 
apontando-se por exemplo questões como o conforto como não sendo de 
tão  grande relevância. Esta perceção por parte dos utilizadores é de enorme 
relevância para a compreensão da ‘qualidade de vida’ associada ao problema 
das deslocações, isto porque normalmente quando se concebe esta questão 
existe uma enorme tendência em associar, conectar ou apontar como 
elementos fundamentais de qualidade de vida realidades que transcendem 
o próprio processo de mobilidade. De certo modo, o processo de mobilidade 
não é normalmente concebido como sendo um elemento potenciador de 
qualidade de vida, ou melhor, o tempo que se empreende na concretização 
desses processos de deslocação é concebido e percecionado como ‘roubando 
tempo’ precioso para o experienciar e vivenciar aquilo que realmente é 
concebido como qualidade de vida: o tempo em família, com os amigos, ou 
qualquer forma de lazer (Cervero, 2005). De qualquer modo, o surgimento da 
internet e de novas formas de aparelhos de comunicação, e a sua crescente 
acessibilidade a uma larga parte da população, fundamentou o potenciar de 
novas formas de realizar as suas atividades, trabalhar e comunicar enquanto se 
realizam as deslocações. Deste modo, em vez, de se continuar a percecionar o 
tempo de viagem como uma forma de perda de tempo, pode – se percecionar 
como de enorme utilidade para trabalhar e, ainda, para atividades sociais 
(Laurier, 2004; Lyons & Urry, 2005; Lyons et al., 2007; Watts and Urry, 2008).    

No sentido de melhorar a qualidade das viagens em transporte 
público e torná-los uma alternativa ao transporte individual, novas condições 
estão a ser oferecidas aos utilizadores. Segundo publicação da EMTA public 
transport in the European metropolitan áreas – Set 2017, em Vilnius, os 
novos autocarros que vão ser postos em circulação, serão mais confortáveis 
e modernos. Estarão equipados com Internet wireless, ar condicionado e 
rampas para cadeiras de rodas

 Neste âmbito, importa assinalar que a presente dissertação 
procura defender a tese de que a adequada concretização dos processo de 
deslocação, ou melhor, o experienciar e vivenciar melhores momentos de 
deslocação nos transportes públicos ou nas deslocações pedonais, se revela 
como uma forma de qualidade de vida, apresenta-se como uma forma 
qualificada de humanamente se viver, ou de melhorar a dimensão humana.

 Os transportes públicos proporcionam tempo para ler, para 
ouvir música, para simplesmente apreciar adequadamente a paisagem, para 
viver em companhia com outros, e mesmo ainda, para simplesmente se 
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ter o prazer de experienciar um momento de interrupção da velocidade do 
quotidiano e do trabalho. 

A vivência baseada nos transportes individuais impõe um outro 
tipo de vivência, moldada por outro tipo de experiências que se traduzem 
apenas na rápida concretização de deslocações em cidades cada vez mais 
congestionadas, cada vez mais feitas de uma imensidade de deslocações 
em transportes individuais, como se a população vivesse mergulhada numa 
‘gaiola dourada’, numa ilusória forma de liberdade, que no fundo condiciona 
de forma absoluta a nossa vivência e que, de facto, rouba a possibilidade de 
usufruir condignamente do tempo que dispomos.                  

Neste ponto, importa assinalar que o nosso esforço conceptual 
no sentido de problematizar a relevância e a validade de esforços de mobilidade 
fundados e unicamente moldados pelo automóvel, expandem-se para além 
daquilo que se revela em muitos dos processos atuais de questionação da 
relevância e da validade do automóvel no seio das cidades. Como vimos, o 
automóvel apresenta-se e ergue-se, de facto, como o modelo ou o elemento 
dominante no seio dos sistemas de mobilidade (Urry, 2004; Urry, 2007), sendo 
tal dominio baseada numa conceptualização fundada no ideal do automóvel 
como signo de velocidade, de privacidade, de autonomia, fundamentando, 
ainda, em deslocações mais curtas a possibilidade de poupar tempo. No 
entanto, o automóvel potencia, como se sabe, um enorme impacto ambiental 
(Urry, 2004; Bergstad et al., 2011).

 Nos últimos anos, tem-se assistido a crescente surgimento de 
toda uma questionação da relevância e da validade do automóvel no seio das 
cidades, percecionando-se que este se revela como um poderoso elemento 
contra a possibilidade de mitigação das mudanças climáticas (Creutzig et al., 
2015). 

Apesar da enormíssima relevância destes esforços reflexivos, 
desta profunda e radical questionação do lugar do automóvel na atualidade, 
questionação ou crítica, que diga-se partilhamos profundamente, importa 
assinalar que na presente dissertação revela-se igualmente o surgimento de 
todo um outro processo de questionação e de crítica da relevância ou pelo 
menos do domínio dos automóveis nas cidades com base numa perceção ou 
numa reflexão fundada na dimensão humana, e de forma particular, numa 
compreensão da qualidade da vida humana – em todos os seus sentidos – no 
seio das cidades.

 No esforço conceptual de desenvolver e de potenciar formas 
de mutação das lógicas de mobilidade, quando se pretende, de facto, 
transformar e mudar as lógicas de mobilidade num plano mais local, não se 
pretende ou não importa apenas conceber, ou ainda, implementar sistemas 
energeticamente mais eficientes ou menos poluentes, mas também conceber 
e implementar formas de melhoramento da vida das pessoas, está-se, de certo 
modo, a conceder ou dar tempo à vida das pessoas.     

De certo modo, o momento que se atravessa revela-se 
claramente um momento de possibilidade, representa o dealbar do surgimento 



2 52

e da fundamentação de novas opções e de novas estratégias urbanas. 

O processo expansivo do automóvel no seio das cidades, bem 
como a crescente dependência dessa realidade fundamentou toda uma 
transformação da forma de conceber e de percecionar a vivência humana, 
fundamentou todo um processo de desestruturarão dos modelos que 
fundaram e firmaram esses espaços de comunidade e de vivência que são 
as cidades. 

O transporte individual em função da natureza da sua 
performance, fundou novas perceções de autonomia, de liberdade, bem 
como fundamentou a profunda dependência que se sente plasmada na 
própria estrutura urbana das cidades, e esta profunda dependência, como 
vimos, fundamentou precisamente a compreensão da necessidade de 
mudança. Esta nova perceção representa o limiar do surgimento de novas 
opções urbanas, representa o surgimento da necessidade de novas formas 
de reflexão e de perceção da compreensão das cidades, dos processos de 
mobilidades, e ainda, de fulcral importância para o âmbito desta dissertação, 
para a compreensão e para a possibilidade do e de “ser humano” nesta 
realidade urbana. 

Neste âmbito de conceptualização e de reflexão acerca do que 
significa ser humano, ou melhor, a questionação do que significa uma vivencia 
humana no seio das cidades, obriga necessariamente a uma nova reflexão 
acerca da dimensão urbana, acerca da possibilidade das cidades se revelarem 
como espaços de possibilidade de criação de ‘humanidade’, de uma vivencia 
mais humana. 

As cidades modeladas pela omnipresença, pela dependência 
do automóvel fundaram, de certo modo, um sistema ou uma perceção de 
uma dimensão de cidade pouco social, que fundamenta ou torna os cidadãos 
mais individuais.

 A conceptualização da relevância do automóvel como elemento 
capaz de possibilitar e fundamentar privacidade e autonomia, a possibilidade 
de fundamentar decisões individuais de deslocação, promove e potência de 
forma não tão óbvia o desvelar de uma forma de vida completamente a-social 
ou mesmo anti-social, fomenta o princípio do individualismo, de uma vida 
marcadamente fundamentada em forma de isolamento. 

Com este sistema de transporte perde-se, de certo modo, o 
compromisso social da vida urbana, ou melhor, perde-se uma certa dimensão 
de vida social. De certo modo, este estilo de vida entra em profundo conflito, 
em contradição com aquilo que é o ambiente da cidade.   

Importa assinalar que a consciencialização desta nova forma de 
viver a cidade, de habitar numa cidade tem que ser fomentada. 

Perante isto ergue-se como questão fundamental a perceção 
de como inverter a situação. A concretização disto não se revela como uma 
tarefa de fácil concretização, é de facto uma tarefa de enorme complexidade, 
mas tem que ser procurada, tem que ser incorporada na gestão da cidade.
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 Importa assinalar a necessidade de compreender, de 
percecionar o profundo impacto ambiental no seio da cidade, como todos os 
dias se vai concretizando, implementado e produzindo uma carga negativa 
para o ambiente urbano. Refira-se ainda que esta necessidade revela-se 
ainda demasiadamente afastada da decisão individual de cada um, sendo 
profundamente afetada pela enorme resistência à mudança.

 Neste âmbito importa referir a absoluta necessidade de se 
compreender a morfologia urbana existente e com base nisso, desenvolver 
todo um processo de negociação de soluções com sistemas alternativos de 
transportes. De qualquer modo, não deixa de ser de relevância assinalar que 
este processo de reflexão e compreensão implica uma profunda mudança, 
implica uma profunda transformação, ao nível da compreensão da validade 
e aceitabilidade de determinadas forma de mobilidade, mas igualmente na 
aceitação de alteração de forma de vivência no seio das cidades, ou seja, 
aceitar a radical transição entre o conforto de uma vida de cariz individual – de 
perder um pouco a liberdade individual - para uma consciência coletiva, para 
aceitar querer ter um compromisso urbano e um compromisso social.  

As orientações metodológicas para a urbanização sustentável 
em Portugal, diz “ A concretização destes objetivos, passa inevitavelmente 
por uma aposta firme nos modos de deslocação com menores impactes 
ambientais, e economicamente mais viáveis e no controlo das viagens em 
veículo individual. Contrariar a conjuntura atual de dependência crescente do 
automóvel privado, deverá ainda passar por uma melhoria da sustentabilidade 
económica, social e ambiental dos transportes urbanos” (APA, 2010, p.19). A 
resolução destes problemas revela-se um processo lento, gradual, complexo, 
mas que deve ser desenvolvido com determinação e com perseverança. Neste 
ponto, a questão da transição de uma decisão individual para uma decisão de 
cariz coletivo representa um ponto absolutamente determinante.

 De qualquer modo, importa percecionar, que em grande 
medida, o corpo das nossas cidades – das cidades portuguesas – não se 
apresenta ou revela adaptado ao transporte público, continuando-se a 
percecionar o transporte individual praticamente como única oportunidade. 
Neste âmbito importa assinalar que o transporte público tem de ser capaz 
de se expandir nos lugares de pouca densidade, revelando-se uma verdadeira 
alternativa ao automóvel. De certo modo, em vez de atrair o automóvel para 
as cidades, ergue-se como de fundamental importância atrair para os centros 
de transportes públicos que fundamentarão ou definirão corredores de 
acesso à cidade, em conjunção com isto, procurar-se-á utilizar o transporte 
individual como um sistema de compensação dos desequilíbrios da forma e 
das densidades urbanas.      

Neste âmbito importa assinalar que em 1995 a conferência 
europeia de ministro defendia que se deveria concretizar um planeamento 
do uso do solo e formas de crescimento urbano que fundamentasse todo 
um processo de redução da necessidade do automóvel. Conjuntamente com 
isso deveriam ser promovidas políticas que procurassem afetar os preços dos 
combustíveis, o preço da compra de automóveis e o seu licenciamento, que 
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influíssem de forma decisiva no custo do estacionamento e nas infraestrutura 
rodoviárias. Neste documento potencia-se igualmente a criação e a 
implementação de medidas de uso telemático de gestão das circulações, 
do estacionamento e ainda uma adequada gestão dos transportes públicos, 
de forma a possibilitar uma transformação dos processos de mobilidade. 
Pretende-se igualmente a promoção e a implementação de zonas livres de 
automóveis, onde a circulação e a prioridade deve ser totalmente concedida 
ao peão e às bicicletas. Finalmente, ergue-se como de relevância neste 
documento, a criação de medidas capazes de fomentar a criação de zonas 
de intercâmbio de mercadorias permitindo assim que o sistema de cargas e 
descargas seja feito de uma forma mais adequada (OCDE, 1995; APA, 2010). 
Neste âmbito, não deixa de ser de particular relevância assinalar que estas 
medidas revelam com uma clareza extraordinária que muitos dos problemas 
que então se revelavam prementes continuam a se revelar de particular 
relevância hoje. De facto, sobretudo para o panorama português, o problema 
ainda continua, em grande parte, por se resolver, ainda existe muito por fazer. 
No momento que presentemente se vive, em que se perceciona, no seio das 
cidades, a absoluta necessidade da transição de toda uma realidade que ainda 
aparentemente se ergue como petrificada, importa de forma absolutamente 
consciente ter a clara perceção do que existe a fazer e da forma como o 
conseguir fazer. 

2.4 Mobilidade sustentável

A mobilidade, hoje em dia, deverá revelar-se de maior 
eficiência, realidade que irá potenciar naturalmente um melhor ambiente 
urbano. Em consequência disso, as cidades irão apresentar um menor número 
de automóveis, terão mais espaço público, uma ‘melhor’ vida urbana e, 
portanto, apresentar-se-ão dotadas de maior interesse. No entanto, importa 
assinalar, que isto só será possível se se reduzir a presença do automóvel. 

A mobilidade sustentável depende, em primeiro lugar, da 
morfologia urbana existente, representando isso uma relação de difícil 
solução. Nos últimos anos a cidade sofreu todo um processo de transformação, 
construindo o seu próprio corpo, adaptando-se ao automóvel, ou seja, 
adaptando-se a uma forma completamente diferente de vivenciar a cidade 
(Gehl, 2013; Urry, 2004; Glaeser& Kahn, 2003; Haag, 2002; Siedentorp et al., 
2013). Hoje em dia, as cidades apresentam uma morfologia completamente 
desadequada a um sistema verdadeiramente eficaz de transportes e a um 
sistema de vida local fundamentado e suportado no espaço público. Por 
este motivo, o processo e o sistema de transformação da cidade, embora 
demasiadamente demorado, deve ser desenvolvido de forma estratégica, 
procurando-se definir de forma criteriosa o seu processo de transformação. 
Com o intuito de se estabelecer um modelo de mobilidade sustentável é 
absolutamente necessário propor uma ideia de mobilidade perfeitamente 
adaptada às possibilidades de transformação da morfologia urbana existente. 
No fundo, ergue-se como necessário uma compreensão da transformação da 
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morfologia da cidade existente, para que então, se possa, passo a passo, ação 
a ação, projeto a projeto, transformar lentamente esta morfologia urbana. 

Em segundo lugar, mobilidade sustentada depende, da 
densidade urbana. A densidade urbana pressupõe igualmente que se vá 
alterando de forma progressiva as densidades existentes. Neste âmbito, 
importa assinalar que as densidades existentes podem ser transformadas 
de variadas formas. Uma dessas formas será a de permitir que casas com 
300m2 ou com 200m2 passem automaticamente a ser transformadas em 2 
frações, permitindo assim desta forma duplicar o número de habitações por 
hectare, outra será a de definir redes de transportes públicos, potenciando 
assim que ao longo das redes se consiga ter maiores densidades e, portanto, 
possibilitem um transporte público mais eficaz. Com o intuito de se propor e 
de se implementar uma mobilidade sustentável pode-se propor uma ideia e 
uma visão de mobilidade adaptada à capacidade de transformação do mapa 
das necessidades urbanas.                

Em terceiro lugar, a mobilidade sustentável depende da 
qualidade do espaço público urbano. Grande parte das deslocações de 
aproximação poderão ser realizadas a pé ou de bicicleta, no entanto, se o 
espaço público for manifestamente desqualificado tal deslocação, a pé ou de 
bicicleta, poderá ser perigosa e insegura. Enquanto este espaço intermédio 
entre a casa e o transporte público não estiver devidamente qualificado, este 
poderá igualmente revelar-se como um elemento potenciador e motivador da 
utilização do transporte individual. Com o intuito de se obter uma mobilidade 
sustentável em lugares estratégicos, dever-se-á procurar igualmente alterar de 
forma progressiva o espaço público de forma a torná-lo mais qualificado.  

Em quarto lugar, poder-se-á afirmar que a mobilidade 
sustentável depende do processo de mapeamento dos atratores urbanos, 
através dos quais se poderá relevar ou percecionar o comércio presente ou 
existente. Na presente realidade existente, descortina-se claramente um 
sistema disperso no território. De qualquer modo, se, progressivamente, se 
conseguir desenvolver processos capazes de alterar a presente dispersão do 
comércio e dos equipamentos urbanos, potenciando igualmente a criação de 
núcleos atrativos que, de certo modo, coincidam com o transporte público, 
então está-se também a criar e a desenvolver um sistema mais eficiente para 
uma mobilidade sustentável. 

Para a concretização disto é necessário: 

Em primeiro lugar, ter a capacidade e a vontade de definir 
e desenvolver todo um profundo esforço de planificação, no qual se tenha 
em atenção toda aquela dimensão ou todos aqueles pontos que se revelem 
verdadeiramente determinantes para a promoção de uma deslocação 
sustentável, e que vise igualmente, uma redução da presença e da 
necessidade do automóvel nas nossas deslocações, revelando-se este, um 
aspeto absolutamente determinante que funcionará e se apresentará como 
um desafio importante na melhoria do ambiente urbano (Monheim, 2010; 
Newman & kenworthy, 1999). 
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Um segundo aspeto a ter em conta é a reflexão acerca do tipo 
de mobilidade que se irá propor para um sistema de transporte público. Um 
sistema disperso e democrático? Ou então procurar-se definir corredores 
de transportes públicos que sejam verdadeiramente eficientes? De certo 
modo, a reflexão acerca da decisão entre um modelo de concentração e um 
modelo de descentralização dos transportes públicos revela-se naturalmente 
dependente da morfologia urbana e ainda da capacidade de transformação 
dessa mesma morfologia. 

Um outro aspeto que se revela absolutamente determinante 
para a mobilidade sustentável, poder-se-á considerar a distância curta ou de 
proximidade para o transporte público

 Seria de evitar, de uma forma geral e se possível, apenas 
a exclusividade dos corredores dos transportes públicos, muito eficazes. 
Uma rede local, muito mais distribuída no território, com uma densidade 
muito local, tornaria acessível dentro do possível, de todos a um sistema de 
transportes (Monheim, 2010).

            Na relação entre o transporte público e as redes locais, 
o peão e o ciclista devem ser considerados absolutamente determinantes 
e de enorme importância. Deste modo, devem-se fundamentar modelos 
de negociação, tanto entre o espaço público e o automóvel, como também 
entre o peão, a bicicleta e o transporte público. É, de certo modo possível 
descortinar uma série de exemplos deste tipo de processos e de modelos 
de negociação, de combinação entre o peão e o transporte público através 
da criação de vias segregadas e de vias partilhadas. De facto, tal coabitação 
é possível em ruas pedonais ou de exclusividade pedonal em que os 
transportes públicos podem transitar, definindo-se, em tais casos, como 
limite máximo de circulação a velocidade de 20km/h. Podem-se descortinar 
como casos paradigmáticos deste tipo de processo de coabitação as 
experiências desenvolvidas nas cidades de Karlsruhe, Friburgo, Zurique, ou 
ainda, em Estrasburgo (Monheim, 2010; Monheim, 2001; Cervero, 1998). 
Diferentes processos de experimentação de processos de coabitação foram 
desenvolvidos nas cidades de Regensbourg e de Göttingen. Ora, nestas 
cidades, foram experimentadas e experienciadas, em ruas de tráfego 
calmo, com possibilidade de surgimento de peões, velocidades máximas de 
30km/h, tendo-se igualmente experimentado a mesma velocidade em zonas 
fortemente pedonais (Monheim, 2010; Monheim, 2001; Beim & Haag, 2010).   

                Um outro aspeto determinante para a mobilidade 
sustentável é o reconhecimento do papel do peão e da bicicleta como 
alternativa fundamental para a realização da negociação entre a habitação 
e o transporte público, devendo ser considerados como prioritários, não 
só, para a conceptualização e concretização deste processo de gestão e 
coabitação, mas também para as ações que estão associadas ao processo 
de transformação do espaço público (Tolley, 2003; Banister, 2005; Pucher & 
Buehler, 2012) 

 Importa referir que o peão, neste sistema de mobilidade 
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sustentável, não deve estar limitado a zonas exclusivamente pedonais, como 
foi desenvolvido há alguns anos atrás, em que claramente se percecionava 
uma transição de zonas ou regimes onde o peão tinha um nível fantástico, 
para espaços completamente degradados e com um mau ambiente pedonal. 
Atualmente a conceção e a visão desta rede pedonal ou de bicicletas revela-
se muito mais transversal ao território, potenciando ou fundamentando a 
existência da definição de uma rede e potenciando, igualmente, uma enorme 
preocupação com o facto de que este sistema seja eficaz e qualificado (Tolley, 
2003; Pooley, 2013).

Importa assinalar que a rede pedonal ciclável deve estar 
plenamente articulada com os diferentes tipos de atividades urbanas, de 
modo que as deslocações em bicicleta se tornem uma opção apetecível, sendo 
assim, a preocupação existente, hoje em dia, não é meramente a de criar e 
desenvolver uma rede, mas, sobretudo, de a conceber e delinear para que 
possa potenciar ou fundamentar o desejo ou a vontade de nela caminhar, ou 
andar de bicicleta, que seja animada por atividades variadas, e que, portanto, 
represente uma importante contribuição para aquilo que é o compromisso 
urbano e social (Monheim, 2010; Pucher & Buehler, 2012; Givoni & Banister, 
2010).

                Um outro aspeto a ter em consideração nesta mobilidade 
sustentável é a de que os modos suaves devem tornar-se uma prioridade no 
investimento público e privado.

               A alteração dos meios de transportes nesta nova 
conceptualização de cidade deve ser feita de forma sistemática: 

Em primeiro lugar - Definição e criação sistemática de zonas de 
tráfego lento. Neste sentido, vai-se alterando, no seio da cidade, as regras de 
circulação potenciando-se e criando-se zonas de tráfego lento, onde o peão e 
automóvel possam coabitar.

 Em segundo lugar - Planeamento das cidades compactas. 
Espaços públicos deverão ser reconsiderados e transformados em lugares 
importantes e propícios para estar ou passear, onde árvores e flores ofereçam 
o verde dos subúrbios.

Em terceiro lugar - Será dada prioridade ao desenvolvimento de 
modos eficientes.

Em quarto lugar - Devem-se considerar como absolutamente 
prioritários os modos suaves, ou seja, deve-se mudar a configuração de 
prioridade na cidade.

Em quinto lugar - Apresentar e percecionar os veículos 
motorizados como não tendo futuro nas cidades, com a exceção dos modelos 
de território em que não seja possível ou permitida a utilização do transporte 
público.    

 Em sexto lugar - Aprender com a prática, ou seja, com aquelas 
realidades que se apresentem como bons exemplos, e portanto, com base 
nisso, fundamentar alterações, correções, procurando igualmente conceder 
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uma particular atenção a uma análise e compreensão daquilo que se revela 
positivo ou negativo, daquilo que funciona ou não funciona, daquilo que se 
revela aceitável ou não aceitável. 

Em sétimo lugar - Mudanças de legislação- A legislação que 
se foca na facilidade de acesso do automóvel e do facto de se privilegiar o 
estacionamento deveria  ser alterada.

Em oitavo lugar – Novas qualidades do espaço urbano. As ruas 
e as praças, poderão ser um espaço para a vida pública, onde as pessoas 
poderão conviver, estar, observar uma exposição de arte,  assistir a um 
concerto, a uma feira tradicional, enfim, viver confortavelmente a sua cidade.  

 Ergue-se igualmente como fundamental neste esforço 
compreender as mutações de definições, de modelos e por fim, refletir em 
todos os aspetos que se revelem fundamentais e de fulcral importância para 
uma qualificação do espaço público.     

2.5 Orientações metodológicas para mobilidades 
sustentáveis em Portugal

O projeto de mobilidade sustentável em Portugal foi promovido 
e desenvolvido pela agência portuguesa do ambiente, ministério do ambiente 
e do ordenamento do território em 2010 (APA, 2010). De certo modo, 
este organismo estadual definiu ou criou aquilo, que se pode denominar 
ou apresentar como um manual de boas práticas para uma mobilidade 
sustentável, concebendo e propondo uma série de metodologias para uma 
mobilidade sustentável que incorpora: 

1- Cidades de média dimensão

2- Transportes coletivos para área rurais e áreas de baixa 
densidade urbana

3- Acessibilidade nos centros históricos 

4- Modos suaves.

Importa assinalar que esta proposta de cariz metodológico para 
as cidades de média dimensão reconhece a necessidade de um sistema de 
transporte que implique e fundamente uma qualificação da qualidade de vida 
da população. Para além disso, reconhece que, de uma forma geral, as cidades 
de média dimensão em Portugal são caracterizadas por uma dimensão 
urbana dispersa, provocando níveis mínimos de acessibilidade em transporte 
público sem qualquer tipo de rentabilidade económica. Conjuntamente 
com isto, este documento, propõem que sejam criadas condições para o 
desenvolvimento económico do espaço urbano e ainda a criação de boas 
condições de acessibilidade a diferentes pontos do território. Sugere ainda 
que se otimize a eficiência do sistema em termos operacionais, em termos 
ambientais e ainda em termos energéticos. Propõe ainda a promoção de 
estratégias de ordenamento do território que reduzam a necessidade de 
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mobilidade e a criação alternativa dos transportes públicos ao transporte 
individual (APA, 2010).

Parece-nos de particular relevância assinalar que este documento 
sugere a promoção de todo um sistema interligado e complementar de 
transportes coletivos, de redes pedonais e ainda de ciclovias. Conjuntamente 
com isto aponta para a promoção de uma utilização racional do automóvel, 
apontando, ainda, e como consequência disso, uma série de ações a nível do 
sistema de transportes. 

A primeira destas ações diz respeito à fulcral questão da 
mobilidade. Ora, neste ponto, este documento aponta para o desenvolvimento 
de formas de aumentar a eficiência dos transportes, além de chamar a atenção 
para o recurso aos modos suaves. Neste ponto, quanto ao uso do automóvel, 
encoraja o uso e o recurso ao automóvel de forma complementar a outros 
modos de transporte, nomeadamente, nos casos em que os transportes 
públicos não se revelam verdadeiramente eficientes (APA, 2010).        

A segunda ação relaciona-se com a questão da dimensão ou 
da importância do automóvel. Quanto a esta problemática, este documento 
propõe claramente o desenvolvimento de processos de restrição à circulação 
automóvel nos centros urbanos. De acordo com este documento, em 
determinados casos, tais processos de restrição podem passar pela proibição, 
pelo condicionamento no tempo e no espaço, pelo desenvolvimento de 
formas de desincentivo à utilização do veiculo individual ou ainda por recurso 
a percursos maiores, por determinadas condições de transito e/ou ainda 
tarifas de estacionamento (APA, 2010).  

A terceira forma de ação relaciona-se com a questão do 
parqueamento. Este manual propõe a criação e o desenvolvimento de parques 
periféricos ao espaço urbano concebidos em interligação com um sistema de 
transportes públicos potenciando assim viagens mais rápidas e que o preço 
seja mais apetecível. Para além disso, fundamenta a proposta de que existam, 
caso seja obviamente possível, o desenvolvimento de percursos pedonais de 
acesso ao centro (APA, 2010).  

A quarta forma de ação diz respeito à problemática dos 
transportes públicos. Ora, neste ponto, o manual propõe a criação de vias com 
acessos diretos, interditos ao automóvel, e com prioridade nos cruzamentos. 
Por fim, ao nível da ordenação do território, este documento propõe e 
promove a concentração descentralizada ou então uma cidade de cariz linear. 
Para além disso, a realização de campanhas de informação e de sensibilização 
para o desenvolvimento de formas de envolvimento dos diferentes tipos de 
cidades (APA, 2010).    

Não deixa de ser importante assinalar que relativamente 
à questão da acessibilidade aos centros históricos, estas orientações 
metodológicas reconhecem, de forma muito clara, os problemas que 
atualmente se podem percecionar nos centros históricos, ou seja, o facto de 
que estão completamente envelhecidos, a população envelhecida, existindo 
um profundo declínio da população residente e uma enorme degradação do 
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parque edificado (APA, 2010). 

 Entretanto, desde a publicação do manual, as cidades em 
Portugal sofreram todo um processo de alteração com o surgimento do novo 
fenómeno do turismo, fenómeno que fundamentou o surgimento de uma 
poderosa revolução no processo de transformação dos centros históricos, 
mas, que apesar disso, não foi capaz de potenciar e de tornar o centro histórico 
mais transversal em termos de usos e em termos sociais. De qualquer modo, 
o turismo ergue-se como uma nova ‘componente’ que vai contaminando e 
que vai praticamente ocupar e conquistar o centro histórico (Peixoto, 2013; 
Mendes, 2016; Seixas, 2016).    

Conjuntamente com estes problemas característicos do centro 
histórico, importa ainda salientar a existência de problemas de salubridade 
e de mobilidade, problemas que se revelam comummente na grande parte 
das cidades da Europa. Para além disto, importa assinalar que os centros 
históricos apresentam e revelam ainda uma posição central nas cidades, 
apresentam uma rede viária bastante limitada e profundamente condicionada 
pelo facto de serem espaços antigos, e ainda, fortemente caracterizados por 
uma concentração de atividade terciária.      

Apresentando-se estas, como características do centro 
histórico da cidade, importa referir que existe uma série de outros problemas 
que se revelam igualmente comuns no seio das cidades. O estacionamento 
é geralmente desordenado, o confronto entre o peão e o automóvel revela-
se particularmente dramático, ou seja, existe pouca qualidade na resposta 
à atividade pedonal. Para além destes, importa assinalar ainda a existência 
de espaços públicos mal cuidados, pavimentos irregulares com amplas 
limitações em termos de dimensão funcional para a circulação a pé e, ainda, 
uma rede de transportes públicos que se revela particularmente complexa 
nestes centros. Em termos gerais, importa assinalar, que esta orientação 
metodológica (que este manual) propõe que se crie uma série de metodologias 
de solução ou de resolução para os centros históricos: criação de novas 
políticas de estacionamento e o melhoramento dos serviços de transporte 
público; promoção da acessibilidade pedonal procurando e potenciando um 
reordenamento da circulação automóvel e, ainda, a criação de medidas de 
acalmia de tráfego (APA, 2010).       

Este manual apresenta um capítulo exclusivamente dirigido 
aos modos suaves. De uma forma geral, os modos suaves são reconhecidos 
como um elemento de fundamental importância para as novas políticas de 
deslocação urbana e, ainda, para a gestão das mobilidades nas cidades.   

O processo de implementação de redes suaves acaba por 
produzir não só um enorme investimento nestes modos suaves, mas também 
em processos de gestão e de coabitação com outros modos diferentes. 
Importa salientar que este ponto revela-se particularmente problemático, 
isto porque a necessidade de intervir no espaço público é algo que se 
revela um exercício recorrente e contínuo, seja através da conceptualização 
de projetos de urbanização, loteamentos, planos de pormenor ou ainda 
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estudos de ordenamento de circulação e estacionamento, seja ainda em 
pequenas obras de beneficiação do passeio. Este facto exige que exista uma 
integração dos princípios orientadores, que as várias aceções sejam coerentes 
e concertadas com estes, conferindo uma estratégia de planeamento, 
visando uma mobilidade sustentável. Ora, isto significa que esta mobilidade 
sustentável vai fundamentando uma visão e uma conceptualização que seja, 
ela própria, capaz de potenciar e orientar um conjunto de ações de integração 
do espaço público no processo de gestão dos diferentes atores urbanos no que 
diz respeito à mobilidade urbana (APA, 2010). 

Importa assinalar que existe uma série de critérios que se 
revelam absolutamente determinantes para que esta mobilidade seja 
considerada eficiente e de qualidade.

 Em primeiro lugar, esta mobilidade deverá ser contínua. 
Deverá ser dotada, em segundo lugar, de um cariz claramente atrativo. Em 
terceiro lugar, deverá ser confortável e, finalmente, que revele características 
paradigmáticas do tráfego motorizado. Para além disso, deverá existir uma 
enorme homogeneidade no regime de tráfego. Deverá igualmente existir 
segurança rodoviária,, que exista uma perceção claramente individual dessa 
segurança, traçado,isto é que tenha em conta os parâmetros técnicos, tais 
como os relativos à inclinação e à largura da via e ainda, que exista uma 
conectividade da rede de transportes  e a sua  relação com o  uso do solo (APA, 
2010). 

Ergue-se como um ponto absolutamente determinante para o 
sucesso dos modos suaves uma cuidada e criteriosa atenção com os princípios 
que permitam e tornem esta mobilidade segura. Neste âmbito, importa 
assinalar que existem uma série de princípios que se revelam absolutamente 
fulcrais. Entre esses assinale-se uma mono-funcionalidade das infraestruturas 
rodoviárias, similitudes em termos de massas e de velocidade, previsibilidade 
dos comportamentos, resiliência dos ambientes rodoviários face aos 
erros humanos e, ainda, a necessidade de alertar e sensibilizar o ambiente 
rodoviário deve conter elementos para alertar os utentes da infraestrutura da 
sua capacidade de condução ou circulação (APA, 2010).

 Um outro aspeto que se revela absolutamente fundamental 
neste modo suave é o desenvolvimento de processos de articulação dos modos 
suaves com o sistema dos transportes. Neste âmbito importa assinalar que 
os modos suaves vão considerar a abrangência da paragem dos transportes 
públicos. De facto, sabe-se que a distância a que um peão circula ou consegue 
em temos de conforto aceder a uma paragem é de cerca de 400m,, sendo essa 
a área de influencia de uma paragem de autocarro mas que para uma bicicleta 
a distância é de 1600m. Deste modo, ao conceber-se ou ao se refletir acerca 
destes modos suaves deve-se ter em mente quem são os potenciais utilizadores 
do transporte público, procurando-se igualmente implementar modelos de 
articulação entre o peão e a bicicleta não só em termos de abrangência, mas 
também em termos do tempo de acesso e, ainda, do tempo de deslocação do 
transporte público até ao centro. No fundo, criar um programa que realmente 
entenda o tempo disponibilizado desde a residência até ao destino final, tendo 
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em consideração o transporte individual ou o modo suave na aproximação ao 
transporte público (APA, 2010).       

Um dos aspetos mais relevantes e fulcrais dos modos suaves é 
o modo pedonal. O modo pedonal apresenta-se como um modo que se revela 
demasiado limitado, limitado, nas nossas cidades, em termos temporais e 
espaciais, mas também limitado pelos seus usuários. De facto, os idosos e 
os jovens revelam-se como os grupos que mais se deslocam a pé, como se 
revela bem patente na perceção das pessoas que sofrem acidentes e alvo do 
impacto do confronto entre o automóvel e o peão. Importa referir, quanto 
ao modo pedonal, a sua abrangência e a sua capacidade de circulação. A 
distância disponível para circulação depende necessariamente do tipo de 
atividade em questão. 

             As distancia que se revelam aceitáveis para serem 
percorridas a pé, variam necessariamente em função daquilo que é a razão da 
nossa aproximação. Deste modo, pode-se considerar que para uma paragem 
de autocarro a disponibilidade de circulação é de 300m, para uma mudança 
de transporte essa disponibilidade pode eventualmente se revelar de 100m, 
enquanto que para apanhar um elétrico essa disponibilidade pode já não ser 
300m, mas sim uma distancia de cerca de 500m. Deste modo, como já foi 
referido, o processo de caminhada depende claramente do seu estado, do seu 
interesse, ou ainda, do seu programa. Numa rua comercial uma caminhada 
normal poderá apresentar uma deslocação de cerca de 600m, num centro 
comercial tal deslocação poderá eventualmente ascender para distâncias 
na ordem dos 800m, revelando-se ou apresentando uma visita a um museu 
deslocações na ordem de cerca de 1000m (APA, 2010).        

Neste âmbito importa assinalar a existência de uma série de 
estudos e de avaliações que compreendem e fundamentam a perceção 
daquilo que são as necessidades de um peão. Como se sabe, um peão ocupa 
espaço, apresenta uma área disponível, ocupa mais ou menos 0.30m2, mas 
isto varia em função da forma como circula, da velocidade de circulação, e 
também em função das suas condições de circulação, se vai carregado com 
um saco ou não, representando isso também uma mutação daquilo que são 
as suas necessidades espaciais. Existem modelos e processos ou formas de 
avaliação que se revelam sempre associadas àquilo que é a definição do 
conforto de circulação, sendo isso muitas vezes associado ao espaço, ou seja 
conforme se vai variando no espaço se percecionam igualmente variações 
naquilo que são os níveis de serviço associados à circulação.  

O HCM –  Highway capacity manual – define toda uma 
metodologia de avaliação fundamentalmente baseada em seis níveis de 
serviços associados a três ou quatro indicadores do conforto de circulação a pé 
(HCM, 2000) . Refira-se que as atividades pedonais revelam-se dependentes, 
não só, das condições do caminhante, mas também das condições do próprio 
espaço de circulação. De facto, as vias pedonais apresentam larguras, 
obstáculos, mobiliário urbano, e, para além disso, apresentam travessias 
e passagens, existindo, portanto, uma série de condições que tornam o 
conforto de quem circula a pé claramente variável. Deste modo, podem-
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se considerar como absolutamente determinantes as dimensões físicas, as 
dimensões funcionais, revelando-se igualmente determinante a existência de 
uma rede com continuidade (HCM, 2000). 

Importa assinalar, que de uma forma geral, neste manual, nestas 
orientações metodológicas se reconhece a existência de uma série de barreiras 
à circulação pedonal. De certo modo, o espaço pode ser bem dimensionado, 
pode estar funcionalmente bem preparado, pode estar ligado com uma rede 
pedonal, mas se existir um excesso automóvel na cidade, excesso esse que 
fundamente o surgimento de um nível de tráfego excessivo, um aparcamento 
ilegal nas ruas, um planeamento de transporte demasiadamente centrado 
no automóvel, aspetos que se revelam de fulcral importância para uma 
drástica redução da importância da atividade pedonal. Para as comunidades 
caminhantes deve-se implementar uma rede ‘amiga’ do peão. Deste 
modo, deverá existir conectividade, legibilidade, conforto, agradabilidade/
atratividade, segurança de tráfego, segurança urbana, universalidade e ainda 
acessibilidade (APA, 2010).  

2.6 O peão ao longo dos tempos

A cidade revela-se como um espaço de vida urbana, como um 
espaço de interação urbana. Nos últimos anos a cidade sofreu todo um profundo 
processo de transformação, passando claramente de uma cidade de espaços 
para uma cidade vivida em lugares, erguendo-se ou revelando-se o espaço 
público como um verdadeiro palco de vida urbana. Neste âmbito, importa 
assinalar que esta vida urbana em espaço público depende necessariamente 
da qualidade do espaço público e, ainda, da qualidade da sua organização. No 
entanto, ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos, assistiu-se a todo 
um processo de perda de qualidade no espaço público. De facto, a cidade foi 
profundamente afetada e amplamente transformada pelas necessidades da 
engenharia de trânsito, fundamentando todo um processo de, quase dir-se-ia, 
radical redução do espaço pedonal ou do espaço destinado à vida urbana. De 
qualquer modo, hoje em dia começa-se a revelar uma preocupação ou uma 
atenção em entender quais as qualidades do espaço público, de forma a que 
se consiga entender quais as qualidades da vida humana no espaço público.  

A evolução dos tempos, representa um elemento central no 
processo de transformação das cidades, representando ou erguendo-se como 
uma resultante de um amplo conjunto de condicionalismo ou de vicissitudes 
históricas. No entanto, nos últimos anos, o surgimento e a imposição da 
presença do automóvel ergueu-se como um elemento absolutamente 
determinante nesse processo de transitoriedade e de transformação.     

Ao longo da história, as ruas eram essencialmente pedonais, 
revelando-se as atividades e os modos de deslocação com cariz meramente 
residual. Na cidade, as ruas revelavam-se essencialmente como locais de 
comércio, como espaços de mercado, representando ou percecionando-se, 
portanto, essencialmente como espaços de vivência urbana, como espaços de 
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verdadeira interação urbana. Ora, estes espaços, com uma área que poderia 
atingir cerca de 4km, permitia ou fundamentava claramente uma circulação 
a pé ou recorrendo, ainda, aos modos lentos. Tendo em mente, que uma 
circulação a pé poderia atingir os 5km/h, isso permitiria, portanto, atingir um 
ponto distante da cidade em cerca de uma hora, por sua vez, uma carruagem 
a cavalo poderia circular a cerca de 10km/h, enquanto que uma carruagem a 
vapor poderia atingir velocidades na ordem dos 20km/h.

Com o surgimento e o advento do automóvel e do autocarro 
assistiu-se a todo um processo de radical transformação. Se, no seu momento 
inicial, tal impacto não foi muito grande porque o automóvel circulava a 
velocidades da ordem dos 5km/h, revelando-se, portanto, perfeitamente 
compatível com a atividade pedonal, com a transitoriedade dos tempos, 
esta situação sofreu todo um profundo processo de transformação. Ora, em 
consequência de tal processo de transformação, a amplitude e a dimensão 
das cidades aumentou exponencialmente, começando a revelar igualmente 
processos de organização completamente diferentes. Não deixa de ser 
particularmente significativo assinalar que este aumento exigiu naturalmente 
o recurso e a necessidade da utilização do automóvel e do autocarro. 
Conjuntamente com isto, assistiu-se a todo um processo de aumento da 
velocidade do automóvel no seio das cidades. De facto, por volta de 1970, 
os autocarros circulavam a velocidades na ordem dos 40km/h, enquanto os 
automóveis apresentavam velocidades na ordem dos 60km/h em espaços 
marcadamente urbanos, atingindo, naturalmente, velocidades muito 
superiores em outros espaços. 

Como consequência desta presença e de todo o processo de 
alteração da circulação, assistiu-se a uma profunda alteração das cidades, 
alteração que fundamentou o surgimento e a compreensão de todo um 
conjunto de problemas, bem como o surgimento e o advento de reações. 
De facto, começam a emergir os primeiros planos, os primeiros esforços 
de planificação que revelam uma profunda preocupação com a qualidade 
de vida, concedendo uma particular atenção à questão das deslocações 
pedonais nas cidades. A primeira dessas propostas, o mais que célebre 
relatório Traffic in Towns, datado de 1963 e da autoria de Colin Buchanan, 
procurou, pela primeira vez, definir uma planificação da circulação viária em 
que se começavam a revelar e a percecionar preocupações com a questão da 
qualidade de vida (Buchanan, 1963). Em 1968, com a publicação do SCAFT, 
revelam-se, claramente as primeiras diretrizes que propõem, pela primeira 
vez, o desenvolvimento de formas de controlo das velocidades urbanas e 
ainda o fecho de determinadas ruas. De certo modo, esta proposta revela o 
surgimento de toda uma, particular, preocupação e atenção com processos 
de negociação relacionados com a perceção do impacto do automóvel e 
ainda com a vida urbana humana nas cidades (Muhlrad, 2010). 

Posteriormente, por volta dos anos 70, perceciona-se o 
surgimento e o desenvolvimento das primeiras ações de proteção das áreas 
históricas das cidades. Neste âmbito importa assinalar, que se começou a 
reconhecer claramente que os automóveis representavam um elemento de 
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fulcral importância para a destruição dos centros, reconhecendo-se ainda 
uma perda da possibilidade de caminhadas seguras e confortáveis no seio 
das cidades. Ora, em consequência disto, ergueram-se e desenvolveram-se 
propostas relacionadas com a eliminação e redução dos carros privados nos 
centros históricos. Foi igualmente proposto um sistema de sentidos únicos e, 
ainda, a redução da velocidade dos automóveis. Deste modo, através deste 
processo de redução do transporte automóvel possibilita-se e obtém-se um 
maior espaço para o peão, e, ainda, um maior investimento no transporte 
público.  

  Não deixa de ser particularmente significativo assinalar, que 
foi nesta época, que se começaram a implementar, desenvolver e a utilizar, 
num amplo conjunto de cidades, soluções ou sistemas de parqueamento Park-
and-Ride, fenómeno que procurava, essencialmente, potenciar, ‘convidar’ e/
ou encorajar a que os automóveis permanecessem fora dos centros históricos, 
ou seja nas periferias. Erguem-se como exemplos claramente paradigmáticos 
destes processos as intervenções desenvolvidas em Nottingham, Gotemburgo, 
Uppsala, Belforte e ainda em Groningen.  

Importa, neste âmbito, apresentar o processo de transformação 
do espaço público para o peão, ou seja, a compreensão dos exemplos e da 
evolução dos processos de redução das velocidades em áreas centrais. Este 
processo ou estas ações interventivas foram realizados em três grandes 
momentos. O início, ou melhor, o momento genesíaco deste processo deu-
se, em finais dos anos cinquenta, na Inglaterra (Coventry, Stevenage), com a 
implementação e a instauração de ruas de cariz claramente pedonal (Kostof, 
1992). Por volta dos anos 70, assistiu-se a todo um processo de transformação 
dos métodos e das formas de segregação, processo esse que passou pela 
conceptualização, implementação e criação de zonas exclusivamente pedonais 
em áreas centrais. Posteriormente, começou-se a sentir uma preocupação de 
que este sistema pedonal em área central não se revelasse apenas como uma 
espécie de ilha de automobilistas apeados, e que estivesse interligada com a 
rede pedonal, de forma  a possibilitar que uma pessoa circulasse de casa ao 
centro. Com este intuito, para além do centro pedonal foi conceptualizado e 
implementado uma área central pedonal, um sistema pedonal segregado e 
relacionado e interligado com as zonas residenciais. Não deixa de ser de referir 
que com a evolução dos tempos se começou a compreender a existência de um 
conjunto de problemas neste modelo de relação entre o peão e o automóvel. 

De uma forma geral, foram desenvolvidas propostas ações 
corretivas que reconheciam quais as debilidades e os pontos negros. 
Conjuntamente com estes processos começa-se igualmente a verificar o 
surgimento de alguma sensibilidade para os tempos de verde pedonal nas 
passagens em áreas de volume de tráfego pedonal elevado. Igualmente 
começa-se a revelar um entendimento de que as passagens desniveladas 
eram inseguras, que determinados equipamentos, tais como escolas ou a 
saída de um teatro, necessitavam necessariamente de proteções especiais. 
Para além disso, começou-se a compreender que em ruas de tráfego intenso, 
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em que existe movimentos de interação das duas margens da rua, e em 
que existem passagens frequentes para os dois lados, havia a necessidade 
de mudar o regime de distâncias entre as passagens. Não deixa de ser 
interessante referir o surgimento do reconhecimento de que os passeios 
deveriam ser frequentemente mantidos, de que teria de existir um cuidado 
especial com a questão da iluminação pública, e ainda, deveria existir uma 
particular preocupação com a problemática da resolução dos conflitos entre 
o peão o automóvel. Ora, de certo modo, isto fundamentou e possibilitou 
uma clara compreensão de que os conflitos estavam, de uma forma geral, 
a ser resolvidos de forma inadequada, isto porque o recurso ou a utilização 
de canais, barreiras ou ainda de passagens desniveladas, representavam 
ou erguiam-se, sempre, como soluções de resolução dos conflitos que se 
revelavam profundamente desfavoráveis para os peão e, naturalmente, 
favoráveis para o tráfego automóvel.     

2.7 Implementação de ações pedonais

Nos últimos anos perceciona-se o surgimento de uma maior 
sensibilidade para com os espaços destinados aos peões. De facto, cada 
vez mais existe a consciência de que as cidades necessitam de mais espaço 
destinado ao peão, existe igualmente um maior reconhecimento da 
necessidade da promoção de caminhadas, bem como se reconhece como 
de fulcral importância a necessidade de uma melhoria do espaço público. 
Conjuntamente com isto, importa assinalar, que cada vez mais se perceciona 
o dealbar de todo um processo de transformação, de mutação de formas 
de conceptualização, de práticas e de lógicas claramente orientadas e 
vocacionadas para o automóvel, para lógicas de cariz claramente pedonal. 

No entanto, apesar disto, esta problemática continua a ser 
concebida e interpretada como uma questão de difícil resolução, como uma 
problemática que não se resolve, isto porque, no fundo, apesar de existir, em 
termos muitíssimos gerais, um reconhecimento político deste problema, a sua 
aceitação ao nível individual revela-se particularmente difícil. Tal dificuldade, 
refira-se, relaciona-se essencialmente com o facto de a sua implementação 
implicar e obrigar ao desenvolvimento de uma radical mudança na forma de 
conceber o modo como se usa e como se irá usar a cidade. De certa forma, 
este processo de transformação implica uma completa desestruturação da 
tradicional conceptualização de formas e soluções eficientes, relacionando-
se tal eficiência com formas de redução dos tempos de deslocação através 
do recurso ao aumento da velocidade. De certa forma, com este intuito de 
eficiência, existe a tentação de desenvolver e criar um sistema mais rápido, 
fenómeno que contraria, por completo, aquilo que são as capacidades 
pedonais e que obriga e impõem um repensar e uma reestruturação da lógica 
de proximidades, onde mais do que reduzir ao tempo, se pretende uma 
redução das distâncias.   

Importa assinalar que, muitas vezes, em termos estatísticos, se 
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desenvolve, apenas, a avaliação dos transportes públicos, não se concedendo, 
portanto, qualquer valor à caminhada. De facto, a caminhada, apesar de se 
revelar como um elemento de particular relevância na forma e como forma 
de interligação dos diferentes modos, de transportes, ou ainda, de realização 
da ligação com a habitação, nunca é alvo de qualquer tipo de consideração 
em termos estatísticos. Deste modo, apesar de em termos políticos existir um 
reconhecimento tácito da vantagem do caminhar, em verdade, tais vantagens 
acabam por ser transformadas em desvantagens (Sauter, 2003; Sauter, 2010), 
isto porque, existe uma reação natural baseada no profundo impacto que 
tal decisão teria na liberdade pessoal, na possibilidade de escolher e decidir 
livremente o modo de transporte individual que se pretende utilizar.    

Neste âmbito, não deixa de ser de particular  relevância 
assinalar que a diferença entre o modo viário e o pedonal se relacionam 
fundamentalmente com o facto de o modo viário se apresentar como um 
modo de transporte que detém regras muito próprias e apresenta limitações 
claramente definidas. Por sua vez, o peão - o modo pedonal – apresenta 
características completamente distintas. Em primeiro lugar, o peão apresenta-
se como um elemento que é perfeitamente livre no espaço, que facilmente 
consegue atravessar onde pretende e considera conveniente,  motivo que 
torna  a gestão da mobilidade pedonal  complexa e de  difícil concretização. 

Grande parte das deslocações realizadas nos seios das cidades 
revelam-se claramente de proximidade, de facto, cerca de 63% das deslocações 
realizam-se para distâncias inferiores a 5 km (Pooley et al., 2005; Pooley et 
al., 2006). No entanto, apesar disto, a maior parte do investimento público 
nas infraestruturas é orientado para as deslocações de grandes distâncias, 
percecionando-se, portanto, uma profunda incoerência na compreensão da 
relação entre os valores e a proporção das deslocações de curta distancia e os 
investimentos em infraestruturas para circulações de curta distancia.       

Importa assinalar a existência de uma série de estratégias 
para a implementação do modo pedonal. A primeira dessas estratégias 
relaciona-se com uma visão de cariz claramente económico, apontando para a 
conceptualização de que a atividade pedonal se revela de fulcral importância 
para o processo de animação e de contribuição para o comércio local. De facto, 
muitas das atividades pedonais estão claramente associadas a atividades 
comerciais específicas, atividades essas, desenvolvidas naturalmente num 
âmbito mais local (Sauter, 2010). 

Uma outra estratégia de fulcral importância para a 
implementação do modo pedonal é a compreensão de que essa atividade 
fundamenta e representa um elemento de qualificação do espaço urbano. No 
fundo, esta estratégia relaciona-se claramente com a conceção de que uma 
cidade vivida, de que uma cidade que se revela palco de vida, de vivencias, 
torna-se uma cidade ‘mais interessante’, e, portanto, fazendo recurso a 
expressões pouco sistemáticas, se revela mais agradável e mais acolhedora 
(Wigan, 1995). Não deixa de ser interessante referir que em conjunção com 
a perspetiva económica, ou seja, com a conceção da vantagem económica 
da atividade pedonal podem-se ainda apresentar outros aspetos que se 
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revelam particularmente significativos. Se associarmos estas novas zonas 
urbanas com edifícios que possam conceder identidade ao local, e ainda com 
uma gestão de espaços públicos que a tornem um espaço de referência da 
animação urbana, eventualmente este novo tipo de visão da cidade irá atrair 
investidores, processo que fundamentará uma consciência de que se revela 
economicamente vantajoso investir nas atividades pedonais (Sauter, 2010). 

A conceção de que a atividade de caminhar se revela um 
direito, apresenta-se como uma fulcral estratégia para a implementação 
do modo pedonal (Sauter, 2010). No seio das cidades, a possibilidade de 
caminhar, o ter condições para caminhar deve representar e erguer-se 
necessariamente como um direito, deve ser fundamentalmente protegido 
e amplamente respeitado. Tal proteção e respeito não deve estar apenas 
norteado pela necessidade, ou ainda, pela ocorrência de conflitos com 
outros modos, mas deve, sobretudo, fundamentar-se numa compreensão 
da dimensão profundamente social, pela dimensão profundamente humana 
e humanista do caminhar. Ora se a cidade, através desta fundamentação 
do valor da caminhada se revela um espaço vivido, se revela palco de vida, 
revela também como um ‘fazer’ lugar, isto porque cria e potencia a animação 
do lugar, e com este potenciar fundamenta-se e cria-se o surgimento da 
possibilidade de um espírito comunitário, a possibilidade de criar valores 
sociais, culturais, mas igualmente, fundamenta o surgimento da criação de 
laços locais e ainda de interações sociais locais. Se a cidade construída com 
base na expansão do automóvel fundamenta e potencia um vivenciar solitário 
e individualista, a cidade em que o caminhar se revela fulcral,  potencia uma 
vida em comunidade, potencia o criar e exponenciar de laços sociais. 

Pode-se ainda apresentar como estratégia para a 
implementação do modo pedonal o facto de que o caminhar se revela 
particularmente relaxante e saudável. De facto, o ato de caminhar, em 
conjugação com o facto de se revelar como a forma e o modo mais básico 
de transporte, apresenta-se ainda como a forma mais natural e, poder-se-ia 
dizer, mais espontânea, e eventualmente, a mais perfeita forma de realizar 
atividade física (Morris & Hardman, 1997). Ora, tendo em mente, que muita 
da população no seu dia-a-dia realiza pouca ou quase nenhuma atividade 
física, e que tal inatividade se pode apresentar ou revelar em termos de 
saúde como algo profundamente preocupante, eventualmente, conduzindo 
a fatores de risco, a possibilidade do ato de caminhar revela-se, deste modo, 
como um importante e poderoso benefício para a saúde física dos habitantes 
de uma cidade (Cavill, 2003; Forward, 1998a; Forward, 1998b; Warburton 
et al, 2006; Blair & Morris, 2009; Martin et al., 2015) Em conjugação com 
os benefícios físicos que advêm do ato de caminhar, importa salientar que 
esta atividade se revela igualmente de enorme relevância a nível da higiene 
mental, sendo, de facto, amplamente conhecidos os enormes benefícios 
mentais e psicológicos do caminhar (Hillman, 2002). Para além dos enormes 
benefícios que o ato de caminhar representa para a saúde e para a dimensão 
física e mental dos habitantes de uma cidade, importa igualmente chamar a 
atenção para o facto de que o ato de caminhar pode ser compreendido como 
uma atividade relaxante (Forward, 1998). Finalmente, importa salientar que 
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o ato de caminhar deve ser percecionado como uma forma de autonomia, ou 
melhor como uma atividade que concede a quem a realiza uma sensação de 
liberdade. De facto, as pessoas que caminham regularmente consideram ou  
esta atividade como potenciando ou fundamentando formas ou sensações de 
liberdade (Forward, 1998). Apesar disto, continua a persistir a conceção de que 
o automóvel representa e se revela como um sinal de liberdade, associando-se 
tal liberdade ao facto de o automóvel possibilitar a capacidade de se viajar para 
onde se quer e quando se quer (Stradling, 2000), percecionando-se por detrás 
de tal visão e de tal conceptualização uma certa revelação do sonho de deixar 
tudo para trás e de mergulhar numa realidade completamente outra, numa 
aventura imprevisível e excitante (Forward, 2003). No entanto, a realidade é 
que a grande parte das deslocações são de cariz marcadamente previsível e 
perfeitamente banais. Ora, neste âmbito, ou seja, nestas deslocações de cariz 
perfeitamente previsível, nas deslocações da banalidade do dia-a-dia, o ato 
de caminhar promove e potencia uma verdadeira dimensão de liberdade, 
representa, de facto, a forma de vida mais ‘democrática’, concedendo uma 
sensação de autonomia, de liberdade e de autodeterminação. Deste modo, 
conjuntamente com o facto de se revelar como uma atividade saudável e 
relaxante, revela-se igualmente como uma atividade potenciadora de formas 
de promoção de sensações de liberdade. 

     

2.8 Reconhecimento do valor e do Direito de Caminhar

Na conferência internacional Walk 21 realizada em Melbourne 
em 2006, uma série de especialistas de variadíssimas áreas, compuseram um 
documento – International Charter for Walking – que de uma forma sintética 
procura resumir aquilo que são as prioridades, os princípios ou as aceções 
da mobilidade pedonal (Walk21, 2006). Neste documento perceciona-se de 
forma evidente um reconhecimento de que o ato de caminhar se apresenta 
como um valor, apontando também para que o caminhar se revela uma 
dimensão saudável, eficiente e sustentável, reconhecendo ainda a necessidade 
imperiosa de se superar barreiras físicas, sociais e institucionais para que 
verdadeiramente se torne possível caminhar de forma adequada nas cidades. 

Conjuntamente com este reconhecimento do valor e da 
importância do ato de caminhar, este documento concebe e define uma série 
de princípios fundamentais. O primeiro destes princípios defende claramente 
um aumento da mobilidade. Este princípio aponta claramente para um esforço 
no sentido de potenciar, implementar e desenvolver soluções com vista ao 
desenvolvimento de uma cidade que se revele mais inclusiva e mais acessível 
para todos. 

Este documento propõe ainda, como segundo princípio, a 
criação e o desenvolvimento de espaços, de lugares e ambientes urbanos 
cuidadosamente concebidos, bem desenhados e, ainda, claramente 
construídos para as pessoas. Neste ponto importa salientar que não se trata 
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apenas de um esforço para a criação e conceção de espaços delineados 
para plenamente cumprir as necessidades de deslocação, mas também para 
fundamentar e potenciar o surgimento de espaços para permanecer, espaços 
públicos que se revelem de particular relevância para o possibilitar de uma 
vida pública atrativa, de uma vida pública verdadeiramente vibrante. De 
certo modo, trata-se de potenciar e de encorajar usos criativos dos espaços 
públicos – ruas, praças – possibilitando a perceção de tais espaços como 
elementos de fulcral e vital importância para o dinamismo da vida pública, 
ou seja, erguendo-se como espaços de celebração, de protesto, de eventos 
comunitários, de interações entre os habitantes. 

Neste âmbito, importa assinalar que durante muitos anos, 
o espaço público foi sendo retirado e reduzido ao peão, investindo-se 
particularmente naquilo que se erguiam como as necessidades da engenharia 
de tráfego. Atualmente, ergue-se cada com maior relevância a necessidade 
de repensar, redesenhar e de qualificar o espaço público, de modo a que as 
cidades se revelem capazes de responder às necessidades da vida urbana 
e às necessidades dos peões, tornando-se necessário criar uma rede de 
deslocações pedonais. Ora, este último ponto, ou seja, a necessidade de 
criação e implementação de redes de deslocações pedonais, ou melhor, o 
desenvolvimento de uma rede de ruas conectadas apresenta-se como um 
dos grandes princípios definidos e defendidos no documento. De certo modo, 
este princípio aponta para um esforço no sentido de criar e de fundamentar 
uma rede estratégica de ‘rotas pedonais’ que relacionem ou liguem os 
destinos mais comuns e relevantes – zonas comerciais, os centros, paragens 
de transportes, estabelecimentos de ensino – com as zonas habitacionais. 

Neste âmbito importa assinalar que, durante muitos anos, as 
cidades eram feitas de ‘ilhas’, ou seja, no seu seio percecionar-se espaços e 
zonas com uma elevada qualificação pedonal. No entanto, esses espaços, com 
a evolução dos tempos, acabam por se tornar completamente desqualificados. 
Atualmente, começa-se a tornar paradigmática uma conceptualização e uma 
visão de rede, rede essa que deveria complementar o sistema, tornando-o 
continuo e adaptando-o às lógicas de deslocação das cidades. Não deixa de 
ser particularmente significativo que, no documento que presentemente se 
analisa, exista um profundo reconhecimento de que esta rede deveria estar, 
em pleno, interligada com o sistema de transportes públicos, percecionando-
se tais transportes públicos como dotados de paragens confortáveis e bem 
dimensionadas, e ainda plenamente moldadas e marcadas por uma profunda 
atenção às necessidades dos peões.  

Um outro princípio defendido neste documento, relaciona-se 
com o implemento de políticas de uso do solo e de planeamento que possam 
incrementar e potenciar a possibilidade caminhar no seio das cidades. De 
certo modo, importa salientar que este esforço conceptual aponta, de certo 
modo, para o surgimento de processos de organização e de potenciação 
de usos de solo e para formas de planeamento claramente orientados para 
os peões, fundamentando uma redução da dependência do automóvel, 
conjuntamente com isso refira-se o encorajar de uma organização de usos 
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do solo que possam criar uma maior riqueza de experiências, riqueza essa 
que torna o ato de caminhar mais interessante e atraente. Neste âmbito, 
importa assinalar que as deslocações urbanas se revelam consequência 
dum bom ou mau planeamento. De facto, um bom sistema pedonal deve 
estar necessariamente relacionado e apoiado num bom planeamento, num 
planeamento que não se preocupe meramente com os usos de solo, mas 
também com a qualidade do espaço público. Um planeamento urbano em que 
o peão se erga e fundamente como a figura central, como o elemento de maior 
relevância. Para que isto aconteça é necessário existir critério na definição 
daquilo que são os espaços de habitação, de comércio, negócio, paragens, de 
modo a que este sistema de atratores urbanos se revele plenamente capaz 
de se concretizar ao nível da escala de acesso pedonal. Para além disso, a 
cidade deveria ser conceptualizada e organizada com base em espaços locais, 
ou seja, dever-se-ia fundamentar uma rede de bairro, processo que, decerto, 
fundamentaria uma cidade mais adaptável às distâncias acessíveis a peões.      

Um outro princípio fundamental da carta é a preocupação com 
a redução do perigo de rua. De certo modo, a questão do perigo de rua, ou 
seja, a perceção de que a atividade de caminhar se revela demasiadamente 
insegura e que o risco do conflito peão/automóvel é demasiado grande, 
representa e apresenta-se como um elemento particularmente dissociador e 
desencorajador da vontade e do desejo de caminhar. Com o intuito de resolver 
esta preocupante situação é absolutamente necessário criar um sistema 
pedonal amigável, que seja visível e amplo e perfeitamente reconhecido 
pelos condutores, de modo a não se revelar como um espaço em que o peão 
sinta hostilidade devido ao tráfego excessivo. Ainda com esse intuito, existe 
uma série de propostas: redução da velocidade de tráfego, controlo do seu 
volume, integração neste sistema pedonal do uso de bicicletas, sem que esse 
uso represente ou se revele como um elemento condicionador da circulação 
pedonal.

A problemática da redução do crime revela-se um outro princípio 
de fulcral importância no seio deste documento. De facto, o medo ou o receio 
da possibilidade da existência de crimes no seio das cidades apresenta-se, sem 
dúvida, como um dos mais relevantes e fulcrais elementos desencorajadores 
da atividade de caminhar, bem como se revela um elemento de central 
importância no declínio da qualidade de vida nas cidades. A possibilidade 
da concretização de um espaço público de uma cidade em que as pessoas 
tenham a possibilidade de caminhar sossegadamente em qualquer zona e a 
em qualquer altura do dia, passa naturalmente pela implementação de um 
conjunto de medidas, entre as quais, se destaca a qualificação do espaço 
público, a implementação de uma diversidade de atividades, o aumento do 
número de pessoas a utilizarem esses espaços e, ainda, a implementação de 
iluminação.  

Um outro princípio de fulcral importância para o reconhecimento 
do valor de caminhar que se revela fruto desta conferência é a sensibilização 
ou a compreensão da necessidade de um maior apoio das autoridades à 
dimensão pedonal e/ou aos modos suaves nas cidades. É fundamental ter 
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o apoio das autoridades para se conseguir implementar as necessárias 
mutações das políticas relacionadas com a questão pedonal e para se 
concretizar uma melhoria das infraestruturas nas cidades. Finalmente, 
ergue-se como princípio desta carta a necessidade ou a importância de criar 
uma cultura do caminhar, realidade que se revela de fulcral importância 
para fundamentar a imagem positiva de quem caminha, para transformar 
ou fundamentar a perceção de que o ato de caminhar se apresenta como 
algo que é agradável, conjuntamente com isso assinale-se ainda a criação 
de associações de caminhantes, fomentando uma série de processos de 
divulgações de incentivos e a promoção daquilo que é a caminhada na cidade.      

2.9 O Direito do Peão

Em Portugal foram compostos documentos que visavam o 
reconhecimento do direito do peão. Um desses documentos, intitulado Carta 
de Direito dos Peões, foi elaborado em 2005 pela Associação de Cidadãos 
Auto-Mobilizados (A-CAM) e pela Associação de Promoção da Segurança 
Infantil (APSI) (Carta dos Direitos dos Cidadãos, 2010). Por volta de 2007, foi 
proposta e aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa um outro documento 
intitulado Carta Municipal de Direito dos Peões, documento ‘baseado’ e 
‘adaptado’ da Carta dos Direitos dos Peões (Carta Municipal dos Direitos dos 
Peões, 2007). Neste âmbito, não deixa de ser de relevância assinalar que em 
2008 este último documento foi assinado pelo vice-presidente da Camara de 
Lisboa, representando isto, naturalmente, um passo de capital importância 
no sentido de reconhecer o direito do peão na cidade. Assinale-se que estes 
documentos visam, claramente, o enumerar de um conjunto de direitos das 
pessoas que se deslocam a pé. 

De certo modo, a ideia subjacente a estes documentos é 
a de que o peão, pelo facto de  não ter a necessidade de fazer um exame,  
de não deter uma licença de circulação ou uma carta de condução, não 
precisa de cumprir os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas 
responsabilidades que um automobilista, tornando-o livre de circular na 
cidade com direito próprio e natural. No entanto, de acordo com o documento, 
o facto de não ter a necessidade de cumprir as mesmas obrigações e direitos 
de um automobilista não significa necessariamente que revele uma dimensão 
de somenos importância, não significa de todo que não tenha direitos, pelo 
contrário, e exatamente por causa disso, o peão é dotado de muitos mais 
direitos. De facto, é dotado do direito físico de circular nas cidades, uma 
vez que as cidades se revelam claramente como espaços de circulação. Para 
além disso, os peões, como humanos, devem ter o direito de caminhar, ou 
melhor, devem ter a possibilidade, a capacidade e o direito de caminhar em 
segurança. Em conjugação com isto, assinale-se ainda o direito de se sentir 
seguro e confortável quando caminha numa cidade, em qualquer parte da 
cidade. No fundo, nesta problemática da perceção dos direitos dos peões, este 
documento apela claramente para a perceção da dimensão de universalidade 
dos peões, ou seja, para a conceção de que todos os cidadãos, de que todos 
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os habitantes de uma cidade se revelam primordialmente como caminhantes, 
como peões. Revelando ainda uma particular atenção com a dimensão da 
fragilidade da condição e da realidade física dos peões, ou melhor, como revela 
de uma forma absolutamente clara e de enorme pertinência o documento: 
“ Qualquer peão tem o direito cívico de circular na via pública sem correr o 
risco de ser atropelado, de ver a sua integridade física ameaçada, de sofrer 
riscos derivados da poluição ambiental, de ver reduzida a sua capacidade de 
mobilidade e acessibilidade” (Carta dos Direitos dos Cidadãos, 2010). Com 
o intuito de promover e de potenciar o respeito e a consideração por esta 
dimensão conceptual, estes documentos fundamentam e desenvolvem um 
esforço de apresentação de propostas e de enumeração de um conjunto de 
direitos que se deveriam revelar como absolutamente fundamentais para 
‘qualquer cidadão-peão’. 

A primeira dessas propostas, a primeira definição dos direitos 
de qualquer cidadão-peão aponta para a definição do direito aos passeios, ou 
seja, apela para a necessidade de devolver os passeios aos peões. No fundo, 
trata-se de um esforço de reação contra aquilo que se perceciona no seio das 
cidades, procurando libertar os passeios da presença de uma imensidade de 
carros estacionados, para além de fundamentar e de potenciar um esforço 
no sentido da implementação e criação de passeios bem construídos e bem 
mantidos.   

O segundo direito reconhecido nestes documentos relaciona-
se claramente com a questão da segurança pedonal, ou seja, com o 
direito à segurança pedonal. No fundo, esta proposta visa claramente um 
reconhecimento de que o peão-cidadão se revelava e passava a ser considerado 
um elemento absolutamente prioritário no seio das cidades. Em conjugação 
com isto propunha-se ainda o direito à existência e à implementação de 
passadeiras frequentes que coincidissem com todos os locais onde existisse 
comércio ou atividade que fosse frequente, previsível e segura, bem como se 
perceciona ainda um esforço de implementação de propostas conducentes a 
um potenciar de formas e de processos de atravessamento, de deslocação e 
de caminhada que visem verdadeiramente a proteção e segurança do peão-
cidadão. 

 Um outro direito reconhecido e defendido nestes documentos 
relaciona-se com a importantíssima questão das acessibilidades, ou seja, o 
direito do peão-cidadão à acessibilidade. A acessibilidade deveria partir do 
princípio que a cidade se revelasse verdadeiramente uma cidade universal, 
uma cidade inclusiva, onde todos conseguissem, de facto, circular. Neste 
âmbito, estes documentos visam a implementação de passeios rebaixados 
em toda a cidade, de forma a permitir que cadeiras de rodas circulassem em 
todos os seus espaços, conjuntamente com isso propõe-se a implementação 
de passadeiras que fossem claramente sinalizadas e que fossem corretamente 
posicionadas e localizadas, correspondendo aquilo que se revelam como 
espaços naturais de passagem e de atravessamento. No seio das propostas 
relativas à questão da acessibilidade este documento chama a atenção para 
um esforço de criação de percursos pedonais concebidos de forma alternativa 
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aos percursos rodoviários, e ainda para a implementação e criação de 
infraestruturas adequadas – passeios com larguras adequadas, zonas de 
prioridades pedonais, percursos pedonais contínuos, bem desenhados, 
visíveis, bem sinalizados e iluminados, e finalmente, áreas de embarque e 
desembarque para os transportes públicos que sejam protegidos e capazes 
de verdadeiramente responderem às necessidades pedonais.         

Um outro direito consignado nestes documentos relaciona-
se com a defesa e promoção da sociabilidade, tranquilidade e de usufruto 
do espaço público. Neste âmbito assinale-se a proposta de zonas exclusivas 
para peões onde se revela uma permissão de circulação de determinados 
veículos com constrição de velocidade, e ainda, o relevar de uma particular 
atenção com a existência de zonas mais vulneráveis, ou seja, de zonas de 
fortíssima presença pedonal – zonas comerciais, residenciais, imediações de 
estabelecimentos de ensino, lares, hospitais, igrejas – propondo igualmente 
nessas zonas a imposição da velocidade máxima de 30km/h.  

Finalmente, para além dos direitos acima referidos assinale-
se ainda o direito a uma fiscalização eficaz, direito ao planeamento de 
estacionamento sem prejuízo das zonas pedonais, e ainda, o direito a técnicos 
especializados com formação em gestão viária urbana.   

2.10 O Peão Hoje

O reconhecimento da importância dos modos suaves e das 
atividades no seio das cidades apresenta mais de 20 anos. 

A cidade apresenta-se como fruto de uma ampla série de 
transformações que foram implementadas e realizadas, ao longo dos tempos, 
com o intuito de melhorar a vida urbana em espaço público. Atualmente, 
existe a consciência da existência de uma série de aspetos que, de uma forma 
geral, são aceites como de fulcral importância para a vida urbana na cidade. 

O primeiro desses aspetos diz respeito à velocidade urbana. De 
facto, a velocidade urbana apresentou-se como um dos primeiros aspetos 
a ser alvo de revisão no seio das cidades, sendo tal revisão implementada 
pela necessidade de adequar a vida urbana ao automóvel. A absoluta 
predominância e proeminência do automóvel no seio das cidades, a crescente 
implementação de práticas e de políticas de mobilidade fundamentadas 
numa certa dependência do automóvel, bem como o desenvolvimento, 
concretização e melhoramento das infraestruturas em função do automóvel 
geraram um crescente aumento da velocidade urbana, processo que 
consequentemente tornou o ato de caminhar particularmente difícil e 
perigoso para os peões. De facto, a investigação feita em vias urbanas revela 
claramente que a velocidade representa um elemento fundamental no risco 
de acidente (Taylor et al, 2000; Kloeden et al, 2001; Kloeden et al., 1997; 
Maycock et al, 1998), para além de que a velocidade afecta na gravidade dos 
acidentes (Davies, 2001; Pasanen, 1992; Pasanen, 1996).  
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 Com intuito de resolver esta problemática situação de conflito 
entre o automóvel e os peões, desenvolveram-se, inicialmente, esforços no 
sentido de limitar a velocidade a 50kms/h (Muhlrad, 2010; Elvik et al., 2009), 
medida que, apesar de tudo, produziu alguns resultados que se revelaram 
positivos (Hydèn C, Odeliod K.,Vàrhelyi A, 1995). No entanto, apesar destes 
resultados positivos, devido à continuidade da existência de conflitos entre 
peões e os automóveis, foi reconhecido que a medida anteriormente 
implementada era inapropriada em zonas de grande densidade pedonal ou 
em zonas de cariz claramente residencial.   

De qualquer modo, importa assinalar que durante os anos 
oitenta começou-se a assistir ao surgimento de um conjunto de ensaios e de 
programas de cariz claramente experimental que em resposta à ‘civilização do 
automóvel’ pretendiam ou visavam desenvolver todo um esforço de redução 
da velocidade de tráfego, não só nos acessos a espaços e ruas mais vulneráveis, 
mas também numa implementação de políticas de velocidade reduzida em 
outras áreas das cidades. Neste âmbito, importa assinalar que estes ensaios 
ou estes programas de cariz experimental foram implementados e postos 
em prática no universo dinamarquês (Vinderup, Skoerboek)1, na Holanda 
(Eindhoven, Rijsvijk)2, em Inglaterra, e ainda, em França, em 1984, com a 
implementação do programa ‘ville plus sûre, quartier sans accidents’(CETUR, 
1994; CETUR, 1990). Não deixa de ser de particular interesse apontar que 
nestes ensaios, nestas experiências e programas de cariz experimental 
foram igualmente desenvolvidos e implementados instrumentos de acalmia 
do tráfego urbano, ou melhor, procurou-se incitar os condutores a diminuir 
a velocidade abaixo do limite desejado através da implementação de uma 
combinação de medidas físicas (Muhlrad, 2010;). Uma dessas medidas é a 
redução da largura da via, tornando a velocidade natural menor (Herrstedt et 
al, 1993; Wheeler & Taylor, 1995; Elvik, et al., 2009), outra, foi a utilização de 
uma gincana ou de uma rotunda (Elvik, 2003;Elvik, et al., 2009; Brabander et 
al., 2005), utilização de rampas, de lombas (Webster, 1993; Webster & Mackie, 
1996; Elvik, et al., 2009), de refúgios ou ilhas (Heinrich et al., 2004; Elvik, et al., 
2009) ou ainda o recurso à sinalização de zonas pedonais de cariz claramente 
local. Neste âmbito não deixa de ser interessante assinalar que, desde os anos 
90, estas medidas de acalmia do tráfego urbano e ainda outras técnicas de 
gestão da velocidade estenderam-se e difundiram-se pelas zonas urbanas e 
começaram, igualmente, a ser implementadas em zonas rurais. Hoje em dia, 
a gestão da velocidade através da implementação destas medidas representa 
uma dimensão que se revela de carácter paradigmático, ou seja, apresenta-se 
como algo que faz parte integrante ou representa uma parte fundamental das 
decisões políticas e operacionais relativamente ao tráfego.       

Um outro aspeto que, atualmente, se revela comum nas 

1 Para mais informação sobre a implementação destas práticas em Vinderup e Skoerboek 
vd: Herrstedt et al, 1993; Herrstedt, 1992; Greibe, P, Nilsson, P.K, Herrstedt, L (1999), Speed 
management: National practice and experiences in Denmark, in: Speed management: national 
practice and experiences in Dennmark, the Netherlands and in the United Kingdom, Report nº 
167, Copenhagen: Danish Road directoirate.  
2 Sobre isto vd: Herrsteedt, L, (1992), Traffic calming design – a speed management method. 
Danish experiences on environmentally adapted through road, in: Accid Anal prev, 24 (1), pp. 
3-16; 
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intervenções no seio das cidades são as chamadas ruas de tráfego misto. De 
certo modo, estas ruas mistas são ruas em que os peões e outros modos 
de transporte são geridos ou partilham a mesma plataforma. Neste âmbito, 
importa assinalar que esta realidade está, historicamente, associada à 
necessidade de implementação de medidas de segregação de tráfego em 
zonas em que as práticas anteriores não se revelavam de grande utilidade ou 
são muitíssimo mal adaptadas, nomeadamente, em ruas ou áreas imersas nos 
cascos históricos ou, ainda, em ruas de cidades históricas, fundamentando-
se como solução possível ou ensaiando-se formas de circulação mista e de 
velocidades muito baixas. Certamente, neste âmbito, erguer-se-ia como 
hipótese ou uma solução de enorme relevância a implementação do 
conceito do ‘Woonerf’, ou seja, a implementação do conceito de uma rua 
vivida ou partilhada (ruas de tráfego misto) que então se erguia como uma 
poderosa estratégia para fundamentar a acalmia do tráfego. No entanto, 
este conceito revelou-se particularmente problemático, isto porque esta 
solução fundamentava e exigia necessariamente a implementação de obras 
que se revelam muito onerosas, para além de que esta solução implicava 
fortes constrangimentos para os automóveis e, mesmo, para os peões, 
dificuldades que potenciaram a conceptualização e o surgimento de outras 
soluções. Dentre este conjunto de soluções, aquela que se ergueu ou revelou 
particularmente, significativa foi a solução que passava pela implementação 
da redução da velocidade para 30km/h. Não deixa de ser de relevância 
assinalar que esta medida apresentava em termos de potencialidade de 
implementação de acalmia do tráfego, características muito próximas dos 
‘Woonerf’, no entanto, esta medida não apresentava ou fundamentava 
qualquer necessidade ou exigência de grandes infraestrutura, e portanto, 
não se revelava tão onerosa. Conjuntamente com isto, importa referir que 
nesta solução, a possibilidade de implementação de formas de acalmia de 
trânsito e a possibilidade de fomentar velocidades baixas é realizada com 
recurso a uma ampla combinação de recursos e de medidas de engenharia, 
ou seja, a imposição da velocidade (sinais) e a presença nas ruas de medidas 
físicas (Hass-klau, 1992;). Hoje em dia, as zonas de 30km/h apresentam-se 
como uma solução cuja popularidade e cuja utilização no seio das cidades 
tem aumentado consideravelmente, existindo cidades que apresentam esta 
forma de acalmia de tráfego, com este limite de velocidade em grande parte 
na estrutura viária urbana (OECD, 2002). Não deixa de ser de referência 
apontar que estas zonas foram implementadas pela primeira vez no universo 
português em Lisboa no ano de 2013 (Nunes da Silva & Custódio, 2013).    

Um outro aspeto ou ação que se torna, de certa forma 
recorrente nas cidades é a classificação de vias associadas ao planeamento 
das velocidades. Durante muitos anos, devido ao poderosíssimo impacto 
do automóvel, percecionava-se, nas cidades, todo um processo ou todo 
um modelo de classificação de vias fortemente vocacionado para o tráfego 
rodoviário, para o automóvel. No entanto, desde os anos noventa, começou-
se a verificar o surgimento, reconhecimento e implementação de processos 
de classificação de vias urbanas, a conceptualização de uma hierarquia viária 
em função do tráfego e da dimensão pedonal. Importa assinalar que, no 
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âmbito do presente documento, pretende-se propor todo um processo de 
classificação de vias urbanas fundado não apenas no tráfego e na presença 
de peões e de outros elementos vulneráveis nas vias urbanas, mas tendo 
igualmente em mente o reconhecimento do valor e da importância da 
qualidade do espaço físico para o peão e a relevância  para tornar a caminhada 
melhor e mais segura. Não deixa de ser de relevância assinalar que este novo 
reconhecimento e implantação de processos de classificação de vias urbanas 
se apresenta, de certo modo, fruto de um conjunto de programas criados com 
base governamental com o intuito de fundamentar uma filosofia de segurança 
rodoviária e a completa erradicação da existência de vítimas de tráfego: o 
programa segurança sustentável na Holanda3, a ‘visão zero’ na Suécia4. De 
facto, no esforço de implementação destes programas, particularmente, no 
seio do programa segurança sustentável começou-se a desenvolver a definir 
processos de classificação das vias urbanas a partir da função da via, bem 
como a implementação de formas de gestão da velocidade, isto é, a definição 
ou a recomendação de velocidades seguras para os distintos tipos de vias, 
dependendo tal distinção da função da via, do tráfego e/ou, ainda, do tipo 
de conflitos que nela se pode percecionar (Wegman & Aarts, 2006; Muhlrad, 
2010).      

Um outro aspeto que, hoje em dia, se revela particularmente 
importante no seio das cidades são as medidas de redução do volume de 
tráfego automóvel. A redução do volume de tráfego no seio das cidades revela-
se como uma solução verdadeiramente determinante para a possibilidade 
de concretização e de implementação de cidades ambientalmente mais 
sustentáveis, apresentando-se, portanto, como um esforço absolutamente 
determinante para a implementação e concretização de importantes agendas 
e metas ambientais (refira-se, por exemplo, o acordo de Quioto), erguendo-
se, igualmente, como um elemento de fulcral importância para a questão da 
segurança pedonal, e ainda, para a possibilidade de cidades verdadeiramente 
dotadas de qualidade de vida pedonal. Não deixa de ser de relevância assinalar 
que estes processos, estes esforços e estas preocupações de cariz ambiental 
e de segurança que, de certo modo, partilham objetivos e interesses comuns, 
nomeadamente, redução da velocidade, fluxos suaves e ainda um repensar 
dos modos suaves (OECD, 1995), refletem ou representam um profundo 
elemento fundamentador e potenciador de uma nova conceptualização do 
papel dos peões no seio das cidades e da sua enorme relevância. De facto, a 
dimensão pedonal e as bicicletas, revelam-se e apresentam-se como meios 
de deslocação e de transporte que não têm qualquer impacto em termos 
ambientais, não poluem, e para além disso, revelam-se meios profundamente 
benéficos, como já vimos, para o ser humano (Muhlrad, 2010). 

Retomando novamente a questão da redução do volume de 
tráfego nas cidades, importa referir que este esforço foi desenvolvido com 

3 Para mais informação sobre o programa de segurança sustentável vd: Schagen, I. van y T. Janssen 
(2000), Managing road transport risks, sustainable safety in the Netherlands, 1ATSS Research, 
24(2), 18-27; Wegman, F., Dijkstra, A, Schermers, G y P. van Vliet (2006). Sustainable Safety in The 
Netherlands: the Vision, the Implementation and the Safety Effects, Contribution to the 85 Annual 
Meeting of Transportation research Board, TRB, Washington 

4 Para mais informação sobre o programa ‘visão zero’ vd: SRA, 2002; ELVIK et al., 2009. 
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recurso a vários meios e a vários processos: novas medidas de acesso pago, 
redução do espaço destinado ao automóvel com a definição de linhas de 
autobus, parqueamento limitado com custos mais elevados, e ainda, mais 
espaço para peões e bicicletas. No entanto, apesar de todas estas medidas, 
importa assinalar que esta redução de tráfego não teve, de modo algum, o 
sucesso que se pretendia. Se, de facto, se se podem percecionar, claramente, 
em termos ambientais e em termos da atividade pedonal a existência de dados 
muito positivos, na verdade, esta transformação implicou ou fundamentou 
o surgimento de toda uma nova realidade, fundamentou o surgimento de 
novos problemas no seio das cidades com a crescente ascensão da utilização 
de motos (Muhlrad, 2010). Deste modo, estas medidas fundamentaram o 
surgimento de um novo tipo de confronto, em vez do clássico confronto entre 
o automóvel/peão, ergue-se o confronto moto/peão.    

E o que se revela, atualmente, como absolutamente 
determinante na reflexão acerca da vida pedonal no seio das cidades? De 
certo modo, um dos aspetos que se revela consensual é a perceção de que 
a segurança pedonal deve claramente ser alvo de todo um processo de 
melhoramento, bem como deve existir todo um esforço de ‘melhoramento’ 
da imagem do peão. A atividade de caminhar deve ser claramente 
reconhecida como uma realidade ambientalmente amigável e como uma 
atividade verdadeiramente saudável, bem como se deve conceber como 
uma atividade que não deverá ser percecionada ou conceptualizada como 
destinada a todo aquele que ainda não conduz, não pode conduzir, ou que, 
simplesmente, não deseja conduzir. De certo modo, deve-se erguer como 
um elemento absolutamente determinante, ou melhor, deve-se erguer como 
um esforço conceptual determinante, de que a atividade de caminhar não 
se deve revelar como uma atividade, ou melhor, como uma condição para 
aqueles que não têm outra opção, mas que  deve ser compreendida como 
uma opção para todos. No fundo, de uma forma um pouco heterodoxa, ergue-
se como relevante conceber  que o ato de caminhar deve passar a ser modo 
de deslocação, e mais do que isso, importa percecionar tal atividade como 
uma forma relevante de deslocação e, sobretudo, como uma experiência 
que possibilita e permite desfrutar e vivenciar a cidade. A possibilidade 
desta forma de conceber a atividade de caminhar revela-se profundamente 
dificultada pela noção de que muitas cidades, muitas zonas periféricas, que 
não são concebidas, que não são organizadas tendo em mente o peão, em 
que o espaço público se revela em muito determinado e condicionado pela 
omnipresença do automóvel, se revela maioritariamente preparado para a 
circulação e estacionamento de automóveis. Existem igualmente demasiadas 
cidades em que as zonas periféricas continuam a fomentar e fundamentar 
destinos muito afastados, e apresentam-se dotadas de um sistema de 
transportes públicos muito ineficazes. Atualmente existe cada vez mais a 
consciência e o reconhecimento de que o ato de caminhar se revela um modo 
de transporte. No entanto, muito desse reconhecimento se revela dominado 
pela conceptualização de um modo de transporte fundamental para a 
realização de distâncias curtas, ou ainda, para realizar percursos de acesso 
aos transportes públicos. De qualquer modo, reconhece-se igualmente a 
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existência de uma série de problemas estruturais nas cidades que tornam 
o sistema pedonal ineficaz, fundamentando, portanto, a perceção de que 
o automóvel se revela ainda o único que consegue responder às diferentes 
morfologias urbanas.        

Perante isto ergue-se um novo desafio. Ora, como vimos, existe, 
de facto, um reconhecimento das potencialidades das deslocações pedonais 
de curta distancia, no entanto, não existe qualquer estudo ou reflexão acerca 
das possibilidades e das potencialidades de deslocações de mais longa 
distancia para peões no seio das cidades. Conjuntamente, com este desafio, 
importa chamar a atenção para a existência de uma série de problemas que se 
revelam fruto das variadíssimas experiências desenvolvidas ao longo dos anos. 
Um desses problemas, já assinalado, relaciona-se, claramente, com o facto de 
que a redução do volume de tráfego ter fundamentado no seio das cidades 
a expansão do número de motos. Realidade que, como vimos, se apresenta 
profundamente problemática para uma verdadeira vivência pedonal, para a 
qualidade de vida pedonal. Para além, da dimensão de periculosidade que 
advém da perceção do conflito com o peão, importa ainda referir a forma de 
parqueamento destes veículos que, como se poderá percecionar, representam 
um elemento particularmente significativo no dificultar da atividade de 
caminhar. Igualmente problemática para a implementação de uma adequada 
vivência pedonal no seio das cidades, ou melhor, para se conceder verdadeira 
importância e valor à atividade de caminhar, é a forma como se implementa 
o planeamento das bicicletas. Planeamento que fundamenta ou revela 
claramente uma diferença em relação ao caminhar, ou melhor, revela em 
si uma conceptualização da prioridade ou do benefício da utilização de 
bicicletas, isto porque dotado de maior amplitude, maior velocidade, e capaz 
de possibilitar deslocações de mais longa distância, para além de fomenta uma 
perceção de maior liberdade e, que, portanto, revela consequências negativas 
para a atividade pedonal. Em suma, as medidas desenvolvidas com o intuito de 
potenciar a redução da presença do automóvel no seio das cidades fomentou 
o surgimento de novos problemas que consequencialmente colocam em 
questão ou dificultam de forma decisiva a conceptualização da validação e 
da aceitabilidade da importância e do valor da atividade pedonal no seio das 
cidades. 

        

 

2.11 Qualidade pedonal urbana

Ao longo deste capítulo temos vindo a apresentar e a trabalhar a 
questão do reconhecimento de novas necessidades, dimensões e oportunidades 
pedonais. Actualmente começa-se a percepcionar o surgimento de uma 
atenção e uma preocupação com a qualidade pedonal urbana, reconhecendo-
se uma série de diferentes dimensões que tornam profundamente difícil a sua 
quantificação. De qualquer modo, importa assinalar a existência de uma série 
de projectos, de ensaios e de modelos no sentido de compreender o que é e o 
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que são as avaliações da qualidade pedonal urbana (Methorst, 2010a), entre 
estes ergue-se o projecto Cost 358 Pedestrian Quality Needs (PQN). Ora, de 
acordo com este projecto existem ou podem ser percepcionadas três formas 
ou três dimensões de compreensão das qualidades ou das necessidades 
pedonais: dimensão funcional, dimensão da percepção e, ainda, a dimensão 
da durabilidade e de projectos futuros (Methorst, 2010a; Methorst, 2010b; 
Methorst, 2007). 

   De certo modo, pode-se dizer que a dimensão funcional, 
ou melhor, que as necessidades funcionais relacionam-se com as 
necessidades físicas dos peões. A forma de identificação ou de percepção 
destas necessidades físicas pode ser realizada com recurso a processos de 
observação e de medição, sendo tais processos implementados na análise 
e na observação dos comportamentos dos peões, fundamentando-se este 
modelo com base na concepção de que os comportamentos dos peões 
revelam as necessidades funcionais dos peões (Monterde et al., 2010). A 
dimensão da percepção relaciona-se, essencialmente, com a problemática 
das necessidades pedonais de cariz eminentemente emocional, ou melhor, 
com a forma como o ponto de vista emocional dos peões e o impacto 
emocional de certas realidades (a segurança, a realidade do espaço público 
ou, ainda, a pertença a determinados grupos) influi na forma de experienciar 
e de vivenciar a actividade de caminhar. Neste âmbito, importa assinalar a 
existência de uma multiplicidade de aspectos, de elementos, de factores 
que podem influir de forma decisiva na percepção que os peões poderão 
deter das suas necessidades pedonais, factores que se podem percepcionar 
e compreender em contínua mutação fruto da dimensão profundamente 
mutável das cidades. A análise e avaliação desta complexa realidade ergue-
se moldada sobre o estudo das percepções, dos pontos de vista possíveis ou 
existentes no seio dos pedestres e eventuais pedestres (Risser, et al., 2010; 
Fyhri et, al., 2010; De Jong et al., 2010).  

Neste âmbito importa assinalar que a problemática da 
qualidade revela-se uma questão de fulcral importância. A qualidade 
apresenta-se essencialmente como um aspecto ou um elemento de cariz 
eminentemente subjectivo que compreende no seu âmbito significativo 
dimensões, percepções e objectivos ou finalidades de cariz individual, social 
e/ou, ainda, do âmbito político (Methorst, 2010). A qualidade pedonal, ou 
melhor, a qualidade para os peões, de certa forma, implica ou relaciona-
se precisamente com o que referimos anteriormente, ou seja, com a 
compreensão das necessidades funcionais (que implicam as necessidades, 
as habilidades e as oportunidades relacionadas com a forma de vida e 
ainda com a actividades a realizar) e com a compreensão da imensidade de 
pontos de vista emocionais, fundando assim um modelo de características 
marcadamente holísticas, de cariz inclusivo, que procura englobar em si a 
compreensão da totalidade dos peões (e consequentemente o desejo de 
percepcionar totalidade das necessidades e dos elementos que influem na 
decisão de caminhar ou de vivenciar os espaços urbanos). 

Importa igualmente referir que a qualidade também deve 
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englobar a compreensão de formas de caminhada de cariz monomodal 
e multimodal, ou seja, existe um esforço de compreensão e de análise dos 
diferentes tipos de mobilidade. De qualquer modo, neste âmbito, não deixa de 
ser de relevância apontar que este projecto revela-se um programa orientado, 
modelado, focado na compreensão e percepção daquilo que se poderá chamar 
a forma dominante de caminhar, ou seja, a percepção do modelo ou de 
estratégias comuns nas banais caminhadas do dia-a-dia, aquelas decisões que 
banalmente se realiza sem que se revelem decisões de cariz extraordinário. 
Erguem-se como elementos paradigmáticos destas formas dominantes de 
caminhar casos como: a deslocação para o trabalho, para a escola, para as 
compras, caminhadas com intuitos corporais (fazer exercício), caminhadas 
meramente por lazer, ou ainda a simples permanência num espaço público, 
num jardim, num parque (Methorst, 2010a).   

 Um outro aspecto que se revela de crucial importância neste 
programa de avaliação da qualidade pedonal é a questão das características. 
Características que, de uma forma geral se percepcionam ou reconhecem na 
grande maioria dos sistemas urbanos. Em primeiro lugar, refira-se a falta de 
ligação ou falta de continuidade entre a origem e o destino, realidade que 
fundamenta a compreensão de um sistema pedonal de cariz claramente 
interrompido, apresentando, portanto, consideráveis variações na qualidade 
dos seus espaços. Conjuntamente com isso, aponte-se a existência de um 
sistema heterogéneo, no fundo, apresenta contextos profundamente diversos 
e de forte cariz heterogéneo, realidade que se revela de enorme dificuldade em 
termos avaliativos, e que fundamenta a percepção da realidade da qualidade 
como um aspecto de enorme subjectividade (Methorst, 2010a). Não deixa de 
ser particularmente significativo que no seio deste projecto se percepcione 
uma profunda compreensão da continuidade ou da permanência de uma 
visão ou de uma imagem que se revela ainda demasiadamente tendenciosa 
em relação ao processo do caminhar, realidade que fundamenta, de certo 
modo, alguma dificuldade na compreensão daquilo que se poderá relevar 
ou revelar como aspectos claros na dimensão ou na avaliação da qualidade 
pedonal. Em consonância com isto existe igualmente a compreensão da 
profunda dificuldade por parte da estrutura política, dos governantes – devido 
às vicissitudes da sua própria condição etária – na fundamentação de um ponto 
de vista verdadeiramente inclusivo, ou seja, que seja capaz de percepcionar 
verdadeiramente as necessidades e os ‘pontos de vista emocionais’ dos que 
realmente e inevitavelmente são peões (crianças, idosos e pessoas portadoras 
de deficiência). Importa ainda assinalar que este importante projecto 
reconhece de forma absolutamente clara que cerca de 50% das caminhadas 
são multimodais (Methorst, 2010a; Methorst, 2005).           

Importa assinalar que este modelo revela ou fornece alguns 
elementos ou princípios que se revelam de fulcral importância para a percepção 
de formas de solucionar ou de melhorar a realidade dos peões. Neste âmbito 
importa assinalar que se devem implementar ou tomar decisões de cariz 
estratégico como o intuito de optimizar o uso do solo, tendo particularmente 
em mente quais são as origens e os destinos. Conjuntamente com isso importa 
igualmente fundamentar decisões de cariz prático que visem um optimizar da 
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rede pedonal, procurando corrigir aquilo que são as ligações em falta ou as 
ligações fracas. Por fim, refira-se a necessidade de implementação de decisões 
de cariz operacional que visem optimizar o desenho local de obstáculos no 
passeio e ainda implementação de medidas visando a diminuição da velocidade 
dos automóveis (Methorst, 2010a).   
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3 MODELO DE CIDADE HUMANIZADA/INDICADORES 

BÁSICOS

3.1 Introdução

A cidade e o seu espaço erguem-se e apresentam-se atualmente 
como elementos de fulcral importância para o bem-estar urbano, revelando-
se verdadeiramente como símbolos do bem-estar urbano. De facto, cada 
vez mais, as cidades dependem da qualidade dos seus espaços: ruas, praças, 
parques. De qualquer modo, importa assinalar que a cidade apresenta uma 
dispersão espacial de cariz heterogéneo, apresentando, simultaneamente, 
uma dispersão vivencial. De facto, os espaços sociais urbanos sofreram todo 
um processo transformativo, percecionando-se uma transição de espaços 
centrados ou de uma vida centrada nos espaços urbanos para uma vida 
fundamentada em edifícios urbanos. 

O território revela-se como um território em transformação, em 
que o espaço de cariz urbano foi perdendo o seu poder, e em que os edifícios 
públicos se revelam cada vez mais preponderantes, processo que fundamentou 
no seio das cidades uma dissolução e um desfazer daquilo que era uma 
sucessão contínua de espaços urbanos, ou melhor, uma sucessão contínua de 
espaços de integração social e de integração urbana. Ora, este processo de 
dispersão e de destruição da dimensão contínua do espaço público promoveu 
e potenciou uma transformação da vida pública, uma transição da vida pública 
para o universo dos edifícios, fundamentando assim que a cidade passasse a 
ser percecionada como variável e heterogénea. No fundo, a cidade perdeu, 
em absoluto, toda a sua continuidade, revelando-se, apenas, locais pontuais 
de vida urbana.  

Em relação à sua estrutura trata-se de uma cidade de cariz 
heterogéneo, ou seja, não é uma cidade que fundamente uma relação de 
‘unidade’ ou de articulação entre o processo construtivo do espaço publico, do 
edificado com aquilo que é a constituição dos seus componentes. Trata-se de 
uma cidade muito diversa, quase ao ponto de se percecionar uma variabilidade 
ao nível da sua secção, potenciando-se, portanto, espaços completamente 
diversos. De certo modo, estamos perante uma cidade que apresenta um 
corpo constituído por componentes variáveis no espaço, fenómeno que se 
reflete necessariamente na vida urbana.    

Nesta avaliação, procurou-se desenvolver uma metodologia que 
fosse  capaz de potenciar a compreensão dos aspetos sectoriais e temáticos, 
e que ainda possibilitasse a capacidade de compreensão a várias dimensões 
da cidade, ou seja, a compreensão da cidade e da dimensão humana. Ora, 
esta metodologia pretende desenvolver uma compreensão da cidade que 
seja baseada e fundada não apenas numa análise do valor numérico do 
entendimento urbano, mas na capacidade de percecionar, de sentir como 
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se revela a cidade em função ou em consequência da qualidade dos seus 
espaços, da qualidade da estrutura urbana, e ainda, da qualidade dos 
elementos propulsores de vida urbana em espaço público. Deste modo, 
pretende-se, portanto, construir uma densidade multi-temática que se revele 
igualmente multi-escala. Conjuntamente com isso, importa assinalar que se 
pretende que este documento seja capaz de conjugar a dimensão puramente 
científica com a dimensão prática, ou seja, que seja capaz de refletir e de 
percecionar as diferentes pessoas que intervêm, os diferentes atores, em 
suma, um documento que se revele como uma espécie de plataforma de um 
intercâmbio, uma relação entre a dimensão do conhecimento e a questão 
da tomada de decisão na cidade. Deste modo, e com esse intuito, pretende-
se que seja um documento profundamente claro em relação à questão da 
tomada de decisão dos diferentes atores urbanos e ainda que se revele como 
um documento profundamente operacional. Por fim, pretende-se que esta 
estrutura metodológica integre o sistema urbano, o espaço urbano e, ainda, 
a vida urbana.

3.2 - Modelos de renovação urbana

A presente metodologia pretende descortinar uma forma de 
compreender a cidade nas suas diferentes dimensões. 

Primeira dimensão - A estrutura- A cidade apresenta-se como 
uma espécie de um corpo que é composto de vários elementos que o 
fundamentam e que formam a sua estrutura. A estrutura urbana revela-se de 
difícil transformação, no entanto, esta, apresenta-se como um elemento que 
afeta em muito a forma como se vivencia a cidade. Deste modo, na primeira 
parte desta metodologia pretende-se compreender a morfologia urbana, o 
corpo da cidade, de forma a percecionar o impacto e as consequências desse 
corpo na vida urbana. 

Segunda dimensão - Avaliação da forma como se desenvolve e 
realiza a gestão de corpo, dessa estrutura funcional.- Neste âmbito, importa 
assinalar que a forma como se intervém neste corpo pode ser profundamente 
variável, ou seja, pode ser alvo de vários critérios e ainda de um amplo 
conjunto de oportunidades. Nesta metodologia pretende-se igualmente 
analisar as formas de gerir, procurando-se ainda percecionar o impacto que 
os diferentes modelos de gestão da estrutura urbana produzem ou geram no 
seio das nossas cidades. 

Terceira dimensão- Dimensão física dos espaços destinados à 
vida urbana-, espaços de circulação, espaços de ‘estar’, dimensionadas em 
função da sua própria carga, ou seja, em função das suas próprias necessidades 
de vida em espaço público. Todos estes espaços apresentam dimensões 
físicas, dimensões que estão relacionadas com o comportamento do peão em 
movimento e, ainda, com o comportamento do peão em ‘estacionamento’. 
Em consequência disto, a cidade tem de ser fundamentada e construída 
com recurso a proporções que adequadamente procurem responder e 
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corresponder às necessidades urbanas. Nesta dimensão, pretende-se, de certo 
modo, desenvolver um esforço de leitura, de compreensão e de perceção da 
cidade que se revele verdadeiramente bem dimensionada, que funcione em 
termos físicos ou que corresponda, em termos físicos, às necessidades da 
atividade urbana em espaço público.    

Quarta dimensão- Dimensão funcional- que se apresenta como 
uma dimensão ou como um elemento fundamental da própria estrutura física. 
Neste âmbito, importa assinalar que a estrutura física não se revela, de modo 
algum, suficiente para que uma cidade esteja bem dimensionada em termos 
físicos, para que possa, de facto, adequadamente responder e corresponder 
às necessidades da atividade pedonal ou da atividade humana em espaço 
público, isto porque para além da dimensão física dos espaços urbanos é de 
fulcral importância que sejam capazes de ter um sistema funcional de suporte, 
ou seja, que sejam capazes de tornar e de fundamentar uma maior eficácia e 
funcionalidade da vivência urbana nesses espaços.   

Quinta dimensão- Propulsores urbanos – Esta dimensão 
é menos centrada na forma da estrutura da cidade, na forma como esta é 
gerida, ou ainda na sua dimensão física e funcional, procurando antes 
fundamentalmente percecionar e desvelar os aspetos urbanos que se revelam 
verdadeiros geradores de vida urbana na cidade, ou seja, aquilo que se poderá, 
de certo modo, denominar de ‘propulsores urbanos’. Ora, estes ‘propulsores 
urbanos’ não são senão elementos que combinados contribuem de forma 
absolutamente decisiva para uma maior intensidade humana no espaço 
público.    

Uma metodologia que compreenda todas estas dimensões, vai 
procurar integrá-las numa avaliação de cariz menos temática e muitíssimo 
menos concentrada num determinado aspeto ou num determinado sector de 
avaliação, procurando, dentro do possível, potenciar uma análise e desenvolver 
um esforço de compreensão deste complexo universo das diferentes dimensões 
da cidade. Conjuntamente com isso, pretende-se igualmente integrar e 
implementar uma tipologia que possa recolher informação, informação que 
fundamentará o surgimento de uma plataforma fundada com o intuito de 
vir a ser utilizada e aplicada de forma sistemática no processo de tomada de 
decisão.

Neste âmbito, não deixa de ser de relevância assinalar que 
a cidade não é fruto de grandes planos, não é transformada com base em 
grandes intervenções, mas vai-se revelando como fruto de uma sucessão de 
pequenas intervenções desenvolvidas ao longo dos tempos no seu espaço 
e na sua vida urbana. De facto, os diferentes atores que intervêm no dia-a-
dia com pequenas ações e com pequenas adições. não são dotados de um 
profundo conhecimento destas dimensões, das diferentes temáticas que 
fundam e fundamentam uma cidade, nem são dotados da perceção e do 
conhecimento daquilo que é realmente necessário para a cidade. Deste modo, 
esta metodologia poder-se-á revelar como um documento de certa relevância 
para o esforço conceptual e para o desenvolvimento e implementação de 
ações no processo de planeamento urbano e pretendendo-se também que se 
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possa revelar importante para os processos interventivos desenvolvidos por 
arquitetos, engenheiros e, ainda, por políticos.

3.3 - Organização Metodológica da Avaliação

A presente avaliação pretende desenvolver um esforço de 
compreensão das diferentes dimensões que a afetam em termos de vivência 
urbana em espaço público, com este intuito, procurou-se definir e apresentar 
três tipos de avaliação. 

- Primeiro tipo de avaliação- Pretende analisar e compreender 
os sistemas urbanos. Não deixa de ser de relevância assinalar que esta 
avaliação vai incidir fundamentalmente sobre duas principais áreas de 
avaliação. A primeira destas áreas pretende analisar e compreender a 
estrutura urbana, por sua vez, a segunda área, pretende concentrar-se na 
problemática da gestão urbana. 

- Segundo tipo de avaliação- Pretende analisar e compreender 
os espaços urbanos das cidades. Esta avaliação, tal como sucedeu na anterior, 
vai compreender dois diferentes tipos de dimensões. 

           Primeira dimensão - Procura analisar a dimensão física dos 
espaços urbanos destinados à vida urbana,

        Segunda dimensão - Pretende analisar a questão da 
dimensão funcional dos espaços urbanos destinados à vida urbanos. 

 -Terceiro tipo de avaliação - Pretende desenvolver uma análise 
e uma compreensão dos elementos ou das características propulsoras da 
vida urbana no espaço público. Neste âmbito não deixa de ser de assinalar a 
existência ou a possibilidade de existirem onze temas que se revelam como 
fatores de verdadeira relevância para a promoção da vida humana no espaço 
público.   

3.4 - Avaliação 1A

3.4.1 - Avaliação da Estrutura Urbana 

A cidade revela-se uma complexa realidade constituída e 
composta por uma série de componentes, por uma série de elementos 
que fundamentam a sua própria estrutura. Não deixa de ser de relevância 
assinalar que o processo de transformação e de variação da estrutura 
representa e significa igualmente o processo de transformação e variação dos 
próprios comportamentos humanos em espaço público. Deste modo, nesta 
metodologia pretende-se percecionar e analisar os seus elementos estruturais, 
elementos que fundamentam e constroem o modelo de vida urbana. Neste 
âmbito importa assinalar que a presente avaliação foi desenvolvido com base 
num esforço comparativo entre aquelas que se revelam como as quatro mais 
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paradigmáticas cidades da região: Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão. 
Esta avaliação pretende, de certo modo, percecionar aquilo que é comum e 
aquilo que se revela verdadeiramente diferenciador entre estas quatro cidades, 
processo que se revela de fundamental importância para a compreensão dos 
aspetos e das características identitárias das cidades desta região. Assinale-se 
que este processo comparativo centrou-se e orientou-se fundamentalmente 
para o estudo e na análise da cidade compacta, da cidade central, isto porque 
não houve possibilidade de realizar uma análise e um estudo mais abrangente 
de todo o espaço, incorporando a cidade compacta e a cidade difusa.     

Este esforço comparativo foi realizado com base em dez 
componentes de avaliação: 

1) Compreensão e delimitação da cidade compacta.

2) A forma urbana.

3) Sistema de variantes urbanas.

4) Sistemas fundamentais de mobilidade urbana

5) Diferentes estruturas de mobilidade urbana 

6) Princípio de zonamento comercial,

7) Princípios de zonamento de equipamentos

8) Confrontação entre os espaços da cidade compacta e os 
espaços urbanos conformados 

9) Compreensão da rede pedonal 

10) Compreensão das áreas verdes urbanas.

Neste âmbito importa assinalar que o processo de avaliação 
destes componentes foi primordialmente centrada numa avaliação gráfica, 
procurando-se mapear os diferentes componentes, procurando-se, em 
seguida, desenvolver todo o um esforço de compreensão que resulta numa 
avaliação de cariz gráfico e numérico. 

3.5 - Avaliação 1B

3.5.1 - Avaliação da Gestão Urbana 

A cidade, como temos vindo a referir, apresenta-se como uma 
verdadeira estrutura física, como uma série de componentes que claramente 
fundamentam o corpo da cidade. 

Importa assinalar que este processo de avaliação não se centra 
ou se revela apenas fundado neste dimensão, mas procura igualmente 
compreender aquilo que se pode fazer, bem como no processo ou na forma 
de gestão desse corpo, dessa estrutura. Neste âmbito, importa assinalar a 
existência de um conjunto de exemplo de cidades de média dimensão que 
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revelam ou apresentam realidades e princípios que podem ser percecionados 
e considerados comuns na forma de gerir as cidades. 

Nesta metodologia foram desenvolvidos cinco processos ou 
aspetos de avaliação das decisões de gestão urbana nas cidades.    

Primeiro – relaciona-se com um princípio da definição de setores 
urbanos, potenciando o surgimento de regras diferentes em diferentes áreas 
da cidade. 

Segunda - Princípios de mobilidade interna das cidades. 
Procurando percecionar se se deve propor circunvalações ou atravessamentos 
centrais na cidade.

Terceira - Políticas de estacionamento, procurando, 
naturalmente, incorporar as diferentes localizações, tipologias e processo de 
tarifação do estacionamento. 

Quarta – Procurar compreender as redes e integrações de 
redes de transportes públicos. 

Quinta - Entender o processo de gestão dos modos suaves no 
seio da cidade.

Neste âmbito, importa assinalar que se trata de uma avaliação 
gráfica, procurando compreender os seus mapeamentos e a forma de serem 
integrados. Trata-se de uma avaliação que, para além dum mapeamento 
gráfico, resulta duma análise de dimensões e de conclusões gráficas e 
numéricas.

3.6 - Avaliação 2A

3.6.1 - Avaliação da dimensão física dos espaços Urbanos 

Esta avaliação revela-se centrada na utilização da metodologia 
do High Capacity Manual (HCM, 2010) e apresenta-se essencialmente como 
uma avaliação de cariz misto, ou seja, procurando conciliar uma avaliação 
numérica com uma avaliação gráfica. Importa salientar que se trata de uma 
avaliação de enorme complexidade e de enorme dificuldade em termos 
de levantamento, isto porque obriga ao desenvolvimento de contagens 
pedonais, e ainda, ao levantamento das dimensões físicas de todos os 
passeios, de todas as passagens e, ainda, de todas as vias, processo que 
naturalmente fundamentaria e obrigaria uma escala que se expandiria muito 
para além daquilo que são as possibilidades de uma dissertação como esta. 
Deste modo, para o âmbito desta dissertação foram definidas apenas duas 
áreas de estudo: uma situada no centro histórico e a outra situada na coroa 
envolvente do centro histórico. Com recurso a estas duas áreas pretende-
se analisar e compreender as variações de níveis de serviço associados aos 
espaços físicos destinados aos peões existentes entre estas distintas zonas 
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da cidade. No fundo, esta avaliação procura analisar e avaliar diferentes tipos 
de espaços destinados a peões, mais concretamente, pretende avaliar quatro 
tipos de espaços destinados aos peões.  

1) Passadeiras, espaços de circulação.

 2) Passadeiras sem sinais luminosos

 3) Passadeiras com sinais luminoso

 4) Espaços de espera e refúgios 

Importa assinalar que esta metodologia, como foi referido, 
centra-se na utilização da metodologia e dos processos de avaliação 
percecionados no HCM, procurando com base nessas avaliações desenvolver 
uma série de análises, procurando ainda desenvolver e apresentar os 
mapeamentos gráficos desses resultados.

3.7 - Avaliação 2B

3.7.1 - Avaliação da dimensão funcional dos espaços 
urbanos 

A presente avaliação, contrariamente ao que acontecia nas 
anteriores avaliações, que se centravam na análise das características e das 
dimensões físicas dos espaços destinados aos peões, pretende antes analisar 
a fundamental questão do sistema funcional. Importa referir que é possível 
descortinar ou percecionar a existência de espaços destinados à vivência 
urbana que se revelam muitíssimo bem dimensionados em termos das suas 
dimensões físicas, mas que, de modo algum, se revelam adequados em 
termos de resolução das necessidades físicas da vida urbana. Deste modo, e 
tendo isto em mente, importa assinalar que a presente avaliação pretende 
fundamentalmente centrar-se na análise das necessidades funcionais dos 
espaços destinados à vida urbana. A área de estudo é a zona central, ou seja, a 
área compacta da cidade, sendo o processo de análise e de avaliação realizado 
com base num conjunto de oito componentes:   

1) A avaliação da largura das vias do sistema urbano, 

2) A distância entre passagens ou de passadeiras ou de passagens 
urbanas

3) Avaliação de tipologia destes componentes – passadeiras.

4) Volume de tráfego rodoviário 

5) Conexão das redes pedonais 

6) Existência ou não de serviços

7) Compreensão da topografia urbana

8) Perceção da segurança dos espaços destinados aos peões 
relativamente à problemática do confronto com o automóvel. 

Trata-se de uma avaliação que se pretende apresentar 
graficamente mapeada num plano, apresentando-se posteriormente os 
resultados e as perceções e consequências numéricas.
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3.8 - Avaliação 3

3.8.1 - Avaliação das características propulsoras das 
atividades pedonais

Esta avaliação pretende analisar e compreender aqueles 
elementos ou características urbanas que promovem ou potenciam o 
incremento da atividade humana no espaço público. Importa assinalar 
que se trata essencialmente de uma avaliação de cariz gráfico, e que, 
fundamentalmente, pretende incidir sobre a cidade compacta, ou seja, a 
área de estudo desta dimensão avaliativa é a zona central da cidade. Uma 
vez que uma avaliação destas características implica e requer um grau de 
profundidade e de ‘refinamento’ consideravelmente grande, procurou-se 
dividir a cidade em diferentes sectores – 28 sectores – sendo tal processo de 
avaliação sido realizado tema a tema, sector a sector. Os componentes desta 
avaliação foram:   

3A - Os equipamentos, 

3B - A habitação 

3C - Atores urbanos 

3D - Tipologias de vias urbanas,

3E - Classificação de vias, tendo em conta a vida pedonal urbana

3F - Impacto local de fraturas urbanas, 

3G - Acidentes pedonais, 

3H - Espaço urbano, 

3I - Transições interior/Exterior, 

3J - Usos do espaço Público 

3K - Mobiliário Urbano. 

Importa assinalar que estes diferentes tipos de componentes 
combinados resultam em atividades que são expressas ou que se exprimem 
posteriormente na comparação com os volumes de tráfego. Trata-se de 
uma avaliação que se revela essencialmente em análises gráficas através do 
mapeamento em cartas ou em plantas, procurando igualmente percecionar 
uma análise numérica dos resultados obtidos.
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VARIANTE URBANA

VIAS URBANAS

3000m1000m500m250m

ZONAMENTO COMERCIAL

ZONAMENTO EQUIPAMENTOS

ÁREAS VERDES

CONFRONTO ESPACIAL

2Km 54m

FICHA 1A:

FORMA URBANA

SISTEMA MOBILIDADE PRINCIPAL

A DADOS GERAIS

01 IDENTIFICAÇÃO Indica o nome da cidade em análise.
02 ÁREA DE CONFRONTO ESPACIAL Refere a densidade de área de confronto espacial.
03 ÁREA EQUIPAMENTOS Refere a densidade de Equipamentos na cidade consolidada.
04 ÁREA COMERCIAL Refere a densidade de Comércio na cidade consolidada.
05 ÁREAS VERDES Refere a densidade de áre a de verde na cidade consolidada.
06 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Localização da área em estudo.

A

01 03 04 0502

06

B 08

09

10 11

C 13

D 18

14 15 16

19 20 21

E 24

25 26 27 28

F 30

31 32

G

35 36

34

H

39 40

38

I

43 44

42

07

12

17

23 41

37

33

29

B DADOS GERAIS REFERENTES À FORMA URBANA

07 CARTOGRAFIA Identifica a forma urbana da cidade em estudo através de uma análise
de raios de distância e manchas de cores diferentes.

08 ESQUEMA Esquema relativo à Forma Urbana da cidade em estudo.
09 DISTÂNCIA Refere o comprimento em metros do raio de distância.
10 PERCENTAGEM Refere a percentagem de cidade consolidada de acordo com o raio de

distância em estudo.
11 PERCENTAGEM Refere a percentagem de cidade não consolidada de acordo com o raio

de distância em estudo.

C DADOS GERAIS REFERENTES À VARIANTE URBANA

12 CARTOGRAFIA Identifica a variante da cidade em estudo.
13 ESQUEMA Esquema da variante da cidade em estudo.
14 PERCENTAGEM Refere a percentagem de variante-variante da cidade em estudo.
15 PERCENTAGEM Refere a percentagem da variante-muralha da cidade em estudo.
16 PERCENTAGEM Refere a percentagem da variante-fracturante da cidade em estudo.

D DADOS GERAIS REFERENTES AO SISTEMA DE MOBILIDADE PRINCIPAL

17 CARTOGRAFIA Identifica o sistema de mobilidade principal da cidade em estudo.
18 ESQUEMA Esquema do sistema de mobilidade principal da cidade em estudo.
19 PERCENTAGEM Refere a percentagem de via variante na cidade em estudo.
20 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias estruturantes na cidade em estudo.
21 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias de mobilidade principal na cidade em estudo.
22 PERCENTAGEM Refere a percentagem de restantes vias na cidade em estudo.

E DADOS GERAIS REFERENTES ÁS VIAS URBANAS

23 CARTOGRAFIA Identifica as vias urbanas da cidade consolidada em estudo.
24 ESQUEMA Esquema sobre as vias urbanas da cidade em estudo.
25 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias não urbanas na cidade consolidada.
26 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias urbanas na cidade consolidada.
27 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias mais urbanas na cidade consolidada.
28 PERCENTAGEM Refere a percentagem de vias rápidas na cidade consolidada.

F DADOS GERAIS REFERENTES AO ZONAMENTO COMERCIAL

29 CARTOGRAFIA Identifica as áreas de zonamento comercial da cidade em estudo.
30 ESQUEMA Esquema de zonamento comercial da cidade em estudo.
31 PERCENTAGEM Refere a percentagem sem zonamento comercial da cidade em estudo.
32 PERCENTAGEM Refere a percentagem do zonamento comercial da cidade em estudo.

G DADOS GERAIS REFERENTES AO ZONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

33 CARTOGRAFIA Identifica as áreas de zonamento de equipamentos da cidade em
estudo.

34 ESQUEMA Esquema de zonamento dos equipamentos da cidade em estudo.
35 PERCENTAGEM Refere a percentagem sem zonamento de equipamentos da cidade em

estudo.
36 PERCENTAGEM Refere a percentagem do zonamento de equipamentos da cidade em

estudo.

H DADOS GERAIS REFERENTES ÀS ZONAS DE CONFRONTO

37 CARTOGRAFIA Identifica as áreas de confronto da cidade em estudo.
38 ESQUEMA Esquema das áreas de confronto da cidade em estudo.
39 PERCENTAGEM Refere a percentagem sem confrontação da cidade em estudo.
40 PERCENTAGEM Refere a percentagem de confrontação da cidade em estudo.

I DADOS GERAIS REFERENTES ÁS ZONAS VERDES

41 CARTOGRAFIA Identifica as áreas verdes da cidade em estudo.
42 ESQUEMA Esquema das áreas verdes da cidade em estudo.
43 PERCENTAGEM Refere a percentagem sem áreas verdes dentro da cidade consolidada

em estudo.
44 PERCENTAGEM Refere a percentagem de áreas verdes no interior da cidade

consolidada em estudo.

22
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CIDADE SETORES

TRANSPORTES PÚBLICOS

CIRCULAÇÃO OU ATRAVESSAMENTO DE CENTRO

ESTACIONAMENTO

MODOS SUAVES

A

01 03

04

B 06

05

07 08

C 10

09

11 12

D 14

13

15 16

E 18

17

19 20 21

F 23

22

24 25

A DADOS GERAIS

01 IDENTIFICAÇÃO Indica o nome da cidade em análise.
02 CIRCULAÇÃO E ATRAVESSAMENTO CENTRO Refere a percentagem de circulação e

atravessamento de centro relativamente ao sitema viário da cidade consolidada.
03 MODOS SUAVES Refere a percentagem de vias dedicadas aos modos suaves em relação às vias

existente na cidade consolidada.
04 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Localização da área em estudo.

B DADOS GERAIS REFERENTES À CIDADE E SETORES

05 CARTOGRAFIA Identifica os setores consolidados da cidade em estudo.
06 ESQUEMA relativo ao funcionamento da cidade em estudo por setores.
07 PERCENTAGEM de cidade definida em setor relativa à área consolidada da cidade.
08 ÁREA de cidade consolidada.

C DADOS GERAIS REFERENTES À CIRCULAÇÃO OU
ATRAVESSAMENTO DO CENTRO

09 CARTOGRAFIA Identifica as vias de circulação e atravessamento do centro da cidade
em estudo.

10 ESQUEMA Esquema de circulação e atravessamento do centro da cidade em estudo.
11 PERCENTAGEM  de circulação e atravessamentos do centro da cidade em estudo.
12 PERCENTAGEM relativa às restantes vias da cidade de estudo.

D DADOS GERAIS REFERENTES AO ESTACIONAMENTO

13 CARTOGRAFIA Identifica os locais de estacionamento da cidade em estudo.
14 ESQUEMA Esquema de estacionamento da cidade em estudo.
15 PERCENTAGEM de parques estacionamento centrais na cidade consolidada.
16 PERCENTAGEM de parques estacionamento periféricos na cidade consolidada.

E DADOS GERAIS REFERENTES AOS TRANSPORTES
PÚBLICOS

17 CARTOGRAFIA Localiza os transportes públicos da cidade em estudo.
18 ESQUEMA Esquema relativo aos transportes públicos da cidade em estudo.
19 PERCENTAGEM relativa à distância entre Central de Autocarros e Estação de Comboios
20 PERCENTAGEM relativa à distância entre a Estação de Comboios e a Central de

Camionagem.
21 PERCENTAGEM relativa à distância entre a Central de Camionagem e Central de

Autocarros.

F DADOS GERAIS REFERENTES AOS MODOS SUAVES

22 CARTOGRAFIA Localiza as vias dedicadas aos modos suaves da cidade em estudo.
23 ESQUEMA Relativo aos modos suaves da cidade em estudo.
24 PERCENTAGEM relativa às vias dedicadas aos modos suaves.
25 PERCENTAGEM relativa às restantes vias da cidade consolidada.

02
FICHA 1B:
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NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS COM LARGURA MÍNIMA

NÍVEL DE SERVIÇOS - RUAS COM NÍVEL SUPERIOR A D

RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO  SUPERIOR A D
(sem a zona exclusivamente pedonal)

VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS SEM LARGURA MÍNIMA

ÁREA 1

VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL

ÁREA 2

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSADEIRAS E ESPERAS

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS COM LARGURA MÍNIMA

RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO SUPERIOR A D

FICHA 2A:

A

01

02

B
03

A DADOS GERAIS

01 IDENTIFICAÇÃO Indica o nome da cidade em análise.
02 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Localização das áreas em estudo.

B
03 e 23 CARTOGRAFIA  Identifica o volume de tráfego pedonal na área em estudo.
04 PERCENTAGEM  relativa ao volume de tráfego pedonal maior que 350 peões/15min.
05 PERCENTAGEM  relativa ao volume de tráfego pedonal entre 150 e 250 peões/15min.
06 e 24 PERCENTAGEM  relativa ao volume de tráfego pedonal menor que 50 peões/15min.

DADOS RELATIVO AO VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL

07 e 29 CARTOGRAFIA Identifica os níveis de serviço de passeios com larguras mínimas
na área em estudo.

08 e 30 PERCENTAGEM relativa ao nível de serviço F.
09 e 31 PERCENTAGEM relativa ao nível de serviço A.

DADOS REFERENTES AOS NÍVEIS DE SERVIÇO DE PASSEIOS
COM LARGURAS MÍNIMASC

04 05 06

C
07

08 09

D DADOS RELATIVOS RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO SUPERIOR
A D

10 e 32 CARTOGRAFIA Identifica as ruas com nível de serviço superior a D na área em
estudo.

11 e 33 PERCENTAGEM relativa a ruas com nível de serviço superior a D.
12 e 34 PERCENTAGEM relativa a ruas com nível de serviço inferior a D.

E DADOS RELATIVOS RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO SUPERIOR A D
(sem zona exclusivamente pedonal)

13 CARTOGRAFIA  Identifica o volume de tráfego pedonal na área em estudo.
14 PERCENTAGEM  relativa a ruas com nível de serviço superior a D.
15 PERCENTAGEM  relativa a ruas com nível de serviço inferior a D.

DADOS REFERENTES AO NÍVEL DE SERVIÇO - PASSADEIRAS E ESPERASF
16 CARTOGRAFIA Identifica o nível de serviço de passadeiras e esperas na área de

estudo.
17 PERCENTAGEM relativa a bom tempo de espera.
18 PERCENTAGEM  relativa a mau tempo de espera.
19 PERCENTAGEM relativa à boa qualidade do local de espera.
20 PERCENTAGEM relativa à má qualidade do local de espera.
21 PERCENTAGEM relativa à boa qualidade do local de passagem .
22 PERCENTAGEM relativa à má qualidade do local de passagem .

D
10

11 12

E
13

14 15

F
16

17 18 19 2120 22

G
23

24

G

DADOS REFERENTES AOS NÍVEIS DE SERVIÇO DE PASSEIOS SEM
LARGURAS MÍNIMASH

16 CARTOGRAFIA Identifica o nível de serviço de passeios sem larguras mínimas na área
de estudo.

17 PERCENTAGEM relativa ao nível de serviço A.
18 PERCENTAGEM  relativa ao nível de serviço B.
19 PERCENTAGEM relativa ao nível de serviço E.

H
25

27 2826

I
29

3130

I

J
32

3433

J
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LARGURA DA VIA

DISTÂNCIA ENTRE PASSADEIRAS

TIPO DE PASSADEIRA

NÚMERO CONEXÕES

SERVIÇOS

SEGURANÇA

TOPOGRAFIA % INCLINAÇÃO

VOLUME

FICHA 2B:

A

01 03 04 05 0602 07

A DADOS GERAIS

01 IDENTIFICAÇÃO Indica o nome da cidade em análise.
02 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 1.
03 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 2.
04 PERCENTAGEM  relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 3.
05 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 4.
06 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 5.
07 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 6.
08 PERCENTAGEM relativa à Avaliação Global da cidade de estudo de nível 7.
09 CARTOGRAFIA Identifica a Avaliação Global da cidade em análise.
10 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Localização da área em estudo.

B DADOS REFERENTES À LARGURA DAS VIAS.

11 CARTOGRAFIA Identifica a largura das vias.
12 PERCENTAGEM relativa a nível A - 1 via.
13 PERCENTAGEM relativa a nível B - 2 vias.
14 PERCENTAGEM relativa a nível C - mais de 2 vias.

C DADOS REFERENTES A DISTÂNCIA ENTRE PASSADEIRAS

15 CARTOGRAFIA Identifica as distâncias entre passadeiras na cidade em estudo.
16 PERCENTAGEM relativa a distância entre passadeiras inferior a 100m.
17 PERCENTAGEM relativa a distância entre passadeiras entre 100 a 200m.
18 PERCENTAGEM relativa a distância entre passadeiras superior a 200m.
19 PERCENTAGEM relativa à falta de passadeiras.

09

08

10

B
11

12 13 14

C
15

16 18 1917

D DADOS REFERENTES AO TIPO DE PASSADEIRAS

20 CARTOGRAFIA Identifica o tipo de passadeiras na cidade em estudo.
21 PERCENTAGEM relativa a passadeiras de superfície.
22 PERCENTAGEM relativa a passadeiras efectuadas ao nível inferior.
23 PERCENTAGEM relativa a passadeiras efectuadas ao nível superior.
24 PERCENTAGEM relativa à falta de passadeiras.

D
20

21 23 2422

E DADOS REFERENTES AO VOLUME  DE TRÁFEGO

25 CARTOGRAFIA Identifica o volume de tráfego.
26 PERCENTAGEM relativa ao volume nível A - via 03.
27 PERCENTAGEM relativa ao volume nível B - via 02.
28 PERCENTAGEM relativa ao volume nível C - via 01.

F DADOS REFERENTES AO Nº DE CONEXÕES

29 CARTOGRAFIA Identifica o número de conexões na cidade em estudo.
30 PERCENTAGEM relativa ao número de conexões inferior a 100m.
31 PERCENTAGEM relativa ao número de conexões entre 100 a 200m.
32 PERCENTAGEM relativa ao número de conexões superior a 200m.

G DADOS REFERENTES A SERVIÇOS

33 CARTOGRAFIA Identifica os serviços na cidade em estudo.
34 PERCENTAGEM relativa a serviços de uso misto.
35 PERCENTAGEM relativa a serviços de uso único.
36 PERCENTAGEM relativa a serviços sem uso.

E
25

26 27 28

F
29

30 31 32

G
33

34 35 36

H
37

38 39 40

H DADOS REFERENTES A PERCENTAGEM DE INCLINAÇÃO DA TOPOGRAFIA

37 CARTOGRAFIA Identifica a percentagem de inclinação da topografia na cidade em estudo.
38 PERCENTAGEM relativa a topografia entre 0% a 4% de inclinação.
39 PERCENTAGEM relativa a topografia entre 4% a 8,3% de inclinação.
40 PERCENTAGEM relativa a topografia superior a 8,3% de inclinação.

I DADOS REFERENTES AO NÍVEL DE SEGURANÇA

41 CARTOGRAFIA Identifica o nível de segurança na cidade em estudo.
42 PERCENTAGEM relativa a nível A de segurança.
43 PERCENTAGEM relativa a nível B de segurança.
44 PERCENTAGEM relativa a nível C de segurança.

I
41

42 43 44
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MOBILIÁRIO URBANO Ha

L

75

73 74

A DADOS GERAIS E VALORES DE DENSIDADE

01 IDENTIFICAÇÃO Indica a designação de cada setor e respetiva área por hectar.
02 ÁREA EDIFICADA Refere a densidade de área edificada por setor.
03 ÁREA PÚBLICA Refere a densidade de áre a pública por setor.
04 ÁREA DE VIAS Refere a densidade de áre a de vias por setor.
05 ÁREA PRIVADA Refere a densidade de áre a privada por setor.
06 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Localização correspondente ao número identificativo do

setor.
07 LOCALIZAÇÃO Imagem da área correspondente ao setor.
08 ÁREA MÁXIMA Identifica a área máxima dos setorores em análise.
09 ÁREA MÁXIMA Identifica a área máxima do setor em análise.

B DADOS GERAIS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DO SETOR

10 ÁREA Refere a densidade do setor de equipamentos.
11 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO PRIVADA DAS 9/19h/hHa Refere a densidade de

equipamentos de utilização privada abertos das 9 às 19h por hectar e percentagem.
12 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO PRIVADA DAS 9/24h/hHa  Refere a densidade de

equipamentos de utilização privada abertos das 9 às 24h por hectar e percentagem.
13 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DAS 9/24h/hHa Refere a densidade de

equipamentos de utilização pública abertos das 9 às 24h por hectar e percentagem.
14 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DAS 9/19h/hHa Refere a densidade de

equipamentos de utilização pública abertos das 9 às 19h por hectar e percentagem.
15 HORAS Indica o horário de abertura dos equipamentos públicos e privados.

C DADOS GERAIS REFERENTES HÁ HABITAÇÃO DO SETOR

16 ÁREA Refere a densidade do setor de habitação.
17 INDÍCE D EHABITAÇÃO Refere a densidade de habitação por hectar e percentagem.

D DADOS GERAIS REFERENTES AOS ATORES URBANOS

18 ÁREA Refere a densidade do sector de atores urbanos.
19 INDIVÍDUOS EM MOVIMENTO A1 Refere a densidade de indivíduos em movimento por

hectar e percentagem.
20 INDIVÍDUOS EM INTERAÇÃO COM O EXISTENTE A2 Refere a densidade de

indivíduos em interação com o existente por hectar e percentagem.
21 INDIVÍDUOS ESTÁTICOS A3 Refere a densidade de indivíduos estáticos (Ex:sentados)

por hectar e percentagem.
22 INDIVÍDUOS TRANSPIRAM A4 Refere a densidade de indivíduos por hectar e

percentagem.
23 VEÍCULOS EM MOVIMENTO B1 Refere a densidade de veículos em movimento por

hectar e percentagem.
24 VEÍCULOS ESTACIONADOS B2 Refere a densidade de veículos estacionados por

hectar e percentagem.
25 VEÍCULOS EM CARGAS E DESCARGAS B3 Refere a densidade de veículos a efectuar

cargas e descargas por hectar e percentagem.
26 AUTOCARROS EM MOVIMENTO C1 Refere a densidade de autocarros em movimento

por hectar e percentagem.
27 AUTOCARROS (PARAGEM CURTA) C2 Refere a densidade de autocarros a efectuar

paragem de curto periodo de tempo por hectar e percentagem.
28 AUTOCARROS (FIM DE CIRCUiTO) C3 Refere a densidade de autocarros no fim de

circuito por hectar e percentagem.
29 CICLISTAS EM MOVIMENTO D1 Refere a densidade ciclistas em movimento por hectar

e percentagem.
30 CICLISTAS (PARAGEM CURTA) D2 Refere a densidade ciclistas que efectuam

paragem de curto periodo de tempo por hectar e percentagem.
31 CICLISTAS (CIRCULAM APÉ COM A BICICLETA) D3 Refere a densidade ciclistas que

circulam apé com a bicicleta hectar e percentagem.

E DADOS GERAIS REFERENTES ÀS VIAS URBANAS

32 ÁREA Refere a densidade do setor de vias.
33 VIAS NÃO URBANAS Refere a densidade de vias não urbanas por hectar e

percentagem.
34 VIAS ILHAS Refere a densidade de vias ilhas por hectar e percentagem.
35 VIAS URBANAS Refere a densidade de vias urbanas por hectar e percentagem.
36 VIAS MAIS URBANAS Refere a densidade de vias mais urbanas por hectar e

percentagem.
37 VIAS RÁPIDAS Refere a densidade de vias rápidas por hectar e percentagem.

F DADOS GERAIS REFERENTES Á CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS

38 ÁREA Refere a densidade do setor, de classificação das vias.
39 VIAS LOCAIS Refere a densidade de vias locais por hectar e percentagem.
40 VIAS COLETORAS Refere a densidade de vias coletoras por hectar e percentagem.
41 VIAS ARTERIAIS Refere a densidade de vias arteriais por hectar e percentagem.
42 VIAS RÁPIDAS Refere a densidade de vias rápidas por hectar e percentagem.

G DADOS GERAIS REFERENTES ÁS FRACTURAS URBANAS

43 FRACURAS URBANAS Refere a distância em metros para ocorrer uma fratura
(passagem de peões) por setor.

44 PASSAGEM DE PEÕES INFERIORES Refere a distância em metros para passagens de
peões inferiores.

45 PASSAGEM DE PEÕES DE NÍVEL Refere a distância em metros para passagens de
peões de nível.

46 PASSAGEM DE PEÕES SUPERIORES Refere a distância em metros para passagens
de peões superiores.

47 DISTÂNCIA DA ARTÉRIA EM ESTUDO Refere a distancia em metros da artéria em
estudo.

H DADOS GERAIS REFERENTES À SEGURANÇA E ACIDENTES
PEDONAIS

48 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE A NOITE COM INDIVÍDUOS COM MENOS DE
25 ANOS Refere a densidade de individuos com idade inferior a 25 anos que sofreram
um acidente durante o periodo noturno.

49 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE A NOITE COM INDIVÍDUOS COM IDADE
COMPREENDIDAS ENTRE OS 25 E OS 65 ANOS Refere a densidade de individuos
com idade entre os 25 e os 65 anos que sofreram um acidente durante o periodo noturno.

50 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE A NOITE COM INDIVÍDUOS COM IDADE
SUPERIORES OS 65 ANOS Refere a densidade de individuos com idade superior aos
65 anos que sofreram um acidente durante o periodo noturno.

51 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE O DIA COM INDIVÍDUOS COM MENOS DE 25
ANOS Refere a densidade de individuos com idade inferior a 25 anos que sofreram um
acidente durante o periodo diurno.

52 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE O DIA COM INDIVÍDUOS COM IDADE
COMPREENDIDAS ENTRE OS 25 E OS 65 ANOS Refere a densidade de individuos
com idade entre os 25 e os 65 anos que sofreram um acidente durante o periodo diurno.

53 ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE O DIA COM INDIVÍDUOS COM IDADE
SUPERIORES OS 65 ANOS Refere a densidade de individuos com idade superior aos
65 anos que sofreram um acidente durante o periodo diurno.

54 ÁREA Refere a densidade do setor de segurança e acidentes pedonais.

I DADOS GERAIS REFERENTES AO ESPAÇO E LUGAR URBANO

55 ESPAÇO COM FORMA Refere a densidade de áre a que define uma forma (Ex. Praça,
zonas verdes) do setor.

56 ÁREA Refere a densidade do setor, de espaço e lugar urbano.

J DADOS GERAIS REFERENTES ÀS TRANSIÇÕES URBANAS

57 PORTA PÚBLICA EXTERIOR COM QUALIDADE Refere a densidade de portas públicas
exteriores com qualidade urbana do setor.

58 PORTA PÚBLICA INTERIOR COM QUALIDADE Refere a densidade de portas públicas
interiores com qualidade urbana do sestor.

59 PORTA PRIVADA EXTERIOR COM QUALIDADE Refere a densidade de portas
privadas com qualidade urbana do setor.

60 PORTA PRIVADA INTERIOR COM QUALIDADE Refere a densidade de portas privadas
com qualidade urbana do setor.

61 PORTA PÚBLICA EXTERIOR SEM QUALIDADE Refere a densidade de portas públicas
sem qualidade urbana do setor.

62 PORTA PÚBLICA INTERIOR SEM QUALIDADE Refere a densidade de portas públicas
interiores sem qualidade urbana do setor.

63 PORTA PRIVADA EXTERIOR SEM QUALIDADE Refere a densidade de portas privadas
sem qualidade urbana do setor.

64 PORTA PRIVADA INTERIOR SEM QUALIDADE Refere a densidade de portas privadas
sem qualidade urbana do setor.

65 ÁREA Refere a densidade do setor de transições urbanas.

K DADOS GERAIS REFERENTES AO USO DO ESPAÇO PÚBLICO

66 ÁREA VERDE NÃO TRATADA Refere a densidade de área verde não tratada do setor.
67 ÁREA VERDE TRATADA Refere a densidade de área verde tratada do setor.
68 ÁREA DE PRAÇAS Refere a denSidade de área de praças do setor.
69 ÁREA PEDONAL Refere a densidade de área pedonal do setor.
70 PLAYGRUND Refere a densidade de área de playgrund do setor.
71 ÁREA DESPORTIVA Refere a densidade de área desportiva do setor.
72 ÁREA Refere a densidade do setor de uso do espaço público.

L DADOS GERAIS REFERENTES AO MOBILIÁRIO URBANO

73 MOBILIÁRIO URBANO DE USO INFORMAL Refere a densidade de mobiliário urbano
de uso informal do setor.

74 MOBILIÁRIO URBANO DE USO FORMAL Refere a densidade de mobiliário urbano de
uso formal do setor.

75 ÁREA Refere a densidade do setor de mobiliário urbano.
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4 SISTEMAS URBANOS

4.1 Estrutura Urbana

4.1.1 Introdução

A cidade de Braga, no seio do panorama português, poderá ser 
apresentada e considerada uma cidade de média dimensão. Trata-se de uma 
cidade situada no litoral norte que, em virtude da sua posição geográfica, está 
claramente associada a processo de transformação territorial de cariz regional. 
Nos últimos anos, devido à dinamização do polo universitário e ainda com o 
surgimento de novos interesses económicos assistiu-se a todo um processo de 
radical e absoluta transformação, quer em termos de dimensão física, quer na 
sua estrutura funcional urbana. De facto, a cidade de Braga transformou-se 
numa nova cidade, numa cidade com uma nova capacidade dinâmica, quer no 
âmbito local, quer a nível regional e nacional. 

Cremos que não será, de modo algum, alheio a esta situação 
o comportamento populacional caracterizado por um enorme crescimento, 
pode-se até dizer, verdadeiramente explosivo, crescimento resultante, não só, 
do crescimento natural da população, mas também, e sobretudo, da grande 
capacidade de atracão, a nível regional, justificado pela localização estratégica, 
pelas novas estruturas urbanas que possui, e ainda pelas oportunidades 
que oferece. Importa assinalar que a população residente ultrapassa 
consideravelmente os 150.000 habitantes. Nos últimos anos, a taxa de 
crescimento foi superior à da grande maioria das cidades portuguesas (7.5%). 
Quando comparada com outras cidades litorais, revela como característica 
particular o de ter uma elevada taxa de população jovem (até aos 24 anos, 
37.6%). Ora estes valores representam garantia de que a dinâmica populacional 
da cidade de Braga continuará no futuro. 

De qualquer modo, refira-se  que as enormes mudanças 
na estrutura urbana, bem como esta explosão populacional, produziram 
consideráveis transformações entre as quais se revela um crescente privilegiar 
da utilização do automóvel na cidade, transformando-o num elemento base 
e fundamental em todas as deslocações urbanas.  De facto, todas as decisões 
urbanas estão atualmente associadas à acessibilidade automóvel. Nas últimas 
décadas assistiu-se a um verdadeiro crescimento explosivo do número de 
automóveis. Em 1991 havia 187 veículos/1000hab. Nos últimos anos, estes 
valores ultrapassam consideravelmente os 388 veículos/1000 hab.

Em valores absolutos, em 1991, Braga tinha cerca de 26.270 
veículos e em 1997 passou a ter 58.926 veículos. Neste curto espaço de tempo 
o número de automóveis aumentou 2.25 vezes. 

O crescimento do número de automóveis, em tão curto espaço 
de tempo foi agravado pela ocorrência de dois fenómenos: (i) O peão que ainda 
circulava nas suas relações de vizinhança, gradualmente começou a ter menos 
condições de circulação, situação que provocou uma cada vez maior utilização 
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do automóvel; (ii) Verifica-se um aumento dos valores na matriz origem – 
destino. Dada a dispersão dos elementos urbanos na cidade, associado à 
acessibilidade automóvel, foi fomentada a pulverização de serviços urbanos 
pela cidade, geralmente colocados ou associados às vias estruturantes. Deste 
modo, fundamentou-se o surgimento de uma cidade temática, ou seja, cada 
tema (habitação, serviços, comércio, desporto, etc) está a ser a afastado de 
outros temas e, cada um, apresentando uma localização própria.   

Deste modo, se pode compreender como é que neste espaço de 
tempo, o número de automóveis não só aumentou, como também aumentou 
a sua presença na cidade.

4.1.2 Evolução Estrutural de Braga

Braga, ao longo dos tempos, foi crescendo e sofrendo processos 
de transformação, mantendo sempre, neste processo, o modelo estrutural 
urbano primitivo, modelo que se caracterizava pela existência de um núcleo 
central de onde saiam ou se expandiam várias vias radiais de ligação regional. 
O núcleo central era contornado por uma via anelar de onde brotavam ou 
derivavam as vias radiais. Ora, este processo natural de crescimento repete-
se ciclicamente, criando novos anéis e novas radiais. Quando os braços deste 
modelo - denominado estrela – estão completos, começam-se a colmatar 
os vazios existentes entre eles, processo que conduz posteriormente ao 
surgimento de um novo anel urbano.

Refira-se, que este processo cíclico continuará a se expandir e 
não terminará enquanto não houver um processo planeado de intervenção 
na estrutura urbana, coisa que até hoje ainda não aconteceu. Este modelo de 
crescimento revela uma resposta adequada às exigências urbanas enquanto 
a sua escala possibilitar um meio pedonal eficaz, ou seja, enquanto o peão se 
puder deslocar sem necessidade de qualquer recurso a meios motorizados. 
Ora, o surgimento de meios de mobilidade mecânicos, nomeadamente do 
automóvel, como elemento ou meio de transporte fundamental no seio 
da cidade, fez com que este modelo de estrutura urbana ficasse sujeito a 
uma sobrevivência a prazo, uma vez que a qualidade de vida urbana vai-se 
degradando exponencialmente. 

Os automóveis representam e se apresentam como elementos 
de essencial importância para a vitalidade urbana e para a garantia de 
sobrevivência dos espaços urbanos. Certamente esta afirmação poderá 
parecer um contra-senso em relação ao que tem sido continuamente 
afirmado, no entanto, importa referir que a questão ou a problemática do 
automóvel se relaciona primordialmente com a quantidade de automóveis 
em circulação, e o modo como a cidade se estrutura e concebe em função do 
automóvel. É de fulcral importância percecionar a necessidade da existência 
de um equilíbrio, um equilíbrio difícil requerendo profundas modificações 
na estrutura urbana. O crescimento da cidade, da sua área urbana, implica 

  4.1.1 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DE BRAGA
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necessariamente e coerentemente o crescimento de transportes urbanos. 
De qualquer modo, antes de mergulharmos mais profundamente nestas 
problemáticas, importa agora percecionarmos o modo de como se concretizou 
e fundamentou a expansão urbana da cidade de Braga,  expansão urbana essa, 
que pode ser fundamentalmente percecionada em seis fases.   

   

Fase I  

A cidade é contornada pelas muralhas, formando no seu interior 
um núcleo central. Destas, e através dos seus rasgos (portas) partem e se 
expandem as vias de ligação regional (Guimarães, Porto, Barcelos, etc.). O anel 
não existe formalmente, mas poderá ser facilmente interpretado e concebido 
como toda a área exterior às muralhas (fig. 4.1.4). Por questões óbvias de 
segurança a cidade não se pode expandir para fora das muralhas. Deste modo, 
assiste-se a um crescente e contínuo adensamento no espaço interior ao cerco 
amuralhado.

 4.1.2 ARCO PORTA NOVA - BRAGA

 4.1.3 EVOLUÇÃO DE BRAGA - CIDADE ROMANA

 4.1.4 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE I
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Fase II

A cidade deixa de necessitar do cerco amuralhado explodindo e 
expandindo-se para o seu exterior e, para os novos espaços urbanos criados 
pelo então Arcebispo D. Diogo de Sousa. Não deixa de ser interessante 
assinalar que se irão manter as vias de saída da cidade. Começa-se  a assistir 
ao brotar e ao surgimento de novas construções ao longo destas vias, e ainda 
no espaço que envolve as muralhas – zona anelar. Ergue-se o novo hospital, 
conventos, igrejas e todo um conjunto de outros edifícios (fig. 4.1.7). No 
entanto, a cidade apresenta ainda uma área perfeitamente compatível como 
uma utilização pedonal. 

  

Fase III

A cidade começa a preencher o espaço intersticial entre as 
radiais. Começas-se  a percecionar processos de planificação e o delinear de 
novas zonas, tais como por exemplo o Campo Novo, elemento que apresenta 
um desenho urbano de cariz perfeitamente singular. De certo modo, poder-
se-á considerar esta fase como representando o advento, o início da segunda 
fase do sistema de crescimento em estrela, apoiado na estrutura de anel e 
radial (fig. 4.1.9). As vias que se expandem para além da cidade continuam 
as mesmas. 

 4.1.5 LARGO CARLOS AMARANTE - BRAGA

 4.1.8 CAMPO NOVO - BRAGA

 4.1.6 AVENIDA CENTRAL - BRAGA

 4.1.7 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE II
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Fase IV

A cidade expande-se para sul. Processo que, em meados do 
século XX originou e provocou um alongamento do anel nesta direção (fig. 
4.4). Importa assinalar que esta expansão do anel provocou uma dilatação do 
núcleo central, núcleo esse que rapidamente será fechado e consolidado. São 
criadas, a sul, novas vias de saída da cidade (Guimarães, Porto, Barcelos). 

Surgem novos equipamentos urbanos colocados nos braços das 
radiais (parque e estádio, zonas industriais, novos bairros sociais, quartel). 
Nesta primeira fase, constrói-se junto às novas vias e colmatam-se os vazios 
do espaço gerado pelo processo de alargamento do anel urbano. Neste espaço 
de colmatação erguem-se as novas escolas secundárias.

Este plano prevê o relacionamento das vias estruturantes com 
as áreas envolventes e, ainda com os novos espaços urbanos. É proposto, pela 
primeira vez, fora das muralhas, um sistema de malha urbana, malha que 
deveria ser completada mais tarde. Neste plano, garante-se e providencia-se 
uma boa acessibilidade ao centro antigo, embora se comece a percecionar aqui 
o dealbar de um problema que é comum a muitas cidades de permeabilidade 
até ao seu interior. A escala aumenta, começando a ser difícil ao peão ter uma 
abrangência de toda a cidade. Importa assinalar que, apesar desta dificuldade, 
é possível garantir-se uma relação das franjas da cidade com o seu centro, e 
que tal relação se faça ainda numa escala compatível com deslocação a pé.

Nesta época, começa o automóvel a ter alguma presença na 
cidade, sem que tal presença represente um descaracterizar ou implique 
efeitos negativos na qualidade do ambiente urbano. É criado um sistema de 
transportes públicos através da utilização de carros elétricos com eficiência 
territorial. As suas linhas em cruz, prolongavam-se basicamente na direção 
dos quatros pontos cardeais e estavam perfeitamente conectados com o  4.1.12 ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMA-

RANTE  - BRAGA

 4.1.10 ESTÁDIO 1º DE MAIO - BRAGA

 4.1.11 ROTUNDA DE MAXIMINOS - BRAGA

 4.1.9 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE III
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sistema regional de comboios. É garantida, desta forma, a mobilidade em 
toda a extensão do perímetro urbano, sendo tal mobilidade independente do 
automóvel. Mais tarde, um sistema de tróleis e autocarros substitui o elétrico.

Fase V

O anel urbano cresce para norte realizando-se a conexão com 
o sul através da rua de Santa Margarida. A nova via apresenta pela primeira 
vez, em Braga, um perfil não urbano, mas de resposta viária. A relação com 
o espaço envolvente não é garantida. Com este crescimento a norte, são 
também criadas novas saídas da cidade (Ponte de Lima, Monção) (fig. 4.1.16). 

A cidade perde a escala pedonal. De facto, as novas franjas 
urbanas apresentam-se bastante afastadas do centro. De certo modo, 
começa-se a percecionar uma dependência dos meios mecânicos de 
transporte, apostando-se claramente num sistema de mobilidade que se 
apoia no automóvel. Em virtude deste aumento do tráfego automóvel, o 
ambiente pedonal começa-se  a degradar.  

As novas construções a sul colmatam vazios entre as radiais. A 
norte começam a brotar construções junto ao novo anel, revelando-se uma 
problemática e difícil relação entre e com as duas margens. No fundo, começa-
se a percecionar uma má conexão urbana. Nestas novas áreas urbanas são 
criados novos equipamentos (parque de exposições, universidade, novo 
‘centro cívico - tribunal, segurança social, zona desportiva - central de 
camionagem, novo mercado). 

 4.1.13 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE IV
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Fase VI

É fechado o anel. Com a construção da variante sul, revela-se 
o brotar de um novo anel. O presente perfil rodoviário começa claramente 
a implicar uma profunda diminuição da qualidade de vida urbana (4.1.17). 
Começa-se a vislumbrar o surgimento de novas radiais, bem como o completar 
do terceiro anel com a construção da variante norte. Toda esta expansão urbana 
se encontra claramente suspensa sobre um sistema de mobilidade automóvel. 
A expansão urbana da cidade promove e impõeda o desenvolvimento e o 
surgimento de construções junto às novas vias anelares, às quais se associam 
igualmente o surgimento e o brotar de novas equipamento (parque norte), 
novos espaços comerciais (shopping). Outros equipamentos tais como o 
mercado abastecedor estão apoiados nas radiais. Naturalmente todo este 
processo expansivo revela e potencia um progressivo e contínuo expulsar 
do peão do espaço urbano, expulsão motivada  e consequência da enorme 
dificuldade em transitar no seio destes espaços, como também pelo aumento 
das distancias a percorrer.    

  

 4.1.14 TRIBUNAL - BRAGA

 4.1.15  VARIANTE SUL - BRAGA

 4.1.16 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE V

 4.1.17 EVOLUÇÃO DE BRAGA - FASE VI
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4.1.3- Estrutura Urbana de Braga

A estrutura urbana de Braga representa e apresenta-se como o 
resultado de uma sucessão de condicionalismos históricos. Este dinamismo 
histórico e temporal, resultante de interesses particulares e de interesses 
públicos, moldaram-na, tornando-a aquilo que ela é hoje.  

A cidade que hoje existe, emergindo como elemento feito 
de potencialidades e de limitações, representa a base do futuro. De certo 
modo, se este sistema continuar sem rumo, erguendo-se e delineando-se 
como o resultado de um sistema casuístico, certamente não se conseguirá 
intervir diretamente nas potencialidades e limitações. Importa assinalar que 
a situação será claramente diferente se se tiver uma atitude estratégica, se 
cada passo delineado e concertado com um objetivo geral, se cada pequena 
intenção estiver em conformidade, contribuindo-se, deste modo, de forma 
decisiva para atingir o patamar da cidade que é desejada. Perante isto, revela-
se absolutamente necessário e urgente percecionar e compreender qual a 
cidade desejada.   

Importa referir que este sistema é dinâmico, isto porque aquilo 
que influencia as decisões está sempre em constante mudança. Apesar do 
esforço de avaliação se poder  revelar como interminável, parece-nos de 
particular relevância referir que esta complexíssima avaliação permitirá, de 
certo modo, percecionar e diagnosticar todas as potencialidades e limitações, 
gerando sucessivas intervenções “terapêuticas”. O primeiro passo será o de 
avaliar como se revela e se apresenta a cidade de Braga hoje. 

A estrutura da cidade de Braga, tal como sucede em muitas 
outras cidades portuguesas, está claramente moldada e marcada por 
um  crescimento espontâneo. De certo modo, esta semelhança pode ser 
explanada com base no facto de estarem influenciadas pelo mesmo quadro 
legislativo e, ainda por apresentarem idênticos condicionalismos históricos. 
Finalmente, poder-se-á ter em consideração a existência de uma relação de 
proximidade entre a estrutura urbana e a qualidade de vida. Importa assinalar 
que a qualidade da vida urbana está diretamente associada e relacionada com 
a qualidade dos espaços urbanos, que dependem da vivência aí realizada, da 
qualidade do ar, dos níveis de ruído, e ainda da acessibilidade.

Nos últimos anos, a cidade de Braga sofreu um crescimento 
explosivo, começando-se, como consequência disso, a fazer sentir e a 
experienciar uma profunda incapacidade de corresponder aos anseios 
legítimos da qualidade de vida numa cidade. O sistema de mobilidade alterou-
se radicalmente comprometendo a vivência da maior parte dos espaços.

O progressivo aumento do tráfego, aumento esse fruto do 
incremento do número de automóveis/habitante, do crescimento urbano 
(Braga nos últimos 30 anos duplicou a sua dimensão), e ainda do incremento 
das distâncias, faz com que, para além de um modelo eficaz de gestão, seja 
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absolutamente necessário repensar a sua estrutura urbana.    

De certo modo, as pessoas começam cada vez mais a se revelar 
sensíveis às necessidades de inverter a preponderância do automóvel na 
cidade. Ora este processo de inversão da preponderância do automóvel, para 
além de representar uma resposta a uma necessidade de funcionamento 
prático de mobilidade, promove e potencia um melhoramento do ambiente 
pedonal, da vivência urbana, e ainda representa uma resposta para as novas 
necessidades urbanas de controlo de ruídos e da poluição urbana. Ora, com 
esta forma de atuação, procura-se criar uma nova cultura citadina. No fundo, 
esta nova atitude mental poderá ser resumida de uma forma absolutamente 
simples: fazer cair o culto do automóvel como meio e forma prioritária de 
deslocação, em favor de um sistema coletivo de transportes.     

Paralelamente, importa assinalar que o objetivo fundamental é 
o de melhorar a qualidade de vida, qualidade essa percecionada e refletida de 
diversas formas na realidade urbana. Importa ainda ter-se em mente que o 
tráfego terá de se adaptar às diversas estruturas urbanas e não propriamente 
o contrário.   

A- Cidade monocêntrica

A cidade de Braga, apresenta-se como uma cidade caracterizada 
por um só centro, é, portanto, monocêntrica. Ora, isto fundamenta que 
toda a área envolvente apresenta e revela o carácter de periferia. Sendo tal 
periferia predominantemente caracterizada por não gerar atratividade, e por 
não gerar atividade urbana. No fundo, trata-se de um sistema que depende 
exclusivamente de um só local para todo o tipo de atividades. De facto, a 
maior parte das escolas, e quase toda a totalidade dos serviços e comércio, 
encontram-se e concentram-se na área central. Isto não quer necessariamente 
dizer que se pretenda afirmar ou defender que Braga necessite de outros 
centros em concorrência com o existente. O que se procura defender é um 
sistema multinucleado de cariz completamente distinto. De facto, o que se 
pretende é uma resposta não de âmbito ou cariz regional, mas uma resposta 
com uma maior abrangência local (bairro) (fig.4.1.18). 

Um processo de reinvestimento no conceito de bairro no 
seio das novas periferias, poderá eventualmente ser determinante para o 
desenvolvimento de uma nova apropriação da totalidade espacial. Estes 
bairros com um âmbito e um cariz claramente local, certamente deveriam estar 
relacionados com os transportes públicos, com espaços urbanos de referência, 
onde se realizassem e existissem atividades comerciais, serviços (escolas, 
jardins-escolas, juntas de freguesia, centros de dia, etc), zonas desportivas. 
É de referir que os bens e os serviços especiais deveriam continuar a existir e 
a ser realizados no centro principal, onde o comércio e os serviços deveriam 
fundamentalmente dar uma resposta regional.   

O presente sistema, como vimos, de cariz claramente 
monocêntrico provoca e promove que apenas uma pequena parte da 
cidade seja utilizado e ‘vivenciado’ por pessoas. O restante espaço urbano é 

 4.1.18 CIDADE MONOCÊNTRICA
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exclusivamente dedicado ao automóvel. 

O sistema de expansão urbana que se perceciona na recente 
evolução da cidade, poderá ser claramente caracterizado como “pulverização”. 
No fundo, este sistema pulveriza casas, equipamentos, e comércio. Só 
posteriormente é que, estranhamente, se constata que temos uma rede de 
saneamento e de abastecimento caríssimas e ineficazes. Só posteriormente, 
é que começam a surgir infraestruturas e serviços, tais como os transportes 
públicos que, com as limitações que este sistema impõe, procuram dar 
a resposta mais aceitável. Esta forma de expansão, implica e gera custos 
elevados na execução e na manutenção destas infraestruturas.

Em vez de um tal processo de pulverização, será preferível 
o delinear da conceptualização de um núcleo central interconetado com 
um eficaz sistema de transportes públicos, uma boa acessibilidade aos 
equipamentos e, ainda serviços bem infraestruturados. Este modelo 
permitiria que parte das deslocações para o atual centro urbano se poderiam  
tornar desnecessárias, devido à oferta gerada por este tipo de centro. Parece  
que desta forma se explica a fundamental importância de atuar a este nível 
estrutural. De facto, antes de se procurar resolver e solucionar o complexo 
problema da mobilidade urbana com recurso a transportes públicos, seria 
preferível estabilizar a necessidade de deslocações por meio de um sistema 
multinucleado, e só então com os valores residuais desta transformação, se 
realizaria um sistema de mobilidade urbana.

B- Acesso ao centro de automóveis

A estrutura da mobilidade urbana de Braga privilegia 
fundamentalmente o acesso de automóveis ao centro. Algumas ruas e 
avenidas passaram a ter apenas um sentido, processo que em muitos casos 
implicou o retirar os estacionamento, o aumentar o número de vias, e mesmo 
em alguns casos, foram diminuídos os espaços destinados aos passeios.  
No fundo, as ruas foram transformadas em estradas. Este sistema viário é 
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centrípeto, convergindo em grandes caudais para o centro. O centro oferece 
resposta com vários parques.

Aparentemente, este,  pode parecer um sistema que funciona, 
mas, na verdade, trata-se de um sistema que repousa sobre uma progressiva 
degradação do ambiente urbano. No centro, com uma zona exclusivamente 
pedonal, existe uma qualidade ambiental urbana, existe, de facto, vivência 
urbana. No entanto, esta qualidade ambiental urbana, existente no centro, 
implica e somente existe à custa de uma contínua degradação do ambiente 
urbano na coroa envolvente ao centro pedonal e nas novas zonas periféricas. 

Com o previsível aumento da taxa de motorização, (Braga 
apresenta uma taxa de 388veic./1000hab e o Porto 596veic./1000hab) e 
ainda com o aumento da população, a degradação ambiental vai aumentar 
consideravelmente, fenómeno que torna absolutamente urgente intervir num 
sistema de mobilidade racional.

C- Mobilidade dependente de poucas vias

A mobilidade interna de Braga assenta num conjunto muito 
pequeno de vias. A malha proposta no plano de gestão do Santos da Cunha foi 
por completo lançada no esquecimento. A Rodovia ergue-se como a única via 
com continuidade no sentido nascente/poente (não considerando a variante 
sul que deveria ter apresentado e desenvolvido uma outra função). Importa 
assinalar que esta dependência sai cara ao ambiente urbano, uma vez que 
sobrecarrega a capacidade urbana de determinados usos, provocando (pela 
largura e pelo volume de tráfego) fraturas urbanas. Ora, estas fraturas impõem 
e criam áreas urbanas com relação difícil. (fig. 4.1.20)

       

D- Variante – A cidade dentro da cidade

A variante urbana apresenta-se como um anel interno que cruza 
o espaço urbano. O seu perfil é o de uma autêntica via rápida com cruzamentos 
desnivelados em sistema de trevo. No fundo, esta variante representa e 
apresenta-se como uma solução nada urbana, provocando fraturas (como 
sucede com os casos anteriores). Para além disso, importa assinalar que a 
intensidade urbana que a rodeia fragiliza a sua utilização viária, acabando 
por se tornar um local onde ocorrem com mais frequência (e gravidade) os 
acidentes envolvendo peões  (fig. 4.1.21). 

Existe um sistema de atravessamento da via delineado e realizado 
recorrendo a passagens superiores. No entanto, apesar disso, continua a 
existir e a persistir um grande número de atropelamento e de mortes. No 
fundo, este tipo de passagens reforça e potencia ainda mais o fenómeno 
da separação entre as duas margens. Procurando comparar as diferentes 
soluções de atravessamento, verifica-se que uma passagem de superfície tem 
25m, uma inferior apresenta um percurso de 55m, enquanto, por sua vez, uma 
passagem superior revela um percurso de 65m. A duração de atravessamento 
numa passagem de superfície é de 20seg, numa passagem inferior a duração  4.1.21  FRACTURAS URBANAS

 4.1.20  MOBILIDADE
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é 35 seg., e numa superior é de 70seg. A energia despendida para efetuar o 
atravessamento numa passagem de superfície é de 12kcal, numa passagem 
inferior é de 7kcal e na passagem superior é de 11kcal. Ora, se tivermos em 
mente que os peões mais envolvidos em acidentes são precisamente os mais 
idosos e os mais novos, de certo modo, se compreende mais facilmente esta 
situação. 

E- Sistema de transportes desconectados

Na cidade de Braga não existe uma conexão entre os diferentes 
meios de transportes. Ora, se tivermos em mente que cada meio de 
transporte esta claramente associado a uma diferente abrangência espacial, 
então, naturalmente se compreende a importância da relação entre todos 
(fig.4.1.23 e 4.1.24).  

Um sistema de conexão deverá brotar de um plano de 
deslocação urbana. Este plano deveria considerar em primeiro lugar os 
transportes públicos, depois os peões e bicicletas, e em último o automóvel. 

Um plano de deslocações urbanas capaz de delinear, 
desenvolver e criar um sistema de transportes públicos verdadeiramente 
eficaz, depende necessariamente de decisões de cariz regional e nacional.   

A título de exemplo, tome-se a conexão com o comboio, 
conexão que só poderá ser verdadeiramente eficiente, se existir uma resposta 
das ligações regionais. De facto, a solução para este problema encontra-se 
refém de um plano de mobilidade regional e nacional, que não procure 
apenas privilegiar o automóvel.  

Os peões apresentam-se neste sistema de mobilidade como 
verdadeiros elementos chave, isto, porque se apresentam como aqueles 
que são capazes de realizar ligação entre os diferentes modos. No entanto, 
importa assinalar que o facto de se tomar em consideração os peões, não se 
deve meramente limitar à sua participação nesta conexão. A sua importância  4.1.23 TRANSPORTES DESCONECTADOS

 4.1.22  VARIANTE URBANA BRAGA
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na ligação dos diferentes sectores urbanos é  essencial para o processo de 
renovação das estruturas urbanas. A bicicleta, de certo modo, apresenta as 
mesmas características do peão, embora com um raio de abrangência muito 
maior. Importa referir que o esforço em colocar o automóvel em último lugar 
da lista não representa qualquer intuito de o desconsiderar, ou de lhe retirar a 
importância. Uma boa acessibilidade deste meio de transporte a toda a cidade 
é de fundamental importância, se se pretender  que ela sobreviva, mas nunca 
de forma exclusiva.

  

F- Crescimento em estrela

 A cidade de Braga cresceu em forma de estrela, tendo-se apoiado 
os seus braços nas vias radiais. Este crescimento, tal como foi percecionado na 
análise da evolução histórica de Braga, completa-se, colmatando-se os vazios 
entre as radiais, sendo posteriormente contornado por um novo anel. Importa 
assinalar que este processo de cariz claramente cíclico, aparece já registado 
no P.D.M de Braga, propondo este documento como fundamental critério na 
localização dos novos espaços urbanos, a acessibilidade automóvel. Se este 
processo de crescimento urbano não for radicalmente alterado, então, muito 
dificilmente se poderá conseguir minorar ou diminuir a importância que revela 
presentemente o automóvel (fig.4.1.25 e 4.1.26).  

O crescimento urbano deverá estar, por sua vez, 
preferencialmente associado a um sistema de transportes públicos e a espaços 
urbanos de referência, modelo que certamente devolverá à cidade um sistema 
multinucleado de bairros. De qualquer modo,  o transporte público só é 
utilizado e praticável se for rápido, confortável, mas, sobretudo, se a origem 
e o destino estiverem próximas da rede existente.  Como vimos, o sistema de 
transportes públicos surge apenas depois do processo de expansão urbano ter 
ocorrido, ou pelo menos, numa fase muitíssimo avançada desse, procurando 
dentro do possível, ser abrangente no tempo e espaço. Em consequência 
disto, a sua competitividade é muitíssimo diminuta, tornando-se uma tarefa 
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profundamente complexa e difícil inverter esta situação.   

G- Estruturas periféricas

Em Braga, a estrutura urbana das periferias está essencialmente 
preparada para o automóvel. No fundo, os novos espaços urbanos não são 
senão vias e estacionamentos, de modo que, nas zonas periféricas, não 
existe, de todo, espaço para a vida urbana, encontros, lazer, recreio, compras, 
e ainda para caminhar. 

Os princípios do sistema multinucleado deverão ser 
aplicados na definição da estrutura funcional destes núcleos. Estes espaços 
urbanos deverão ser delineados, conceptualizados e definidos de forma 
absolutamente rigorosa, podendo-se definir a forma do espaço urbano com 
referência à localização dos edifícios (edifícios de referência), uma vez que 
um edifício representa e revela-se parte do espaço. Importa assinalar que os 
espaços urbanos de referência deverão estar fundamentalmente articulados 
com o bairro, e ainda, naturalmente, com o sistema de transportes. Esta 
articulação deverá ainda integrar um sistema de mobilidade interna pedonal, 
procurando-se com isso garantir uma boa acessibilidade desde qualquer lugar 
até ao espaço urbano de referência, onde se deverá localizar o transporte 
público. Neste espaço urbano de referência (praça),  dever-se-ão localizar e 
estabelecer os serviços: centro de dia, junta de freguesia, escola pré-primária, 
escola primária, atividade comercial - sendo esta concebida e dimensionada 
em função da área de influência e da população afetada -, e ainda, como 
já várias vezes referido, as paragens de transporte público. A garantia da 
utilização de todo o espaço público passa por assegurar uma boa mobilidade 
pedonal e uma boa relação dos edifícios com este espaço. 

Ergue-se ainda como absolutamente necessário repensar 
a questão da altura permitida a grande parte dos edifícios, não devendo 
estes, ultrapassar uma altura superior a quatro pisos. Parece de particular 
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importância referir que com esta altura se possibilita e permite garantir uma 
relação eficaz do interior da habitação com o exterior, onde, por exemplo, uma 
criança (um filho) pode brincar em segurança. A existência de edifícios com 
uma altura superior, pode ser contemplada em situações de cariz pontual, 
tornando-se de fundamental importância como elemento de referencia de um 
lugar, como o foram, durante muito tempo, as torres das igrejas.  

Refira-se ainda a necessidade de desenvolvimento de uma 
definição cuidadosa de tipologias, processo que  deve ser de fundamental 
importância para fundamentar uma intensidade urbana. Tipologias com 
relações frágeis com o espaço urbano (tais como as moradias individuais, uma 
vez que o jardim afasta), deverão ser evitadas. Importa referir a existência de 
modelos tipológicos particularmente significativos e de enorme interesse no 
seio da cidade antiga, espaço que apresenta, em muitos casos, densidades de 
ocupação do solo ,em muito, superiores à periferia.     

Em jeito de conclusão, importa assinalar que na zona periférica 
da cidade de Braga existe ainda muitíssimo a fazer. As intervenções deverão 
ser de cariz terapêutico, de forma a restituir, potenciar e conceder formas de 
vivência a estas novas áreas urbanas. A ínfima atividade urbana existente na 
periferia de Braga (comércio, serviços) está associada apenas à acessibilidade, 
normalmente relacionada ou, pelo menos, fundamentada no princípio de que 
todos se deslocam de automóvel.

4.1.4 - Avaliação 1A

Análise comparada da estrutura urbana de Braga e 
Guimarães , Famalicão e Barcelos

A estrutura urbana destas cidades apresenta estruturas bastante  
semelhantes. De certo modo, pode-se referir que estas quatro cidades 
apresentam claramente um sistema monocêntrico, apresentam um sistema 
que privilegia o acesso ao centro, acesso esse realizado por meio de corredores 
principais de acesso, e ao mesmo tempo, apresentam uma boa articulação 
do sistema automóvel, sobretudo, nos casos em que esta acessibilidade é 
realizada maioritariamente em automóvel.   

Importa assinalar que se revela nestas cidades um sistema 
idêntico em relação à desarticulação entre os transportes públicos, ou seja, 
entre, por exemplo, a estação e a central de camionagem, revelando-se 
claramente descoordenadas. Descortina-se igualmente um sistema de vias 
com um movimento interno pouco distribuído, ou seja, não se perceciona 
claramente a existência de uma verdadeira malha democraticamente 
espalhada no território, limitando-se a realização de movimentos de deslocação 
a um conjunto bastante pequeno de vias. Para além disso, assinale-se ainda 
que estas cidades apresentam  um processo de crescimento e de expansão 
bastante similar. De facto, cada cidade apresenta um modelo de crescimento 
claramente realizado em torno da via, ou seja, perceciona-se um movimento 
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em estrela, claramente associado às cidades compactas e ao processo de 
crescimento realizado e desenvolvido ao longo das vias.   

De certo modo, o único fenómeno ou processo que se poderá 
revelar distinto entre estas cidades tem a ver com os modelos de definição das 
variantes urbanas. No caso de Braga e de Guimarães, as variantes localizam-
se em espaços mais internos, caracterizando-se, portanto, por um cariz mais 
fraturante naquilo que são as estruturas urbanas da cidade, enquanto que  nas 
cidades de Barcelos e de Famalicão se revelam como verdadeiras variantes.   

Pode-se igualmente proceder a uma comparação entre estas 
cidades com recurso a diversos tipos de tema. Pode-se apresentar como 
primeiro tema ou temática a questão dos equipamentos. Ora, em relação a 
esta temática pode-se referir que existe um processo de enorme aceleração 
na cidade de Braga e Guimarães, podendo-se percecionar a existência de 
sinais que revelam que o mesmo poderá acontecer nas restantes cidades, ou 
seja, os equipamentos são equipamentos centrais, mas temos já dotação de 
equipamentos associados a ‘ilhas’ de equipamentos periféricos geralmente 
associados a ilhas. Este fenómeno revela-se muitíssimo acelerado na cidade, 
mas, no caso de Guimarães, começa-se a revelar a criação e o estabelecimento 
de equipamentos importantes e de cariz verdadeiramente estrutural em 
zonas que se destacam ou estão afastadas da zona central densa da cidade. 
Verificam-se  esporádicos casos também na cidade de Barcelos, onde se 
verifica  o surgimento de algumas ‘ilhas’ em torno do centro denso. De certo 
modo, constata-se um fenómeno e um processo praticamente igual, processo 
esse associado, como se sabe, à compreensão e definição da via como novo 
critério para a localização de equipamentos.         

Um outro tema, que merece ser alvo de análise, é o problema 
do espaço público. Ora, nestas cidades temos um centro denso, onde existe 
uma sequência espacial de espaços com uma forma realmente urbana,  
com altos níveis de frequência e intensidade. Conforme nos vamos 
afastando do centro destas cidades, começa-se a vislumbrar, em primeiro 
lugar, o desaparecimento das sequências espaciais, e consequentemente, o 
desaparecimento da existência das ‘ínfimas’ ilhas de espaço público na ‘nova 
cidade’.     

Um outro aspeto a ter em conta neste processo comparativo 
é o sistema viário. Importa referir que se perceciona exatamente o mesmo 
modelo. De facto, revela-se primordialmente uma malha urbana concentrada 
no centro da cidade, que, com o processo expansivo se transforma num 
sistema de malha mais aberta na coroa circundante, onde mais tarde se vão 
‘dependurar’ as sub-malhas (as sub-malhas penduram-se nessa malha mais 
alargada), que por sua vez, posteriormente, se penduram também nas vias e 
nas estradas. Ora, nestas cidades perceciona-se claramente o fenómeno de um 
crescimento em torno da estrada, processo de crescimento que fundamenta 
o surgimento de um sistema de ‘árvore’, em que o sistema urbano já não se 
concretiza necessariamente na malha urbana, mas num sistema claramente 
dependurado na própria estrada.      
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Importa referir que se revela, ou se poderá entender como 
elemento ou tema comparativo a questão da atividade comercial. A atividade 
comercial, nestas cidades é bastante rica na sua área central, revelando-se 
bastante diversa, humanizada, bem relacionada com o espaço público, e ainda 
com uma ‘agradável’ sequência espacial. Assinale-se que nestas áreas centrais 
não se encontram construções de grande escala, de facto, não se percecionam 
grandes espaços comerciais nos centros históricos. De qualquer modo, importa 
assinalar que se começa a encontrar, sobretudo em Braga e Guimarães, mas 
também a uma escala, consideravelmente, menor, em Famalicão e Barcelos,  
atividades comerciais periféricas. No fundo, trata-se  de um processo que 
poderá potenciar e fundamentar o descentralizar da atividade comercial do 
centro para estas novas zonas periféricas, resultando, provavelmente, numa 
crescente perda ou diminuição da habitabilidade e da potencialidade dos 
centros históricos.         

Por fim, a estrutura urbana destes territórios revela-se 
similar. Temos uma rede urbana,  nunca perde claramente aquilo que é a 
dimensão urbana desta região, dimensão que em determinadas áreas poderá 
baixar a densidades muito pequenas, mas que, na verdade, nunca deixam 
verdadeiramente de ser urbanas. Dito de outro modo, entre Braga, Guimarães, 
Barcelos e Famalicão temos um sistema urbano contínuo. E este sistema 
urbano contínuo, que apresenta e revela, claramente, nos centros das cidades, 
picos de densidade, e que, obviamente, consoante nos vamos afastando 
dos centros, vai descendo, e nos espaços entre cidades apresenta enormes 
extensões caracterizadas por baixas densidades, revelando igualmente uma 
importante relação com a paisagem. 

Importa referir que a incorporação de elementos naturais é feita 
deste modo, seja através dos campos agrícolas, de zonas florestais ou então 
por montanhas. Este equilíbrio entre o urbano, apesar da baixa densidade e 
da dificuldade em o tornar sustentável, e os processos de negociação com a 
paisagem é feito e concretizado de uma forma absolutamente equilibrada. 
Assim, poder-se-á dizer que, nestas cidades, envolvidas por campos ou por 
montanhas e florestas, revela-se sem sentido a criação e o estabelecimento 
de parques urbanos, isto porque a natureza envolvente se revela como um 
verdadeiro parque natural. Deste modo, cria-se e potencia-se o estabelecimento 
de uma rede de zonas de natureza, envolvendo as cidades, fundamentando-se 
e criando-se uma malha, manchas ou ‘ilhas’ verdes contínuas tornando esta 
relação entre a natureza e o construído perfeitamente equilibrada.

4.1.5 Avaliação/Resultados

O conceito de sistema urbano pode englobar ou incorporar duas 
dimensões fundamentais: a dimensão estrutural e a dimensão funcional.

Estas diferentes perspetivas fundamentam neste capítulo duas 
formas ou duas perspetivas de percecionar ou de compreender o sistema 
urbano.

A primeira perspetiva relaciona-se ou diz respeito à estrutura 
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urbana que compreende as diferentes componentes que constroem o corpo 
da cidade.

 A segunda perspetiva incorpora o modo como se gere o sistema 
urbano.

A avaliação 1 A propõem uma metodologia de avaliação, de 
compreensão/qualificação do corpo urbano, fundamentando um processo de 
decomposição em diferentes aspetos que, no sistema de cidades em Portugal, 
poderão ser apresentados ou considerados como de fundamental importância. 
Deste modo, o processo avaliativo da estrutura urbana é realizado tendo em 
conta os seguintes termos:

 forma urbana,

 variantes urbanas,

sistema de mobilidade urbana principal,

vias urbanas,

zonamento comercial,

zonamentos de equipamentos,

zonamento de espaços conformados e

zonamento de espaços verdes.

 Importa assinalar que a área de estudo desta avaliação 
corresponde à cidade compacta, uma vez que é nessa área que se prevê a 
existência de heterogeneidade nos temas em análise. Neste âmbito, definiu-
se como cidade compacta aquela que não é linear, critério que embora não 
se apresente como verdade absoluta, corresponde, de certa forma, à área em 
que se descortina a existência de heterogeneidade urbana.

É de referir que na presente análise procurou-se estender a 
aplicação desta metodologia a outras cidades da região para além da cidade 
de Braga, tendo-se implementado tal processo de extensão com o intuito de, 
desta forma, percecionar os aspetos comuns e diferenciadores entre cidades 
que partilham o mesmo contexto regional.

 Deste modo, a presente avaliação teve como objeto (foi 
realizada para) as cidades de Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos.

Forma urbana – Procurou-se através da avaliação deste tema, 
compreender a forma como, ao longo dos tempos, se processou o crescimento 
urbano, resultado ou fruto de constrangimentos territoriais e estratégicos 
na sua forma urbana. Neste ponto, importa assinalar que a forma urbana 
apresenta-se como um relevante aspeto de impacto pedonal, isto porque 
fundamenta processos de crescimentos menos concêntricos, dispersando a 
cidade no território.

Sistema de mobilidade principal – Na avaliação deste tema, 
pretende-se compreender o quanto e de que forma se revela estruturado 
o sistema de mobilidade principal. Esta avaliação pretende, de certa forma, 
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compreender se o sistema existente se revela suportado numa rede em grelha 
ou em um sistema de cariz mais linear. Importa assinalar que a concentração 
das circulações principais num número muito reduzido de vias fundamenta 
um processo de compatibilização entre o movimento pedonal e o movimento 
rodoviário mais segregado.

Vias urbanas – Na avaliação deste tema pretende-se 
compreender se o sistema de mobilidade urbano se apresenta organizado 
e hierarquizado, procurando-se igualmente percecionar se existe adequação 
dos sistemas urbanos às diferentes ambições de mobilidade urbana. Esta 
hierarquização permite processos de negociação dos movimentos urbanos 
com as atividades humanas em espaço público.

Variante urbana – Pretende-se na avaliação deste tema 
percepcionar de que forma as variantes urbanas desenvolvem formas de 
gestão dos movimentos periféricos urbanos com forte pendor regional.                     

Podem ser definidos três tipos de variantes:

1) Variante-variante – Tipo de variante que se revela ou se 
ergue como verdadeira variante à cidade consolidada afastando-se do limite 
urbano.

2) Variante-muralha – Tipo de variante que apesar de se 
erguer como uma variante, apresenta-se demasiadamente próxima da cidade 
consolidada e do limite urbano, fundamentando ou impondo um processo de 
limitação do futuro crescimento urbano.

3) Variante/fraturante – Variante que atravessa a cidade 
consolidada, fundamentando assim um verdadeiro processo de fraturação da 
cidade.     

Neste âmbito, importa assinalar que as variantes urbanas 
revelam-se absolutamente determinantes na questão da qualificação pedonal 
urbana, isto porque fundamentam ou impõem fraturas que comprometem a 
continuidade pedonal.

Zonamento comercial/zonamento de equipamentos – Com 
este processo avaliativo pretende compreender se o zonamento foi realizado 
ou concretizado estrategicamente de forma a desenhar os movimento 
urbanos ou se o zonamento foi implementado e vai crescendo sem quaisquer 
princípios estratégicos. Refira-se que este aspecto revela-se de enorme 
importância, na medida em que se revela um elemento de fulcral importância 
para que os atratores urbanos se aproximem das origens dos movimentos 
urbanos.

Zonamento de espaços conformados – Com este processo 
avaliativo pretende-se percecionar qual o impacto na área da cidade de espaços 
formalmente definidos e confrontados por edifícios. Se se compreender que a 
actividade humana acontece fundamentalmente em espaços urbanos revela-
se de fundamental importância compreender a escala e a fronteira entre uma 
cidade de espaços e uma cidade de vias.

 4.1.32 VARIANTES URBANAS

 4.1.33 ZONAMENTO COMERCIAL/EQUIPA-
MENTOS

 4.1.31 VIAS URBANAS
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Zonamento de área verde – Esta avaliação compreende dois 
tipos de espaços:

1) Naturais – correspondentes às zonas florestais e às zonas 
agrícolas.

2) Artificiais – Correspondentes a jardins e parques urbanos.

Importa assinalar que esta avaliação permite igualmente 
percecionar a delimitação da cidade urbana e da cidade suburbana. E em 
contexto de carácter regional, tendo em conta a proximidade da existência 
de elementos naturais, tais como florestas e zonas agrícolas, possibilita 
igualmente a compreender a potencialidade de os poder integrar no sistema 
urbano.

 4.1.35 ZONAMENTO VERDES

 4.1.34 CONFRONTO ESPACIAL
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Forma Urbana: BRAGA

Forma Urbana: GUIMARÃES

Forma Urbana: BARCELOS

Forma Urbana: FAMALICÃO

34%97%100%
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62% 37%

100% 100%
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1000m500m250m

59%

250m 1000m 2000m

100%

250m 1000m 2000m
79%
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 4.1.28 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - CRESCIMENTO/FORMA URBANA
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Variante Urbana: BRAGA

Variante Urbana: GUIMARÃES

100%

Variante Urbana: BARCELOS

Variante Urbana: FAMALICÃO

32%

12% 52%36%

68%

77% 10%13%

 4.1.29 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - TIPOS DE VARIANTES URBANAS
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Sistema Mobilidade Principal: BRAGA

Sistema Mobilidade Principal: GUIMARÃES

Sistema Mobilidade Principal: BARCELOS

Sistema Mobilidade Principal: FAMALICÃO

4% 5%

11% 4%

12% 10%

8% 6%2%

2%

 4.1.30 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - VIAS ESTRUTURANTES DOS PRINCIPAIS MOVIMENTOS URBANOS
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Sistema Viário: BRAGA
7%

Sistema Viário: GUIMARÃES

Sistema Viário: BARCELOS

Sistema Viário: FAMALICÃO

1%

7%20%66%

38% 36%25%

14% 44% 40%

31% 18% 47%4%

2%

 4.1.31 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - TIPOS DE VIAS URBANAS
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TEMA 1A6 - COMÉRCIO

Zonamento Comercial: BRAGA
16%

Zonamento Comercial: GUIMARÃES

Zonamento Comercial: FAMALICÃO
16%

Zonamento Comercial: BARCELOS
17%

16%

 4.1.32 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - ZONAMENTO COMERCIAL
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Zonamento Equipamentos: BRAGA
17%

Zonamento Equipamentos: GUIMARÃES

Zonamento Equipamentos: FAMALICÃO
27%

Zonamento Equipamentos: BARCELOS
29%

21%

 4.1.33 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - ZONAMENTO EQUIPAMENTOS
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Zonamento Confronto Espacial: BRAGA
43%

Zonamento Confronto Espacial: GUIMARÃES

Zonamento Confronto Espacial: FAMALICÃO
25%

Zonamento Confronto Espacial: BARCELOS
35%

56%

 4.1.34 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - ZONAMENTO DE CONFRONTO ESPACIAL
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Zonamento Áreas Verdes: BRAGA
9%

Zonamento Áreas Verdes: GUIMARÃES

12%

Zonamento Áreas Verdes: BARCELOS
11%

Zonamento Áreas Verdes: FAMALICÃO

23%
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 4.1.35 SÍNTESE COMPARADA DA AVALIAÇÃO 1A - ÁREAS VERDES
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VARIANTE URBANA
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FICHA 1A: ESTRUTURA URBANA
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 4.1.36 FICHA SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 1A
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VIAS URBANAS

ZONAMENTO COMERCIAL

ZONAMENTO EQUIPAMENTOS

ÁREAS VERDES

CONFRONTO ESPACIAL

16%

17%

43%

9%

2Km 54m

7% 7%20%66%



4 136

4.2 Gestão Urbana de Braga

4.2.1 Introdução

Cada cidade tem a sua estrutura urbana, e cada estrutura tem 
as suas limitações e potencialidades. É possível alterar a estrutura urbana de 
uma cidade, mas muitas vezes é oneroso ou politicamente desadequado. A 
primeira forma de intervir numa cidade é através da implementação de um 
sistema de gestão urbano. É difícil de encontrar o sistema de gestão urbano 
que mais tarde tira partido das potencialidades e minimiza as limitações da 
estrutura urbana. 

Nas cidades portuguesas, assistimos a um inadequado sistema 
de gestão urbano, muitas vezes não intencional, mas resultado do acaso.    

O caso de Braga poderá ser avaliado comparando o modelo de 
gestão em funcionamento com o que poderá ser tipificado nos modelos de 
gestão atual, em determinadas cidades de diferentes países da Europa, que 
apresentam os mesmos condicionalismos históricos e estruturas urbanas que 
se desenvolveram ao longo dos tempos.

Esta análise comparativa não pretende ser, nem poderá ser uma 
avaliação científica, mas apenas uma comparação do que se faz pela Europa 
fora e do que se faz em Braga.

A gestão urbana começa a ter uma importância cada vez maior 
na estratégia urbana, e porquê?

A cidade é um sistema muito complexo e em cada dia que passa, 
são introduzidas novas premissas no sistema. Atenta-se agora na qualidade 
de vida urbana, nos índices de poluição atmosférica, no novo regulamento 
acústico, que já está neste momento em vigor, na vida urbana, nos espaços 
urbanos, na mobilidade interna, na acessibilidade, transportes públicos e a 
sua abrangência territorial, espacial, custo de vida, oportunidades, bem como 
um sem número de fatores que fazem que o processo de gerir uma cidade seja 
um sistema cada vez mais complicado, com diversos fatores que se tocam e 
influenciam mutuamente, sendo muito difícil atingir o equilíbrio sem afetar 
qualquer premissa. 

O modelo de gestão urbana como primeira ferramenta 
disponível e mais acessível em todos os aspetos, poderá ser uma primeira e 
eficaz resposta ao problema da qualidade de vida urbana.        

 

A- Divisão da cidade por sectores

Uma cidade é o resultado de sedimentos históricos com 
diferentes características. A rua no séc. XV tem princípios de composição 
diferentes dos das ruas projetadas atualmente. A cidade é composta por 
diferentes elementos estruturais acumulados ao longo dos tempos com  4.2.1 DIVISÃO DE CIDADE POR SECTORES
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 4.2.2 DIVISÃO DE CIDADE POR SECTORES:
             BRAGA HOJE

princípios diferentes e novas capacidades de resposta.

Cada área, com o seu carácter diferenciado, deverá ter uma 
nova atenção especial, avaliando as suas limitações, as suas possibilidades e a 
sua inserção na estrutura urbana a que pertence. 

Tendo em consideração as diferentes características urbanas 
encontradas, propõem-se, atualmente, regras especificas tendo em conta o 
enquadramento de cada sector na cidade. Não fará sentido por exemplo que 
as regras de circulação na variante sul sejam iguais às do centro histórico. A 
diferenciação é necessária, mas como realizá-la?

As diferentes etapas de crescimento, com diferentes 
características, deverão ser agrupadas em sectores diferentes. Tem sido normal 
associar essas diferentes etapas ao surgimento dos diferentes anéis. Assim, 
cada anel será o elemento fronteira das novas regras de circulação. Poder-se -a  
até considerar que os anéis funcionam como filtros, não impermeabilizando 
mas condicionando. Este sistema de sectores deverá ser pensado tendo em 
conta todos os modos de transporte. 

Conforme se vai penetrando em direção ao centro urbano, a 
velocidade de circulação deverá diminuir, o sistema de estacionamento alterar-
se, o sistema de transportes tornar-se mais eficaz a nível territorial e temporal.

Em Braga, não existe um sistema setorizado. As regras são 
as mesmas em qualquer ponto da cidade, exceto nas zonas de carácter 
exclusivamente pedonal, onde o automóvel não circula, sendo permitidas 
cargas e descargas em determinadas horas do dia.

B- Circunvalação ou atravessamento no centro

Outro aspeto a considerar depois de setorizar a cidade com regras 
próprias e diferenciadas, será o de questionar se deverá haver atravessamento 
ou circunvalação, permitindo de qualquer forma o acesso ao centro.

A opção mais consensual tem sido a de se evitar os 
atravessamentos, permitindo acessos condicionados ao centro ou com apenas 
possibilidade de volta pelo mesmo lugar.

O caso de Braga é claramente contrário a esta tendência, pois 
em vez de limitar, privilegia o acesso do automóvel para o centro com fluxos 
elevados .

Esta “opção”, faz com que fora da zona exclusivamente pedonal, 
o ambiente seja mau, piorando a vivência urbana.

 4.2.3 CIRCUNVALAÇÃO OU ATRAVESSAMENTO

 4.2.4 ATRAVESSAMENTO DESNIVELADO
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C- Estacionamento

O sistema de estacionamento é um elemento fundamental na 
dinâmica da mobilidade urbana. A facilidade do estacionamento poderá ser 
um elemento chave na decisão de aceder a um local, no fundo, à sua própria 
sobrevivência.

Em virtude da sua importância e da sua influência no delicado 
sistema urbano, uma política conveniente de estacionamento é um elemento 
central no controlo da quantidade de veículos que acedem aos destinos. Se 
forem em demasia, matam-nos por excesso e se forem aquém do vitalmente 
necessário, poderá o mesmo lugar morrer por ausência de dinâmica urbana. 
Assim, o estacionamento funciona como uma espécie de termóstato 
importantíssimo na regulação das quantidades de automóveis a circular nos 
vários sectores da cidade. 

Tem sido comum implementar diferentes tipos de parques em 
diferentes zonas. A tipologia está associada à tarifação. Se a tarifação for alta, 
os estacionamentos serão breves, se a tarifação for baixa, os estacionamentos 
serão prolongados, característicos do movimento pendular. O sistema estaria 
completo se considerássemos que neste sistema existissem apenas pessoas 
que têm a sua residência na periferia e acedem diretamente ao centro.

Há pessoas que habitam no centro, a quem é necessário dar uma 
resposta em termos de estacionamento, assim como a quem aí desempenha 
uma atividade profissional, a cargas e descargas e veículos de ajuda.

A cidade deve propor um sistema de estacionamento.

Braga propõe um sistema baseado em parques centrais com 
baixa tarifação, do que resulta um volume excessivo de automóveis a aceder 
ao centro, diminuindo radicalmente o ambiente pedonal.

 4.2.6 PARQUES CENTRAIS E PERIFÉRICOS

 4.2.7 PARQUES CENTRAIS

 4.2.5 SISTEMA DE ATRAVESSAMENTOS CENTRAIS EM BRAGA
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Há algum tempo foi criado um parque periférico que 
naturalmente foi um insucesso. E porque?

Teria sido um êxito se tivesse sido criado o parque periférico 
(até gratuito e com transportes urbanos a ligar ao centro), no entanto 
continuou a privilegiar-se o acesso automóvel ao centro, onde os parques 
centrais continuaram com tarifação reduzida. Nestas condições seria de 
prever o insucesso.  

 Não foram previstos parques para moradores, o que provocará, 
lentamente, a desertificação do centro. Em algumas cidades portuguesas, 
foram previstas opções de estacionamento, nas ruas centrais, durante a noite, 
para moradores. Durante o dia já não existe essa opção. Partem então as 
autarquias do princípio que, estes, se deslocam durante o dia para o exterior,  
no entanto, muita gente que vive no centro, trabalhará, provavelmente, 
também no centro.

Não existem em Braga parques especiais para cargas e 
descargas, veículos de apoio, autocarros turísticos.

D- Transportes Públicos

A aposta nos transportes públicos eficiente, em toda a área 
urbana ou de afetação urbana, é no nosso sistema de estruturas urbanas, 
impensável.

A solução será apostar no sistema de transportes eficazes na 
área que os parques periféricos envolvem, aceitando (quando a solução 
estiver apenas na gestão urbana) que a maior parte da população chegue aí 
de automóvel.

Um sistema eficaz compreende abrangência territorial, 
abrangência temporal, tempos de deslocação baixos, tarifação apetecível,  4.2.9 SISTEMA DE REDE DE TRANSPORTES PÚ-

BLICOS

 4.2.8 SISTEMA  DE PARQUEAMENTO EM BRAGA
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conforto na utilização e na espera.

A abrangência territorial pretende que se possa aceder a partir 
de qualquer origem a qualquer parte com um raio de abrangência de 500m 
(distancia compatível com o caminhar). A abrangência temporal pretende que 
a espera máxima por um transporte público seja no máximo de 8 a 10min. 
Consideram-se baixos os tempos de deslocação inferiores ao que demoraria 
o automóvel a percorrer o mesmo percurso. O máximo do custo a tarifar 
deverá ser 40% do custo real. Chama-se a isto um custo social a favor  do bom 
ambiente urbano (ruído, ar, vida urbana). Embora haja alguma dificuldade em 
custos sociais nos transportes públicos.

Para o conforto na utilização, é necessário que os transportes 
sejam de boa qualidade construtiva e climatérica de modo a proporcionarem 
qualidade às pessoas que transportam.

Para o conforto na espera, são necessárias paragens 
climatericamente protegidas e bem dimensionadas em função das pessoas a 
utilizar.

O caso de Braga é semelhante ao da realidade nacional. 
Os transportes públicos além de desconectados com os outros meios de 
transporte, não têm abrangência territorial, temporal, mas tempos elevados 
de percurso, alta tarifação e pouco conforto de utilização. Nesta matéria está 
tudo por fazer. 

E- Peões e Bicicleta

Assim como se preveem redes infraestruturadas para mobilidade 
dos automóveis, também o mesmo deverá ser feito  para os peões e bicicletas. 
Deverão ser reconhecidos os diferentes tipos de percursos (casa- trabalho, 
casa- escola, passeio- lazer, compras) e a relação das diferentes áreas urbanas 
entre si ( zona habitacional, zona central, zona comercial, zona desportiva, 
parque). 4.2.12 SISTEMA DE REDE DE MODOS SUAVES

 4.2.11 DESCONEXÃO DOS DIFERENTES MEIOS DE TRANSPORTE EM BRAGA

 4.2.10 DESCONEXÃO DAS ESTAÇÕES DE DIFEREN-
TES MEIOS DE TRANSPORTE
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Será, no fundo criar uma malha que liga diferentes zonas urbanas 
prevendo os diferentes tipos de percursos.

Isto não passa por criar ruas exclusivamente pedonais, mas 
compatibilizar o peão com o automóvel ou transportes públicos com tipo de 
rua (pedonal, semi-pedonal,...)

Braga apresenta no seu centro um bom ambiente pedonal, mas 
nada articulado com a envolvente. Pode-se dizer que o centro não é para 
peões mas para automobilistas apeados. 

Como veremos a seguir, o ambiente pedonal fora do centro 
é mau, necessitando  de uma intervenção de fundo. A importância de 
considerarmos estes tipos de percurso, é sobretudo, para melhorarmos a 
vivência urbana e a independência de mobilidade para todas as idades.  A 
bicicleta permite uma abrangência territorial muito maior, apresentando-se 
eficaz nas limitações de abrangência do peão.

4.2.2 Avaliação/Resultados

Tendo em consideração as duas vertentes do sistema urbanos 
(estrutura urbana/gestão urbana) pretende-se como a presente metodologia 
desenvolver todo um processo de observação, compreensão e avaliação 
do modelo de gestão urbana. A cidade com a sua dimensão estrutural 
fundamenta uma diversidade de decisões de cariz urbano, que se revelam 
ou se erguem como consequência da estrutura urbana existente, e ainda, de 
opções determinantes na forma de ‘usar a cidade’.

Importa assinalar que as diferentes opções de gestão urbana 
variam em função da tipologia de ação que se revela como de cariz variável 
em diferentes cidades, regiões e em países, embora se possam percecionar 

 4.2.13 REDE DE MODOS SUAVES
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algumas ações que se revelam comuns em contextos urbanos completamente 
diferentes.

No âmbito deste trabalho procurou-se que os parâmetros 
utilizados como elementos determinantes na definição de modelos ou de 
processos de avaliação se revelassem como expressão daquelas realidades 
ou dimensões que se revelavam comuns em diferentes cidades europeias de 
média dimensão. Deste modo, e com isto em mente, procurou-se definir como 
parâmetros:

- Divisão da cidade por sectores;

- circunvalação ou atravessamento do centro;

- políticas de estacionamento;

- articulação de transportes públicos;

- rede de modos suaves.

De forma semelhante ao que foi empreendido na avaliação 
1A, pretende-se igualmente definir como critério de delimitação da área 
de estudo a cidade consolidada, uma vez que é nessa área que se revela de 
carácter previsível descortinar uma heterogeneidade que se revela de fulcral 
importância compreender.  

Divisão da cidade por sectores – Pretende-se nesta processo 
avaliativo compreender se existe um propósito ou uma decisão que norteou 
o processo de criação de sectores. A cidade revela-se constituída por uma 
estrutura urbana de cariz variável revelando diferentes características, 
condições e possibilidades. Deste modo, importa negociar condições de 
compatibilização da vida urbana que fundamentem o reconhecimento das 
diferentes condições e as diferentes ambições de circulação urbana. Importa 
assinalar que este revela-se um aspecto absolutamente determinante para 
a negociação entre as necessidades pedonais urbanas e as necessidades e 
ambições de circulação.

Circunvalação ou atravessamento viário das áreas centrais: 
Nesta avaliação pretende-se a compreensão das decisões no que concerne 
à circulação rodoviária no centro da cidade. Neste âmbito, refira-se que se 
podem considerar três opções principais:

1) Circunvalação

2) Atravessamento

3) Atravessamento desnivelado (efeito chaminé)

Política de estacionamento – Com esta avaliação pretende-
se compreender a estratégia na construção dos modelos/soluções de 
estacionamento na cidade. Pode-se ter uma cidade atratora de automóveis 
em movimentos pendulares para as áreas centrais ou políticas de estímulo 
de estacionamento realizado na periferia para o mesmo tipo de movimentos, 
procurando desta forma estimular a utilização de modos alternativos para a 
aproximação às áreas centrais.  
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Articulação de transportes públicos – Com este processo 
avaliativo pretende-se compreender se os transportes públicos funcionam de 
modo articulado. Pretendendo-se percecionar como se realiza a articulação 
entre os caminhos de ferro e os transportes públicos.

Rede de modos suaves – Pretende-se com este processo 
avaliativo compreender o impacto dos modos suaves como proposta que 
integre e que participe na rede de circulações urbanas. Neste ponto assinale-
se que se podem descortinar dois tipos de propostas:

1) Rede adequada à circulação do dia-a-dia e de lazer

2) Rede associada ao lazer

 

4.2.2.1 - Análise comparada  de Braga e Guimarães , Famalicão 
e Barcelos

Em relação a esta problemática existem bastantes aspetos 
similares entre estas cidades.

Em primeiro lugar, importa percecionar a questão da decisão da 
divisão da cidade por sectores.  Os sectores revelam-se elementos de fulcral 
importância, na medida em que as cidades apresentam ou revelam estruturas 
distintas, e as necessidades de circulação ou as possibilidades de circulação 
são distintas, consoante as diferentes estruturas urbanas das cidades. De 
facto, circular no centro histórico é completamente distinto de circular 
numa variante urbana. Deste modo, verifica-se que se deve reconhecer que 
cada sector  se apresenta ou  caracteriza por regras próprias. No caso das 
cidades, que presentemente se analisa, apesar da sua estrutura apresentar 
características distintas e diferenciadas, não revelam critérios na definição do 
modelo de gestão, que considerem  que as cidades revelam sectores diferentes 
com regras distintas. 

Um outro aspeto da cidade, que merece ser alvo de análise, 
é a questão dos modelos de permeabilidade urbana. No fundo, trata-se 
da questão de saber se deverão ou não existir atravessamentos no centro 
histórico. Em relação a esta questão, estas cidades revelam ou apresentam 
respostas dispares, existindo defesas do atravessamento e defesas do não 
atravessamento. Estão, portanto num sistema híbrido, a meio  caminho entre a 
decisão de não haver atravessamento  ou de existir atravessamento. No caso de 
Braga, existem  parques cobertos em que se consegue fazer o atravessamento 
em zonas enterradas. Nas outras cidades, que fazem atravessamentos, estes 
vão-se  tornando um pouco mais envergonhados ou mais frágeis, mas que não 
deixam de existir. Em suma, em relação a esta questão, verifica-se  uma certa 
indecisão entre o modelo de atravessamento ou de não atravessamento. 

A adaptação de parques de estacionamentos revela-se, 
praticamente, de cariz similar nas cidades em análise. Existem parques 
de estacionamento nos centros, sendo esses, de forma geral económicos, 
realidade que fomenta e potencia uma enorme atratividade das deslocações 
realizadas em automóvel. Outro aspeto que merece atenção é a questão 
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da utilização dos transportes públicos, elemento que se revela de fulcral 
importância na questão das mobilidades urbanas. Ora, em relação a este 
problema verifica-se a existência de uma rede de transportes públicos pouco 
eficaz, profundamente dispersa no território, com maus níveis de serviço, má 
frequência, má qualidade. Para além disso,  um sistema pouco conectado,  
em que as relações intermodais entre os diferentes modos de transportes 
se  revela muito difícil, pois estão normalmente bastante afastados e   pouco 
frequentes. Para além disso,  as bicicletas e os peões apresentam muita 
dificuldade em se deslocarem para o centro. De facto, em nenhuma destas 
cidades, estão definidos ou se descortinem corredores onde exista o privilégio 
e condições especiais para peões e para as bicicletas.
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CIDADE SECTORES

2%

Modos Suaves

Circulação Atravessamento CentroFICHA 1B: GESTÃO URBANA

BRAGA
Cidade Estudo

CIRCULAÇÃO OU ATRAVESSAMENTO DE CENTRO
4%
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2%

4%

96%

 4.2.13 FICHA SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 1B
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TRANSPORTES PÚBLICOS
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5 ESPAÇOS URBANOS

5.1. Dimensão Física de Estruturas Pedonais

5.1.1 Introdução

O dimensionamento de todos os espaços para os peões é de 
fundamental importância e não deve ou pode ser assumido apenas como 
uma resposta às obrigações mínimas exigíveis em todas as condições. Importa 
assinalar que presentemente não existe a obrigação de dimensionar um 
passeio em função do número de utentes que o utiliza, mas apenas se procura 
verificar se cumpre as exigências mínimas em função da densidade do espaço 
urbano em que se situa. Podem-se caracterizar como dimensionáveis todos 
os espaços urbanos destinados a peões tais como: passeios, separadores 
centrais, praças, passadeiras e esperas. 

Refira-se que este dimensionamento deverá ter em particular 
atenção todas as realidades que interferem com estes espaços, ou seja, o tipo 
de deslocamento, as esperas, espaços destinados à vida urbana, o mobiliário 
urbano, as plantações e, ainda a sinalização. Os espaços destinados a estas 
funções deverão ser considerados ou concebidos com dimensões constantes 
evitando-se desta forma estrangulamento, tornando mais fácil a sua utilização.

Importa referir que se deverá haver ainda o cuidado de que as 
esperas sejam localizadas junto aos locais onde são necessárias (paragens de 
autocarros, em frente ao teatro ou junto às escolas...). O mobiliário urbano 
deverá ser localizado entre as árvores, nos espaços destinados à vida urbana 
e, ainda nas sobre-larguras ocasionais dos passeios.

Este capítulo apresenta como objetivo particular o descrever 
os princípios básicos do movimento dos peões e ainda o de apresentar 
fundamentos e procedimentos para analisar a problemática do peão. Antes 
de mais importa assinalar que o peão não representa ou se apresenta como 
uma realidade isolada, ergue-se como um elemento que participa na cidade.  
Ergue-se como fundamentalmente necessário considerar o peão num sistema 
multimodal de tráfego e num estudo sobre transportes. 

O princípio do tráfego dos peões poderá ser considerado similar 
ao usado nos veículos. As relações de velocidade, volume e densidade são 
similares. Quando o volume e a densidade do peão aumentam reduz-se a 
velocidade e a facilidade do movimento.

O tráfego nos passeios é afetado pela redução efetiva da sua 
largura que é consequência de vários fatores:

- Diminuição da largura física pela crescente necessidade do 
automóvel;

- Mobiliário urbano;

- Iluminação;
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- Caixotes de lixo;

- Sinalização.

5.1.2 Dados de Base

A- Situação    

Importa assinalar que a situação afeta profundamente o 
dimensionamento. De facto, um local que se encontra numa zona central é 
completamente diferente de um local simplesmente residencial. Se, muitas 
vezes, a densidade de ocupação do solo for muito semelhante, ou até a 
mesma, não deixa de ser importante referir que a realidade é completamente 
diferente. Devemos então considerar cada espaço e dimensionar as 
características particulares de cada um.

B- Actividades

Um passeio é necessariamente influenciado pela realidade 
que o envolve, quer seja esta uma zona residencial, comercial, de escritórios, 
equipamentos ou então espaços verdes. Não deixa de ser importante referir 
que cada atividade afeta de uma forma diferentes os espaços urbanos. No 
fundo, o fluxo de peões é radicalmente diferente de caso para caso. Tendo 
isto em mente deveremos ter então em consideração os diferentes tipos de 
fluxos (CETUR, 1975):

C- Fluxos rápidos

Estações - Geralmente estão associadas a fluxos muito rápidos 
de 1 a 1.5m/s.

Casa – trabalho – casa. - A hora de ponta semanal é a sexta-
feira e domingo ao fim da tarde. 

Empregos administrativos e industriais - O tipo de fluxo 
depende necessariamente do número de empregados. A velocidade varia de 
1.2 a 1.5m/s. As horas de ponta situam-se de manhã e ao fim da tarde nas 
horas de entrada e saída de empregos.

D- Fluxos menos rápidos

Estabelecimentos de ensinos 

Para os estabelecimentos de ensino, a importância do tráfego 
depende naturalmente da dimensão dos mesmos. As entradas e as saídas são 
em horário fixo para as primárias e pré-primárias. No caso das secundárias 
existe uma maior variabilidade. O tráfego caracteriza-se por ser vulnerável e 
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indisciplinado.   

Comércio

Para o comércio a velocidade varia de 0.5 a 1.1m/s. O tráfego é 
caracterizado por parar constantemente, mudar frequentemente de direção, 
transportar sacos, embrulhos, cadeiras de crianças. As horas de ponta semanais 
ocorrem geralmente aos sábados, nos dias de festa da cidade, em épocas de 
saldo e ainda, de modo particular, nas vésperas do natal.

Estabelecimentos Públicos 

Importa assinalar que este tipo de estabelecimentos são 
normalmente geradores de considerável fluxo pedonal. Erguem-se como 
exemplos deste tipo de estabelecimentos a Câmara Municipal, os correios, a 
segurança social, o hospital, o tribunal, e ainda, as já referidas, escolas.

E- Fluxos Lentos

Existem muitos espaços urbanos onde acontecem encontros 
frequentes. Noutros, dão-se os encontros ocasionais. Podem-se realizar em 
praças e em pracetas , junto ao café, locais de jogo, mercados e feiras.

Existem lugares destinados a passeios, realizando-se esses 
normalmente em jardins públicos, ruas arborizadas, parques, etc. Neste tipo 
de espaços urbanos apresentam-se como horas de ponta os fins da tarde, e a 
ponta semanal ocorre ao domingo.

F- Sem Fluxo

Os espaços de espera, tais como: paragens de transportes 
públicos, cinemas, teatros, escolas. A densidade máxima admissível é de 
1.5/m2. Nestes espaços deverão ser consideradas comodidades tendo em 
particular atenção o tipo e o tempo de espera.  

5.1.3 Critérios Quantitativos

A- Espaço necessário para um peão

O peão necessita de uma área maior envolvente, garantindo-lhe 
alguma comodidade (fig. 5.1.3.1). 

- Um peão com duas malas ocupa uma área de 0.56m2  (fig. 
5.1.3.2).

- Um peão que caminha com um carrinho de bebé ocupa uma 
área de 2m2 (fig. 5.1.3.3).

- Um deficiente numa cadeira de rodas ocupa 0.8m2. 

 5.1.3.1 ESPAÇO OCUPADO POR UM PEÃO

 5.1.3.2 ESPAÇO OCUPADO POR  UM PEÃO 
COM MALAS

 5.1.3.3 ESPAÇO OCUPADO POR  UM PEÃO 
COM UM BEBÉ
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Um peão em movimento ocupa uma área bem superior. Importa 
assinalar que o peão tem a necessidade de ter em conta uma distância que 
se revela conveniente para garantir que não conflitue com quem se cruza ou 
circula à sua frente (fig. 5.1.3.4).

Poder-se-á admitir como aceitável uma distância de um metro 
entre peões quando estes circulam no mesmo sentido.

B- Velocidade da caminhada de um peão 

Importa referir que a velocidade dos peões está claramente 
dependente da idade. De facto, se existir uma percentagem alta de idosos 
(+65) ou crianças a velocidade diminui. Se essa percentagem for de 0 a 10% 
a velocidade será de 1.2m/s, se a percentagem for>20% a velocidade diminui 
para 1.0m/s. Em compensação, um aumento de 10% na largura do passeio 
em passeios de fluxo livre, a velocidade pode atingir até 1.5m/s (fig. 5.1.5)

Para além da idade, refira-se que a atividade também pode influenciar a 
velocidade. 

 

Em marcha normal, sem qualquer obstáculo e, em terreno 
plano, a velocidade de um peão é de 4 a 5km/h. Para as crianças, idosos, 
adultos com bagagem ou carrinho de criança, a velocidade não ultrapassa os 
2 a 3km/h.

A velocidade decresce profundamente com a inclinação do 
terreno, variando igualmente em função do motivo da deslocação. É mais 
rápida no percurso casa-trabalho, e é consideravelmente mais lenta em 
processos de compras, e ainda mais lento em passeio. 

C- Densidade

Numa deslocação de compras a densidade aceitável será a de 
0.6 peões m2, e a velocidade possível de 1.1m/s (4km/h) que corresponde a 
um fluxo de 42 peões /min/m.

Numa deslocação casa-trabalho a densidade aceitável será de 

 5.1.3.4 ESPAÇO OCUPADO POR  UM PEÃO EM 
MOVIMENTO

 5.1.3.5  DISTÂNCIAS, TEMPOS E VELOCIDADES DE CAMINHADA
(Massachusetts pedestrian transportation plan, 1988, p.3-4
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1 peão/m2 (tráfego denso) e, a velocidade possível é de 1.4m/s (5km/h) que 
corresponde um fluxo de 85 peões/min/m.

Refira-se que a densidade de peões num meio urbano é 
demasiadamente variável. Esta pode ser muito baixa num passeio ou num 
local muito pouco frequentado, e pode apresentar valores muito elevados 
num local com bastante movimento, tal como por exemplo, nas proximidades 
de uma estação de caminho-de-ferro, ou de uma estação de camionagem. 

Resumindo, um conjunto de densidades de escoamento pedonal 
poderá ser o seguinte (fig. 5.1.6):

- Menos de 0.5 peões/m2 - Tráfego livre;

- 0.4 a 0.7 peões/m2 - Tráfego médio, deslocamento ainda 
possível mas com alguns conflitos com o tráfego contrário. 

- 0.7 a 1.0 peões/m2 - Tráfego denso, deslocamento 
perturbado.

- 1.0 a 1.5 peões/m2 - Tráfego muito denso, numerosos 
conflitos, sente-se uma multidão.

5.1.4 Metodologia de Análise Física

   A- Princípios de fluxo pedonal

Importa assinalar que os fatores ambientais contribuem 
decisivamente para a experiência de andar a pé e para definir os níveis de 
serviço tais como: o conforto, a conveniência, a segurança e a economia do 
sistema de passeios. 

1) Conforto - proteções climáticas, conforto climático, arcadas.

2) Conveniência - contempla indicações que tornam a vida do 
peão mais fácil. Sinalizações várias e indicações úteis tais como: distâncias, 
passagens para peões, rampas, mapas do local ou da cidade.

3) Segurança - Separa física ou temporariamente os peões do 
tráfego de veículos.

4) Segurança (no sentido dos assaltos) - iluminação, espaços 
amplos com visibilidade e atividade na rua.

5) Economia - Estes fatores suplementares têm um importante 
efeito de dar ao peão uma perceção geral do ambiente da rua.

Refira-se que, geralmente, os critérios para a compreensão dos 
diferentes níveis de serviço são baseados em medições subjetivas e imprecisas. 
No entanto, importa assinalar que, de certo modo, é possível definir faixas, 
espaços por peão, taxas de fluxo e ainda velocidade. 

Relação entre velocidade e densidade

 5.1.3.6  DENSIDADE DE PEÕES
(Cetur, 1975, p.21)
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As relações entre velocidade, densidade e volume são idênticas 
às do tráfego viário. Conforme o volume e a densidade aumentam diminui 
necessariamente a velocidade dos peões. Conforme a densidade aumenta e o 
espaço pedonal diminui, o grau de mobilidade permitida ao indivíduo diminui 
(fig. 5.1.4.1).

 

Relação entre fluxo e densidade.

A relação entre densidade, velocidade e fluxo para o peão 
revela-se semelhante à dos veículos.        

A relação básica entre fluxo e velocidade está ilustrada na 
figura 5.1.4.2

     

 

As condições de fluxos máximos apresentam-se de interesse 
por representarem e revelarem a capacidade de utilização dos passeios 
(que varia entre 5 e 9 pés2/peão), abaixo destes valores (5) o fluxo diminui 
drasticamente. O movimento quase para quando o espaço de locomoção 
atinge 0.2 a 0.3m2 /p.

Relação velocidade-fluxo            

 5.1.4.1 RELAÇÃO ENTRE VELOCIDADE E DENSIDADE PEDONAL 
 (H.C.M, 2000, p. 11-2)

 5.1.4.2 RELAÇÃO ENTRE FLUXO PEDONAL E O ESPAÇO  

(H.C.M, 2000, p. 11-3)
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A relação básica entre velocidade-fluxo é ilustrada na fig. 5.1.4.3. 
A curva revela-se similar à do tráfego de veículos. As curvas demonstram que 
quando existem poucos peões no passeio (baixos níveis de fluxo), o espaço 
possibilita a escolha de velocidades mais elevadas, em consequência disso o 
fluxo aumenta e a velocidade diminui. 

             

      
 

-  Relação velocidade - espaço

A relação entre velocidade e espaço é ilustrada na figura 5.1.4.4 
e revela alguns pontos que podem ser utilizados para desenvolver critérios a 
nível de serviços.

 

Largura efetiva de passeio 

De acordo com Oeding e Pushkarv e Zupan, o espaço necessário 
para que dois peões se cruzem é 0.8 m (Oeding, 1969; Pushkarev& Zupan,1975). 
No caso de Peões que se conheçam e que caminhem juntos o espaço ocupado 
por cada um terá uma largura de 0.7m. Um espaço lateral menor do que este 
somente ocorre no caso de ruas apinhadas.

O termo «largura de passeio» está necessariamente relacionado 

 5.1.4.3 RELAÇÃO ENTRE FLIXO E VELOCIDADE PEDONAL  

(H.C.M, 2000, p. 11-3)

 5.1.4.4 RELAÇÃO ENTRE VELOCIDADE E ESPAÇO PEDONAL 

    (H.C.M, 2000, p. 11-4)
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com a porção de passeio que é efetivamente usado pelos peões em movimento. 
A marcha do peão sofre um conjunto vasto de interferências entre as quais se 
refiram: paredes de edifícios, montras de lojas, parcómetros, sinais de trânsito, 
paragens de autocarros colocadas nos passeios, quiosques e obstáculos vários. 
No quadro 6.1 revela-se uma lista de obstáculos típicos que interferem na 
marcha do peão, bem como a largura de passeio que eles perturbam; a figura 
6.11 mostra a largura de afetação.

    

WE = WT - WO                                                                                         

WE = Largura efetiva do passeio

WT = Largura total do passeio 

WO = Soma das larguras e distâncias de proteção dos obstáculos 
no passeio.

 

O comprimento efetivo de uma obstrução ocasional é assumido 
como tendo 5 vezes o seu cumprimento real.

 5.1.4.5 AJUSTAMENTOS DE LARGURA PARA OBSTÁCULOS FIXOS  

 Fonte: (H.C.M, 2000, p. 18-2)
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B- Determinação LOS 

Importa assinalar que neste capítulo se desenvolve uma 
cuidada avaliação dos espaços destinados à atividade pedonal, bem como da 
sua segurança.  

Os espaços poderão ser: 

- Passeios e caminhos;

- Esperas;

- Espaço de separação entre peões e veículos;

- Passadeiras;

Importa assinalar que a metodologia de determinação dos 
níveis de serviço apresenta como possíveis limitações o não considerar os 
efeitos de volumes consideráveis de veículos que entram e saem de parques 
de estacionamento e que cruzam passeios, e ainda os efeitos de altos volumes 
de atividade pedonal que entram e saem de grandes espaços comerciais ou 
de escritórios.

Este tipo de espaços contempla tramos retos de passeios, 
terminais, escadas e atravessamento de fluxo. O primeiro elemento a ser 
considerado na avaliação de níveis de serviço é o espaço. A velocidade 

 5.1.4.6 BUFFERS DE MOBILIÁRIO URBANO A CONSIDERAR NA LARGURA DE UM PASSEIO 
Fonte: H.C.M., 2000,p.18-3
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representa um elemento que poderá ser facilmente percecionado e que 
naturalmente se ergue como um critério suplementar. 

Para simplificar o trabalho de grupo, os níveis de fluxos de 
peões são usados como medições de serviços. É necessário então determinar 
para contagem de 15min qual é a largura efetiva do passeio.

Vp= V15/15*WE                                                                                           

VP = Unidade de fluxo pedonal ( P/min/m)

V15 = Fluxo dum intervalo de 15min (p/15min)

WE = Largura efetiva (m)

Critérios 

Os critérios conjugam o fluxo pedonal e o espaço necessário 
para esse fluxo. Mas os critérios de nível de serviço do quadro 5.1.4.7 
baseiam-se no pressuposto que os peões se distribuem uniformemente pela 
largura do passeio.

Efeitos de grupo 

Para intervalos de 15minutos a taxa média de fluxo é variável, 
sendo de referir que não representa os picos. Considerando que intervalos de 
1minuto podem variar de 50 a 100%. Refira-se que estas pequenas variações 
são características da maior parte do fluxo de tráfego irregular. Em passeios 
sujeitos à influência de sinais de trânsito não sucede o mesmo. Os peões 
surgem ciclicamente com flutuações consideráveis em grupos compactos, 
sendo os peões rápidos, condicionados pelos lentos. 

O quadro 6.3 sintetiza os limiares no LOS onde a média do fluxo 
produz o efeito de grupo. A pesquisa indica que esse impedimento do fluxo 
começa a 49m2/p o que equivale a 16p/min/m. A mesma pesquisa mostra 
que o fluxo comprimido em grupo começa a 1.0m2/p, o que equivale a 59p/
min/m.

Escadas

Neste caso o quadro de LOS, é alterada tendo em conta as 
limitações dos fluxos quando utilizar nas escadas.

Cruzamento de fluxo

Um cruzamento de fluxos sucede quando dois fluxos 
aproximadamente perpendiculares se cruzam. Importa assinalar que 
geralmente o fluxo mais pequeno tem impostas condições de cruzamento 
de fluxo.

Do LOS até ao D usa-se a tabela fig. 5.1.4.7 No caso de se 
percecionar efeito de grupo usa-se o quadro fig. 5.1.4.7. 

Espaço Fluxo Velocidade
(m2/p) (p/min/m) ( m / S)

A > 5.6 £ 16 > 1.30 £ 0.21

B > 3.7 – 5.6 > 16 - 23 > 1.27 – 1.30 > 0,21-0.31

C > 2.2 – 3.7 > 23 - 33 > 1.22 – 1.27 > 0,31-0.44

D > 1.4 – 2.2 > 33 - 49 > 1.14 – 1.22 > 0.44-0.65

E > 0.75- 1.4 > 49 – 75 > 0.75 – 1.14 > 0.65-1.00

F £ 0.75 variável £ 0.75 variável

Nível de 
serviço V/C

tabela 6.2- CRITÉRIO DO LOS  DO FLIXO MÉDIO PARA PASSEIOS E 
PASSADEIRAS

 Fonte: H.C.M., 2000, p.18-4

 5.1.4.7  CRITÉRIO DO LOS DO FLUXO MÉDIO 
PARA PASSEIOS E PASSADEIRAS 
 Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-4)
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     C- Níveis de serviço em zonas de congestionamento ( esperas) 

O peão está em pé temporariamente, o LOS está relacionado 
com a área disponível por peão . 

A utilização da média espacial disponível para peões como uma 
medida de serviço dos passeios pode também ser aplicada às filas e zonas de 
espera.

O LOS está relacionado com a área disponível por peão e com o 
grau de mobilidade.

                                                               

D- Passagens com Sinais luminosos em cruzamentos

A análise deste tipo de passagem é bastante mais complicada do 
que propriamente a analise das passagens no meio de uma rua pois envolve 
a intersecção de fluxos de vários passeios, peões à espera do verde e outros 
a atravessar a via. A investigação indica que a média do atraso sentido pelos 
peões nos cruzamentos não está, de modo algum constrangida pela capacidade 
mesmo para fluxos acima de 5000p/h, :            

C
gcd p

2)(5.0 −
=                                                                                        

dp = Atraso médio  do peão

g = Tempo efetivo de verde (para peões) (s)

c = Tempo do ciclo  (s) 

  

A tabela mostra os níveis de serviço para os peões em cruzamento 
com sinais luminosos.         

Mesmo tendo-se a plena consciência de que o atraso revela um 
impacto no tempo de caminhada dos peões importa referir que é importante 
criar estas áreas de espera. De certo modo, um cruzamento sobrelotado 
poderá requerer medidas corretivas adequadas.

O tempo de verde poderá ter consequências na eficácia da 
circulação automóvel (sendo então necessário impedir algumas viagens).
Importa ter em mente que num cruzamento são necessárias duas áreas: uma 
de circulação para os peões que atravessam na fase verde e outra para os que 
esperam durante a fase vermelha.

Esquinas

Tempo/Espaço

O total do tempo/espaço para a circulação e espera numa 

LOS Espaço (m2/p)
A > 1.2
B > 0.9 – 1.2
C > 0.6 – 0.9
D > 0.3 – 0.6
E > 0.2 – 0.3
F £ 0.2

tabela 6.6- CRITÉRIO DE LOS DE ÁREAS DE 
ESPERA PARA PEÕES

 Fonte: H.C.M.,2000, p. 18-6

LOS
Espaço 
(m2/p)

Fluxo 
(m/min/p)

Velocidade 
(m/s)

Densidade 
(P/m2)

E ³ 1.25 £ 75 ³ 1.0 £ 0.8

 tabela 6.5- CRITÉRIO DE LOS PARA PEÕES A CRUZAR COM 
OUTROS FLUXOS

 Fonte: H.C.M.,2000, p. 18-5

Espaço Fluxo
Velocidade 

média 
horizontal

(m2/p) (m/min/p) (m/s)

A >1.9 1.6 > 0.53 £ 0.33

B > 1.6 – 1.9 >16 –20 > 0.53 > 0.33 – 
0.41

C > 1.1 – 1.6 >20 – 26 > 0.48 – 
0.53

> 0.41 – 
0.53

D > 0.7 – 1.1 > 26 – 36 > 0.42 – 
0.48

> 0.53 – 
0.73

E > 0.5 – 0.7 > 36 – 49 > 0.40 – 
0.42

> 0.73 – 
1.00

F £  0.5 Variável £ 0.40 Variável

LOS V/C 

QUADRO 6.4- CRITÉRIO DE LOS PARA ESCADAS

 Fonte: H.C.M.,2000, p. 18-5



LOS Espaço(m2/p)
Fluxo(p/min/

m)
A > 49 1.6
B > 8 – 49 > 1.6- 10
C > 4- 8 > 10 -  20
D > 2 – 4 > 20  -  36
E > 1- 2 > 36 – 59
F £ 1 > 59

tabela6.3- AJUSTE DO CRITÉRIO DO LOS PARA 
GRUPOS EM PASSEIOS E PASSADEIRAS

Fonte: H.C.M.,2000, p. 18-5



 5.1.4.8  AJUSTE DO CRITÉRIO DO LOS PARA 
GRUPOS EM PASSEIOS E PASSADEIRAS 
Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-5)

 5.1.4.9  CRITÉRIO DE LOS PARA ESCADAS 
Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-5)

 5.1.4.10  CRITÉRIO DE LOS PARA PEÕES COM 
OUTROS FLUXOS 
Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-5)

 5.1.4.11  CRITÉRIO DE LOS DE ÁREAS DE 
ESPERA PARA PEÕES 
Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-6)
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intersecção de uma esquina revela-se o produto de uma área e o tempo do 
processo de análise.

)215.0( 2rWWCT baS −=                                                                             

TS = Tempo- Espaço disponível (m2/s)

Wa= Largura efetiva do passeio (m)

Wb= Largura efetiva do passeio b(m)

  r = Raio da guia na esquina do passeio(m)

  c = Tempo do ciclo (s)

Área de espera Tempo de espera   

Reflete a proporção do tempo de ciclo que os fluxos esperam, 
bem como o seu tempo de espera baseado na fase vermelha do sinal 
luminoso.

          

c
RVQ mido

tdo 2

2

=                                                                                          

Qtdo = Tempo total gasto pelos peões á espera de atravessar a 
rua maior, enquanto dura um ciclo. (P-s)

Vdo = Número de peões à espera de atravessar a rua menor, 
enquanto dura um ciclo.

Vdo = P/15 m*1 min/605*C(P/ ciclo)                                                                    

Rmi = Fase vermelha da rua menor (s)

C = Comprimento do ciclo (s)

                                                               

(Voltar a repetir o cálculo para a rua menor)

Determinar o tempo- espaço  de circulação

 Tsc = Ts- [0,5(Qtdo  + Qtco )]                                                         

Tsc = Total de tempo espaço disponível para a circulação de 
peões (m2-s)

Ts = Total de espaço/tempo (m2-s)

Qtdo = Total de tempo gasto pelos peões á espera de atravessar 

LOS Atraso pedonal (S/P)
A < 10
B ³ 10 – 20
C >20 – 30
D >30 – 40
E > 40 - 60
F > 60

 Fonte H.C.M., 2000,p.18-8

QUADRO 6.7- CRITÉRIO DE LOS PARA PEÕES EM 
CRUZAMENTOS COM SINAIS LUMINOSOS

 5.1.4.13 GEOMETRIA E TRAJECTOS PEDONAIS 
NUMA ESQUINA DE UM CRUZAMENTO  

(H.C.M. , 2000, p.18-9)

5.1.4.14 CONDIÇÃO 1 : ATRAVESSAMENTO DA 
RUA MENOR 

  (H.C.M. , 2000, p.18-9)

 5.1.4.12  CRITÉRIO DE LOS DE PARA PEÕES EM 
CRUZAMENTOS COM SINAIS LUMINOSOS
Fonte: (H.C.M., 2000, p.18-8)
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a rua maior durante um ciclo (p-s)

Qtco = Total tempo gasto pelos peões à espera de atravessar a 
rua menor durante um ciclo (p-s)

Espaço pedonal                                                             

M= Tsc /4* V     

M = Área de circulação por peão (m2/s)

Tsc = Total de tempo espaço para a circulação de peões (m2-s)

Vtot =  Número de peões a circular por ciclo

• Passadeira 

Tempo/ espaço

Ts= WE[(WALK+FDN)- L/2 SP]                                                             

Ou

Ts= WE[G-L/2 SP]                                                                        

                                 Quando não estão instalados os sinais luminosos                                                                                                      

 Ts = Tempo- Espaço (m2-s)

 L = Comprimento da passadeira (m)

 WE = Largura efetiva da passadeira (m)

WALK+FDN = Tempo efetivo de verde na passadeira (s).

SP = Média da velocidade dos peões (m/s)

G = Tempo de verde por fase (s) ( se WALK +FDN não estiver    
instalado)

( )
C

GCVNped −
=                                                                                    

Nped = Número de peões a atravessar um intervalo (p)

V = Volume de peões (p/15min)

G = Tempo de verde por fase.

                                                                      

T= 3.2+L/ Sp+(0,8L * Nped/W)    Para W > 3.0m                

 T= 3.2+L/ Sp+(0,2L * Nped)         Para W3.0m               

T = Tempo total de atravessamento (s)

L =  Comprimento da passadeira ( ms)

5.1.4.15 CONDIÇÃO 2 : ATRAVESSAMENTO DA 
RUA MAIOR 

(H.C.M. , 2000, p.18-10)
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Sp = Média de velocidade dos peões (ms)

Nped = Número de peões a atravessar durante um intervalo (p)

W = Largura da passadeira (m)

3.2 = Tempo de partida dos peões

T= ( Vi+ Vo )  t                                                                             

T = Tempo total de ocupação (p-s)

Vi = Volume de peões a sair da passadeira

Vo = Volume de peões a entrar na passadeira

t = Tempo total de atravessamento da passadeira

M=  Ts/ T                                                                                               

M = Área de circulação  do peão (m2/p)

Ts = Tempo espaço (m2-s)

T = Tempo de ocupação total da passadeira

5.1.5-Instrumentos de Intervenção Física

Quando intervimos fisicamente nos elementos pedonais urbanos utilizamos 
várias ferramentas. Cada uma apresenta diferentes resultados na intervenção 
tais como: reduzir a velocidade de tráfego e aumentar a segurança. Existem 
várias soluções de cariz alternativo que certamente se podem ajustar aos 
diferentes casos.

 A- Espaço para a sinalização

            Importa referir que se deverá reservar uma banda contínua 
de área livre para a sinalização, (parcómetros) e iluminação pública. Em todas 
as ruas estes elementos são necessários e é no passeio que serão implantados 
de acordo com o movimento dos peões (figura 5.1.5.1). Se todos estes 
elementos forem colocados numa mesma banda contínua, certamente poder-
se-á admitir-se uma largura mínima de 0.50 m. Deste modo, para garantir que 
dois carrinhos de bebé possam cruzar o passeio deverá apresentar para além 
dos 2m necessários mais cerca de 50 cm de forma a garantir espaço autónomo 
para estes elementos urbanos. Para casos particulares em que a circulação 
pedonal ou a circulação automóvel não apresenta valores relevantes 
certamente poder-se-ão admitir passeios de 1.5, tendo em mente que em 
determinadas situações o peão recorre à via para caminhar, fenómeno que 
obriga a circulação automóvel a se fazer a uma velocidade mais baixa. Terão 
de ser tomadas, nestes casos, medidas concretas de redução da velocidade 

 5.1.5.1 ESPAÇO PARA A SINALIZAÇÃO
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(lombas, “gincana”)

                    

B- Pinos e Barreiras 

Muitos são os automobilistas que consideram os passeios 
espaços de estacionamento à sua disposição. Ora, este hábito torna o 
movimento do peão um processo por vezes sinuoso e, em certos casos um 
processo mesmo impossível (CETUR, 1975). Importa assinalar que alguns 
elementos poderão ser desejáveis para remediar este estado de coisas. 

Os pinos deverão apresentar uma altura mínima de 20cm 
encontrando-se esses pinos afastados cerca de 1.50m, de modo, a impedir 
fisicamente que os automóveis entrem nesses espaços (figura 5.1.5.2). Refira-
se que estes pinos, se não forem devidamente visíveis, poderão representar 
um enorme problema para os peões. De qualquer modo, o espaço gasto na 
implantação destes pinos (buffer) é de cerca de 50 cm. A estes pinos estão 
muitas vezes associadas barreiras, de modo a que os peões não realizem 
atravessamentos em locais considerados perigosos.

                       

C- Largura necessária para plantações alinhadas  

As plantações participam no enquadramento estético de uma 
rua pelo espaço que ocupam, pela sua cor, pela sua forma, pela sua vida, pelo 
ambiente que criam. Estas plantações trazem a sombra ao peão no verão e 
funcionam como filtro de ruído e barulho relativamente às construções que 
o rodeiam.

As árvores de crescimento médio não devem ser plantadas 
a menos de 3m das construções e a 2m da via por razão de segurança 
(figura 5.1.5.3). Deste modo, um passeio com árvores alinhadas não deverá 
apresentar menos do que 5m de largura. Se junto do passeio existir uma barra 
de estacionamento as árvores deverão ser plantadas no limite do mesmo.

Um passeio com duas filas de árvores deverá ter, no mínimo, 
9m entre cada fila. A distância entre duas árvores deve ser igual a metade 
da altura de cada árvore (Figura 5.1.5.4). Um passeio pode também ser 
limitado por zonas ajardinadas ou pequenas sebes. Importa assinalar que, 
para alem das inegáveis qualidades estéticas, estas podem naturalmente 
dissuadir os peões de realizarem atravessamentos em qualquer ponto da rua, 
e deste modo, contribuem decididamente para uma maior segurança. Esta 
banda deverá ter no mínimo uma largura de 70cm. A composição paisagística 
poderá ou deverá exigir larguras maiores (Figura 5.1.5.5). 

D- Regras de Composição

Uma outra regra a ter em consideração no dimensionamento de 
um passeio é a proporção entre a parte destinada aos peões e ao automóvel, 
para que se considere o seu aspeto. 

 5.1.5.2 ESPAÇO PARA PINOS E BARREIRAS

 5.1.5.3  ESPAÇO PARA ARBORIZAÇÃO

 5.1.5.4 ESPAÇO PARA ARBORIZAÇÃO
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Uma proporção deve ser respeitada entre dois tipos de uso. 
Assim:

   • Nas pequenas vias a parte destinada ao automóvel deverá 
corresponder a 60% e ao peão 40%.

   • Nas grandes vias (>35m), a parte destinada ao automóvel 
pode descer até 40% ou 30% da largura total.

Importa assinalar que o espaço não destinado ao automóvel 
inclui os passeios, os canteiros centrais ou laterais. Os canteiros laterais são 
mais acessíveis aos peões do que propriamente os centrais. Esses espaços, 
também destinados a passeio, jogos, deverão ter pelo menos 6m de largura. 

 Os espaços centrais, para que possam ser acessíveis aos peões 
e para que possam ser agradáveis, deverão ter uma largura mínima de 2 a 3 
vezes superior à largura das vias que a rodeiam (figura 5.1.5.6).    

E- Esperas

As esperas poderão dever-se a motivos muito diferentes, tais 
como: A espera em frente a uma paragem de autocarro ou de táxis, espera 
em frente a uma passagem de peões, de um cinema ou montra.

Uma análise cuidada do funcionamento da rua permitirá 
determinar quais são as áreas de dimensionamento que deverão ser 
planeadas.

Autocarro 

Para fazer uma reentrância para o autocarro, no passeio, é 
necessário um passeio com uma largura mínima de 7m (3m para o autocarro, 
2m para o abrigo e 2m livres para a circulação pedonal). Se a rua prever 
uma banda de estacionamento, o passeio necessário será apenas de 5m. 
As esperas deverão ter no mínimo 1.5 de largura e comprimento variável. O 
abrigo deverá estar recuado 0.5m da guia do passeio (fig. 5.1.5.7).

A densidade admissível de peões é de 1.5 peões/m2.    

             

   Espera em frente de uma passadeira 

A densidade deverá ser a mesma que a anterior. Será 
conveniente prever nas saídas das passagens de peões espaços que acolham 
aqueles que esperam pela oportunidade de passar enquanto circulam os 
outros peões.

  Espera em frente a um cinema ou teatro

Primeiro, põe-se o problema do surgimento de filas de espera 

 5.1.5.5 ESPAÇO PARA SEBES

 5.1.5.6 REGRAS DE COMPOSIÇÃO
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no passeio, criando conflito com os peões que circulam. Importa assinalar que 
estas filas poderão ser organizadas de forma a produzir um menor conflito. 
Um outro aspeto será na saída do teatro, colocando-se em conflito os peões, 
que circulam com os espetadores que saem. Muitas vezes, o próprio passeio é 
utilizado como um foyer antes e no fim do espetáculo.

   Esperas em frente de montras

Nas ruas comerciais, muitos peões poderão querer parar diante 
das montras, fenómeno que naturalmente vai provocar incómodos em quem 
pretender circular. Para além disso, muitos comerciantes utilizam o espaço 
exterior para exibir alguns dos seus artigos, ou para realizar propaganda à sua 
loja. Para este uso será necessário 1.5m, fenómeno que obrigará, nestes casos, 
a que o passeio tenha necessariamente no mínimo 4m. 

   Espera diante de uma escola

O tipo de utilização do espaço urbano depende do tipo de 
escola. Nas escolas primárias e pré-primárias, as crianças são normalmente 
acompanhadas por adultos que os esperam em frente da escola. As saídas 
das escolas são espaços particularmente intensos. É necessário assim, um 
alargamento do passeio diante da escola de modo a permitir dar resposta a 
esta turbulência das crianças, sem pôr a sua segurança em perigo.

Os liceus, para além dos alunos que se deslocam em transportes 
públicos sem a necessidade de adultos, são igualmente caracterizados, 
contrariamente às escolas primárias e pré-primárias, por terem horários de 
entrada e de saída muitíssimo variados, muitas vezes definidos de aluno para 
aluno.   

   Esplanadas e mercados

As esplanadas permitem e possibilitam às pessoas uma 
oportunidadAs esplanadas permitem e possibilitam às pessoas uma 
oportunidade de participação na vida urbana, de repousar, conversar e, 
encontrar amigos. Nas ruas movimentadas a sua implementação deverá ser 
limitada apenas a passeios muito largos. Compreendendo a importância 
destes espaços a sua largura deverá variar de 6 a 15m.

Os mercados de rua representam e erguem-se como locais 
privilegiados de encontro dos habitantes de um determinado bairro. O 
espaço necessário para uma banca de venda é de 1 a 1.5m de largura, ao que 
se acrescenta ainda o espaço para o vendedor de 1.5 a 2m. Estes mercados 
deverão ser necessariamente instalados em passeios largos.

F- Passagens 

A conceção geral das passagens para peões deve permitir que os 

 5.1.5.7 PARAGENS
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peões as utilizem efetivamente em segurança e, que sejam respeitadas pelos 
automobilistas.

   Sejam utilizados pelos peões

Estas passagens devem situar-se ao longo dos percursos dos 
peões - espaços comerciais, prolongamento de ruas, em frente de centros 
comerciais, no prolongamento de zonas destinadas a peões, à direita das 
paragens de transportes públicos.

   Os peões deverão estar em segurança nas passadeiras

Os peões devem ser visíveis aos automobilistas em toda a sua 
área, bem coOs peões devem ser visíveis aos automobilistas em toda a sua 
área, bem como nas áreas de espera, assim: 

- Suprimir estacionamento a menos de 10m;

- Suprimir a sinalização, arborização que pode condicionar a 
visibilidade;

- Iluminar convenientemente as passagens.

   Situação/dimensionamento

A passagem deve situar-se recuada do cruzamento, de modo 
a que uma viatura que vire, possa esperar a passagem do peão. Deve ser 
perpendicular ao eixo do passeio, sendo mais curta possível e o ângulo o 
menor possível para determinar a velocidade dos veículos.

Deve estar o “mais possível” próxima do eixo dos percursos dos 
peões, de modo a não os obrigar a desvios consideráveis (fig. 5.1.5.8)

A largura da passagem deverá ser no mínimo de 2,50m quando 
a velocidade dos veículos for inferior a 60km/h e de 4,0m quando for superior 
(fig.5.1.30). 

A largura depende ainda:

- Do número de peões a atravessar na hora de ponta;

- Do tempo de verde por ciclo;

- Do tempo total do ciclo;

                                           

Proteção dos peões

As passadeiras revelam o conflito entre dois tipos de tráfego, 
devendo-se ter em particular consideração:

- A natureza e o volume de circulação automóvel;

- Tipo de via (primária, secundária, terciária); 5.1.5.8 PARAGENS
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- Débito atual e previsível;

- Direções mais sobrecarregadas;

- As características da frequência pedonal;

- Afluência, hora de ponta;

- Número de atravessamentos atuais e previsíveis.

Do ponto de vista da segurança a travessia menos perigosas é 
aquela que se faz nos locais de passagens, deste modo devem-se considerar 
alguns meios para persuadir a passagens em locais não previstos:

- A existência de barreiras, plantações, arbustos, canteiros;

- Sinalizações aos automobilistas das passagens pedonais;

- Passagens visíveis.

  Natureza do fluxo pedonal

Importa desenvolver uma análise da repartição dos grupos de 
idade que frequentam as passagens. De facto, uma proporção elevada de 
crianças e de adultos fundamenta a necessidade, ou melhor, obriga a atenções 
especiais. Tal atenção deve-se necessariamente ao facto de que estes grupos 
etários – crianças e idosos – representam as maiores vítimas de acidentes 
de circulação envolvendo peões. No fundo, as pessoas de idade, marcadas 
ou caracterizadas por reações e velocidades de deslocação mais lentas, 
representam naturalmente potenciais vitimas das passagens. Para além disso, 
importa assinalar que a sua visão e a sua audição limitadas faz com que em 
70% dos acidentes de pessoas idosas representem e se apresentam como 
resultado de não se terem apercebido do veículo que os atropelou. No caso 
das crianças, a capacidade de obter a informação é mais lenta e a sua atenção 
é menor que nos adultos. Para além disso, refira-se que o seu comportamento 
depende decisivamente da sua educação. 

Para além destes fatores, importa assinalar que a natureza dos 
deslocamentos pode igualmente intervir na realização de uma passagem. De 
facto, por exemplo, junto a uma central de transportes, os peões são mais 
apressados e correm mais riscos. No caso de passagens junto a locais de 
passeio os atravessamentos são mais prudentes.  

 Critérios de implantação e escolha de uma passagem de peões 

Para cada tipo de passagem existem critérios para a escolha.

- Passagens de controlo

Em secções correntes, desde que o fluxo de veículos ultrapasse 
300 veículos/hora (senão não terá qualquer tipo de necessidade), dever-se-á 
implantar este tipo de passadeiras na continuidade de percursos pedonais 

 5.1.5.9 PASSAGENS
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envolventes.  

Revelam-se grandes geradores de fluxos pedonais os centros 
comerciais, as zonas de habitação densa, escritórios e, ainda as escolas.

- Passagens com sinais luminosos (fig. 5.1.5.10)

  

 Passagens desniveladas

Não existem valores que nos permitam percecionar quando 
passa a ser necessário este tipo de passagem, mas quando o número de 
automóveis não escoa, pode-se utilizar uma solução deste tipo. De qualquer 
modo, importa assinalar que esta será utilizável no caso de linhas férreas, 
linhas de água e vias rápidas.

Refúgio central

O refúgio central deverá ser implementado de 2 em 2 vias. 
Na dicção da passadeira não deve haver estreitamento da passadeira (fig. 
5.1.5.11). 

A largura mínima é de dois metros, de forma a permitir que 
um peão com um carrinho de bebé ou uma bicicleta possa parar. Ergue-se 
como necessário dar ao refúgio uma capacidade pelo menos igual ao débito 
de ponta de um ciclo. No caso de dois metros não chegarem ou se aumenta 
a largura ou procura-se o desencontrar dos alinhamentos das passadeiras.

 Passagens inferiores

A largura mínima é de 3m (4 a 6m são aconselháveis). O 
dimensionamento faz-se da mesma forma que um passeio. Procurando-se 
ou com o intuito de tornar estas passagens mais agradáveis será conveniente 
que sejam (fig. 5.1.33):

- Bem iluminadas;

- Não devem ter recantos (evitar vandalismo);

- Revestimentos lisos (evitar graffitis);

- Se forem largas poderá propor-se vitrinas e ainda pequeno 
comércio;

- Bem sinalizadas;

Passagens superiores

A sua localização e o seu acesso não deverá incomodar ou 
provocar perturbações no fluxo de peões no passeio. A largura mínima deverá 
ser de 2.5m, devendo estas passagens ser dimensionadas como um passeio. 
O revestimento deverá ser antiderrapante, as proteções laterais permeáveis 

 5.1.5.10 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE UMA PAS-
SAGEM PARA PEÕES      

Fonte: CETUR, 1975, p.50

 5.1.5.11 REFÚGIOS
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visualmente e deverão ter uma altura até 2m (fig.5.1.5.12).

Acessos

Os acessos a estes dois tipos de passagens poderão ser 
efectuados através:

- Escadas;

- Rampas com escadas;

- Rampas;

- Escadas mecânicas.

- Escadas

As escadas têm a vantagem de ocuparem pouco espaço. No 
entanto, não possibilitam ou permitem a sua utilização por parte de deficientes 
e ainda de carrinhos de bebé.  

A largura destes acessos deverá ter no mínimo de 2m e, se 
estiverem no passeio, este deverá ser de 5m. Depois de 15 degraus deverá ser 
colocado um patamar com 1.5m para repouso. Considera-se um débito de 25 
a 40 peões para a largura de 1m.

- Rampas com degraus

As vantagens destas rampas é que podem ser utilizadas por 
carrinhos de bebé. São adaptáveis a inclinações de 15 a 40%.

- Rampas

Permitem a circulação de viaturas de bebé e deficientes. São 
adaptáveis a inclinações até 8.3% (fig.5.1.5.13).

- Escadas mecânicas

Evitam o cansaço de subir escadas. Os idosos e crianças 
necessitam de ajuda para as utilizar. São facilmente adaptáveis a inclinações 
de 58 a 78%. 

O seu débito é de 60 peões/min (largura 1m) e a velocidade 
0.5m/s. Importa referir que quando se instala uma escada mecânica deverá 
ser construída ou haver uma escada alternativa (reparações, avarias)

 

- Tapetes rolantes 

Com 0.70m a 1.20m de largura a sua velocidade varia de 0.50 a 
1m/s. O comprimento máximo é de 100mts para uma inclinação até 20%. Tem 

 5.1.5.12 PASSAGENS INFERIORES

 5.1.5.13 PASSAGENS SUPERIORES
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um débito de 6000 a 11000 peões hora

G- Redutores de tráfego

Nas cidades, ergue-se e revela-se como um dos grandes 
problemas o fazer cumprir os limites de velocidade. Nas cidades portuguesas 
existem muitos casos em que o perfil longitudinal e transversal não 
corresponde à velocidade imposta para esse tipo de traçado. Importa assinalar 
que no caso das variantes urbanas, com perfil transversal - tipo equivalente 
ao das auto-estradas -, e com cruzamentos desnivelados em trevo, convidam 
o automobilista a exceder a velocidade estabelecida para estas mesmas vias 
(50 Km/h). Deste modo, por deficiência do projeto o controlo passa a ter de 
ser de cariz policial (fig.5.1.5.14). 

H- Alargamento de guias

O alargamento das guias representa um meio para obter uma 
passagem maior, mais segura e, com espaço para o veículo realizar a viragem 
à direita (fig. 5.1.5.15). O alargamento das guias é aconselhável quando ruas 
residenciais intercetam ruas arteriais, quando existem escolas, centros de 
idosos, nos centros ou nas periferias e quando existem áreas comerciais e 
volumes altos de peões.

5.1.6 Avaliação 2A - Dimensão Física

Área 1

Nesta área, que abrange a zona central de Braga - uma zona 
exclusivamente pedonal- e a sua coroa envolvente, procura-se compreender a 
relação da atividade pedonal com a área envolvente. Ora, encontramos aqui, 
a influência dos principais equipamentos urbanos, como a Câmara Municipal 
de Braga, Universidade do Minho, Tribunal de Trabalho, Hospitais, Clínicas, 
Central de Camionagem, Universidade Católica, Universidade de Teologia, 
vários Colégios, Escolas Secundárias, entre outros, bem como a principal 
atividade comercial da cidade. Esta zona revela ou apresenta previsivelmente 
uma forte atividade pedonal.

 - Tipo de análise

Ao contrário da área 2, onde serão apenas avaliados os níveis 
de serviços dos passeios, aqui serão tomadas em consideração as esquinas, 
que são desdobradas na avaliação das passadeiras de superfície e dos níveis 
de serviço das esquinas, das esperas das mesmas passadeiras e na avaliação 
também das passagens superiores e inferiores. Pretende-se desenvolver um 
estudo abrangente desta área, procurando contemplar de uma forma geral a 
maioria dos acontecimentos do espaço urbano que o peão utiliza na cidade. 

 5.1.5.14 RAMPAS

 5.1.5.15 REDUTORES DE TRÁFEGO

 5.1.6.1 ALARGAMENTO DE GUIAS
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- Passeios

Importa assinalar que a análise dos passeios será realizada 
de acordo com a metodologia apresentada no H.C.M (Highway Capacity 
Manual). Ora, esta metodologia apresenta como dados base o número de 
peões que circulam nos dois sentidos, a largura, o local onde este é mais 
estreito, o mobiliário urbano existente (sendo considerada a combinação mais 
desfavorável) e ainda onde se encontram as montras dos espaços comerciais.

- Exemplo

Avenida Central (Braga Shopping) 2M2

Quando, tal como sucede neste caso, o passeio apresenta 
uma largura variável, não se deve considerar o local onde é menor, mas sim 
aquele em que a combinação da largura efetiva for menor, o que neste caso 
claramente coincide com a largura mínima do passeio. Assim seria:

WT = 1.87 m

Wo = 0.7 + 0.9 = 1.6 m

Edifício Sinais luminosos

A largura efectiva WE será de 1.87 – 1.6 = 0.27 m

Então VP =       V15         =      242     =59.75 p/min/m 

                      15 x WE         15 x 0.27

 Através do quadro 6.2 corresponde um nível

                                                                                                                                                          

- Nível de serviço E

 Através do quadro 6.3 corresponde um nível       

                                  

- Nível de serviço de grupo F

  WE não cumpre a largura mínima (1.50m)

Deveria ser atribuído um nível de serviço F

Outro aspeto a ter em consideração será o de analisar se a WE 
seria superior à largura mínima admissível. Ora, como o WE é inferior a 1.50m, 
mesmo sabendo que o nível de serviço obtido foi E, deverá ser-lhe atribuído 
o F. Desta forma se pode claramente garantir a existência de um espaço 
considerado mínimo para caminhar. 

Importa referir que neste estudo também se deve ter em 
consideração o efeito de grupo, efeito geralmente associado a locais onde 

 5.1.6.2 ÁREA de Estudo 1
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existem sinais luminosos como é, de facto, o caso desta situação.

O quadro resumo (quadro 6.9.) apresenta todos os dados 
relativos à área 1, bem como os elementos do estudo de campo, os valores 
de cálculo e ainda os níveis de serviço obtidos.

Os dados relativos a todos os passeios encontram-se no anexo 
A.

- Resultados do estudo sobre passeios

Se não se considerar a largura mínima, no fundo, a área 1 
apresenta resultados que se podem considerar de uma forma geral de carácter 
claramente positivo (fig. 5.1.38), revelando-se em alguns tramos afetados 
pela influência da central de camionagem, resultados que não correspondem 
necessariamente a níveis de serviço satisfatórios. De qualquer modo, importa 
referir que esta análise sumária não deve ser considerada como válida, pois 
não entraram em consideração com a largura mínima, e se grande parte 
dos tramos não cumpre esta exigência, poderão ser inibidores de maiores 
tráfegos pedonais que naturalmente afetariam estes valores aqui obtidos. 
Quando se considera esta limitação (largura mínima) o cenário altera-se 
radicalmente passando, de facto, a maior parte dos casos a revelar níveis de 
serviço maus (nível F). Descortina-se que cerca de 40% do total de tramos 
que apresentam níveis de serviços aceitáveis (nível de serviço superior a C) 
não cumprem os requisitos de largura mínima. Refira-se que 70% dos tramos 
não cumprem a obrigação de largura mínima. Não deixa de ser significativo 
que dos restantes 30% que cumprem esses requisitos, 70% representam 
percursos exclusivamente pedonais. 

Os valores de tráfego que estão associados precisamente 
a estes tramos, ou seja, onde existem tramos com bom nível de serviço, 
revelam volumes pedonais consideráveis. 

Cerca de 60% do total de tramos apresenta volume de 
tráfego pedonal inferior a 100 peões/15 min., e estes 60% correspondem 
precisamente aos tramos onde o nível de serviço é mau (nível F). A totalidade 
dos tramos com volumes inferiores a 100 peões/15 min corresponde a cerca 
de 80% dos tramos com níveis de serviço F. Os restantes 20% apresentam 
volumes consideravelmente mais elevados por estarem afetados pela central 
de camionagem.

Se excluirmos ainda os tramos exclusivamente pedonais, 
apenas cerca de 10% do total de tramos terão níveis de serviço superiores 
a D. 

Certamente se poderá concluir que o volume de tráfego está 
naturalmente associado aos níveis de serviço, e que estes, na grande maioria 
das vezes se revelam baixos, consequência do não cumprimento dos requisitos 
de largura mínimos. Ergue-se ou revela-se como medida mitigadora o fazer 
cumprir os requisitos de largura mínima.

- Cruzamentos com sinais luminosos
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Analyst                 
Agency or Company           
Date Performed                      

Analysis Time Period          

2

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Fonte: H.C.M., 2000 

Notes
1. Includes curb width, street fumiture, window shops, building prostrusions, inside clearance, and all other field-observed obstrutions
2. If there is not platoon crossing, assume Np)=1

3. Link length includes segment of sidewalk and upstream signal crosswalk length

tabela 6.8-FICHA DE TRABALHO DE PEÕES

LOS urban street pedestrian facility (Exhibit 18-14)

Length os link,3Li(m)

LOS at Unsignalized intersections (Exhibit 18-13)

Average pedestrian delay, dp(s), dp= 1   (e      - vtG-1)\V

Average Pedestrian Travel Speeds Over Several Links

Group critical gap, tG(s),tG = tc+2(Np-1)

Spatial pedestrian distribution, 2Np(p),Np=INT 0.75(Nc-1) +1
                                                                                        WE

Typical pedestrian number in crossing platoon, Nc

LOS (Exhibit 18-8)

Length of crosswalk, L (m)

Pedestrian walking speed, Sp (m/s)

LOS at signalized intersections (Exhibit 18-9)

Average delay, dp (s), dp = 0.5 (C-g) 2
                                                 C

Opposing direction bicycles flow rate, Qob (bicycles/h)

Passing events, Fp (events/h), Fp = Qsb (1- Sp )
                                                                        Sb

LOS (Exhibits 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, or 18-7) E/F

Shared Pedestrian – Bicycle Facilities

Mean pedestrian speed, Sp (m/s)

Same direction bicycle flow rate, Qsb (bicycles/h)

Peak 15 – min flow rate (both directions), V15 ( p/15 - min) 242

Pedestrian unit flow rate, Vp (p/min/m), Vp  =    V15
                                                                                    15*We

59,75

1
Total  width of crosswalks, Wt (m) 1,87

Sum of obstructions width and / or shy distances, 1Wo (m) 1,6

Effective crosswalk width, We (m), We = Wt – Wo 0,27

□ Planningl (WE)          □ Planningl (LOS)          

Vehicular flow rate, v (veh/s)

Pedestrian Delay at TWSC Intersections

Pedestrian star – up time, ts (s)

Single pedestrian critical gap, tc (s), tc =  L   + ts

Opposing events, Fm (events/h), Fm = Qob (1- Sp )
                                                                                  Sb

Crossing at Signalized Intersections, Unsignalized Intersections, and Urban Street Facilities

Pedestrian Delay at Signalized Intersections

Average travel speed, SA (m/s), SA =     LT 

                                                                                            ∑   Li   + ∑ dj

                                                                                                   ST

                                                                         Sp

Effective green time for pedestrians, g(s)
Cycle length, C(s)

Total events, F (events/h), F = Fp + 0.5Fm

Walkways and Sidewalk Pedestrian Facilities

11:40 to 11:51

□ Operational (LOS)          □ Design (WE)          

2 – 7 – 01 

PEDESTRIANS WORKSHEET
General Information

Analysis Year

Site Information
Facility
Jurisdiction

vtg

 5.1.6.3 FICHA DE TRABALHO DE PEÕES 

 Fonte: H.C.M., 2000



5 176

WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB VP V=VP/ LOS LOS

Guia MobUrb Montra Saliencia Esp.livre Total Total 15WE platoon platoon

2M1A 2.18 0.45 0.75 0.9 -- -- 2.1 145 101 246 0.08 205 F F F F
162 132 294 245

2M1B 2.05 0.45 0.90 0.9 -- -- 2.25 113 114 227 -0.20 -75.67 F F F F
147 175

2M2 1.87 0.45 2.09 -- -- -- 2.54 102 140 242 -0.67 -24.08 F F F F
112 135 245 -17.2

2T1 8.50 -- 1.65 1.8 -- -- 3.45 333 177 510 5.05 6.73 A B A B
298 222 520 6.86

2T2 6.63 -- 1.75 1.8 -- -- 3.55 217 278 495 3.08 10.71 A C A C
312 324 636 13.76

3M1 5.85 -- 0.93 0.9 -- -- 1.83 145 165 310 4.02 5.14 A B A B
168 193 361 5.98

3M2A 9.08 -- 0.80 0.9 -- -- 1.70 147 191 338 7.38 3.05 A B A B
173 222 395 3.56

3M2B 8.62 -- 1.20 0.90 0.80 -- 3.20 173 175 348 5.42 4.28 A B A B
195 192 387 4.76

3T1 9.90 -- 2.03 1.8 -- -- 3.83 147 188 335 6.07 3.68 A B A B
152 195 347 3.81

3T2A 2.50 0.45 0.90 0.90 -- -- 2.25 43 52 95 0.25 25.33 C D F F
55 67 122 32.53

3T2B 1.70 0.45 -- 0.90 -- -- 1.35 52 59 11 0.35 21.14 B D F F
47 72 119 22.67

4M1A 0.80 0.45 0.90 -- -- -- 1.35 10 19 29 -0.55 -3.52 F F F F
12 17 29 -3.52

4M1B 0.74 0.45 0.75 -- -- -- 1.20 8 16 24 -0.46 -3.48 F F F F
10 18 28 -4.05

4M2A 3.26 0.45 0.90 -- 0.6 -- 1.95 43 57 100 1.31 5.08 A B F F
37 49 86 4.37

4M2B 2.50 0.45 0.75 -- -- -- 1.20 86 49 135 1.30 6.92 A B F F
88 45 133 6.82

4T1A 2.04 0.45 0.55 -- -- -- 1.00 78 64 142 1.04 9.10 A B F F
85 76 161 10.32

4T1B 1.95 0.45 0.90 -- -- -- 1.30 80 69 149 0.65 15.28 A C F F

contagem em 2001

contagem em 2015

tabela 6.9 - RESUMO

LOSWC V1 V2 WE LOS

 5.1.6.4 RESUMO
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Importa assinalar que a análise dos cruzamentos com sinais 
luminosos será realizada de acordo com a metodologia apresentada no H.C.M. 
Ora, esta metodologia apresenta como dados base o número de peões que 
circulam nas passadeiras ( Vco, Vci, Vdi) e os que circulam na esquina (VAB).

Os dados relativos à geometria da esquina obtidos são a largura 
do passeio relativo à major ST e minor ST ( Wb, Wa, respetivamente), a 
largura das passadeiras que atravessa a major e minor ST (Wd, Wc), a largura 
da major e minor ST ( Ld, Lc) e o raio da curva da guia no cruzamento (R). Os 
dados relativos aos tempos dos sinais luminosos afetos à atividade pedonal, 
bem como os tempos de verde, vermelho para a major e minor ST.

Para a área 1, conforme se pode percecionar no quadro de 
levantamento, os dados foram obtidos no dia 17 e 18 de Junho de 2001 
(quadro Fig. 5.1.6.5).

- Resultados da análise de cruzamento

Poderemos dividir esta análise de resultados em duas áreas 
distintas: uma a que corresponde aos cruzamentos com sinais luminosos 
existentes na Avenida da Liberdade e uma segunda área que incluiria os 
restantes cruzamentos.

A primeira área revela-se caracterizada por apresentar boas 
respostas em termos de dimensões físicas dos passeios correspondendo 
a intensos fluxos pedonais. Não deixa de ser interessante referir que essa 
boa resposta encontra eco na generalidade das esquinas. As passadeiras 
apresentam bons níveis de serviço, restando apenas a dúvida de que se fossem 
considerados separadores reduzindo em muitos casos o comprimento para 
metade, se os níveis continuariam aceitáveis. A grande parte dos resultados 
revela-se consequência do cumprimento das passadeiras, que ultrapassam, 
neste caso e na maioria dos casos, o comprimento desejável (até 2 vias) de 

Hora Data Wb Wa Wd Wc Ld Lc R Vco Vci Vdo Vdi VAB Gmj Rmj C Gmi Rmi

17M1A 09:30 17/07/2002 1.86 2.75 4.80 - 9.50 - 3.0 - - 141 123 408 76 15 95 - -

17M2A 10:00 17/07/2002 1.95 1.80 3.05 2.05 19.20 7.10 1 63 150 27 12 21 24 28 56 24 28

17M2B 10:15 17/07/2002 2.0 1.58 3.05 3.05 19.20 5.15 1 96 124 27 12 72 24 28 56 24 28

17M2C 10:30 17/07/2002 3.5 1.78 3.05 - 5.15 - 1 - - 96 124 17 24 28 56 - -

17M2C 10:45 17/07/2002 1.4 1.93 2.05 - 7.10 - 1 - - 63 150 28 24 28 56 - -

17T1A 14 :30 17/07/2002 1.4 7.10 3.00 3.0 9.45 6.0 4 27 9 69 18 23 80 84 120 80 84

17T1B 14 :45 17/07/2002 5.07 2.85 3.0 - 6.0 - 5 - - 27 9 63 80 36 120 - -

17T1C 15 :00 17/07/2002 6.92 1.47 3.0 3.0 10.10 6 1.7 21 10 26 8 61 35 81 120 80 36

17T1D 15 :15 17/07/2002 1.40 2.40 3.0 3.0 9.45 9.10 3 12 35 69 18 45 80 36 120 35 81

18M1A 9 :30 18/07/2002 7.12 2.45 5.0 5.0 19.10 12 4 171 204 102 66 54 40 71 115 85 26

18M1B 9 :45 18/07/2002 2.30 7.71 5.0 - 12.0 - 4 - - 171 204 69 50 54 115 - -

18M2A 10:15 18/07/2002 1.74 8.12 4.61 - 9.2 - 4 - - 96 138 21 30 81 115 - -

18M2B 10:30 18/07/2002 1.98 7.22 4.6 - 10.22 - 3.5 - - 201 135 15 70 41 115 - -

18M2C 10:45 18/07/2002 8.70 1.52 4.6 4.6 15.60 10.2 4 135 142 38 32 26 30 81 115 70 41

18M2D 11 :00 18/07/2002 8.52 2.1 4.6 4.6 15.6 9.2 0.4 24 138 33 24 13 30 81 118 30 81

18T1A 14 :30 18/07/2002 2.32 6.8 5.5 - 17.2 - 10 - - 144 63 10 50 61 115 - -

18T2B 14 :45 18/07/2002 4.59 6.88 4.05 - 19.5 - 7 - - 30 60 27 50 54 115 - -

18T1C 15 :00 18/07/2002 6.80 4.08 4.05 4.05 20.2 19.5 7 30 60 42 72 60 25 86 115 50 61

18T1D 15 :15 18/07/2002 6.39 3.12 4.05 5.5 20.2 17.2 10 144 63 42 72 51 25 86 115 50 61

tabela 6.10 - RESUMO DE LEVANTAMENTO

Tramo
Data Geometria Tráfego pedonal p/15 min Tempos de sinal

 5.1.6.5 RESUMO DE LEVANTAMENTO



5 178

passadeiras sem separador.   

Outro indicador do nível de serviço é o acesso médio, que 
no caso desta primeira área decerto não revela uma excelente resposta, 
naturalmente, por se tratar de uma via com intenso trânsito automóvel e 
onde os tempos de sinal para os peões estão fortemente condicionados por 
esta situação.

Na área que não inclui a Avenida da Liberdade, o cenário revela-
se completamente diferente. É uma zona com ruas centrais e essenciais e, 
onde as dimensões dos passeios estão condicionadas pela exiguidade do 
espaço e pelo fluxo automóvel. Sendo assim, seria de esperar que os níveis de 
serviço nas esquinas fossem baixos exceto onde existe uma via incorporada 
num novo eixo.

Por se tratar de zonas com forte intensidade pedonal, 
as passadeiras têm pouco comprimento e, na sua generalidade pouca 
largura provocando congestionamentos que justificam os níveis de serviço 
encontrados em algumas passadeiras nesta área.

No entanto, importa assinalar que os resultados foram bem 
positivos, eventualmente fruto de se tratar de uma zona de baixa densidade 
rodoviária. 

Uma intervenção com o intuito de mitigar os efeitos negativos 
descortinados neste estudo não se revela uma tarefa fácil, exatamente por 
se tratar de um sistema complexo e de envolver outros elementos urbanos. 
Procurando.se resolver a questão do atraso médio particularmente elevado 
sentido pelo peão na Avenida da Liberdade, parece de particular importância 
referir que a resposta não pode ser simplesmente o aumentar o tempo de 
verde para os peões, pois tal alteração iria certamente envolver e causar 
outros problemas urbanos. Do mesmo modo, não se poderá aumentar o 
passeio para resolver o problema dos baixos níveis de serviços, sentidos nas 
esquinas na zona central. De facto, uma tentativa de resolução deste e de 
outros problemas, envolve naturalmente soluções de âmbito muito alargado, 
para aí, sim, caso a caso, se resolverem os problemas graves sentidos pelos 
peões nas dimensões físicas dos seus espaços, como veremos no próximo 
capítulo.

- Passagens superiores (passagens com segregação no espaço)

Não pretende esta avaliação analisar o nível de serviço 
correspondente à metodologia prevista no H.C.M. Como o número de peões 
que utiliza este tipo de passagens é muitíssimo reduzido não se justifica 
essa avaliação. Propõe-se antes avaliar os princípios básicos de dimensão 
física, neste tipo de espaços, tais como: largura mínima, o comprimento de 
percurso, inclinação dos acessos e os percursos alternativos que os peões 
terão que realizar para efetivarem os mesmos atravessamentos.

Importa referir que as rampas não cumprem as larguras 
mínimas, larguras que seriam, numa perceção de cariz verdadeiramente 
otimista desta zona de baixa densidade, de 1,50m. Esta largura de 1,50m
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deveria ser livre, à qual deveria ser adicionado um Buffer de 0,50m de cada 
lado tendo em consideração as guardas. Se as rampas fossem superiores a 
1,50m, o Buffer deveria ser para cada lado aumentado para 0,70m. O tabuleiro 
apresenta uma largura de 1,50m, largura essa, não tendo em consideração os 
Buffers necessários.

A inclinação das rampas desta passagem superior é de 
aproximadamente 19,5 %, sabendo-se que uma rua só pode ter, no máximo, 
uma inclinação de 15%. Para além disso, importa salientar que se revela 
perfeitamente inviável para peões com limitações físicas (deficientes) que só 
conseguem vencer uma inclinação de 6%. Refira-se que um peão com uma tal 
limitação será obrigado a realizar um percurso alternativo correspondente a 
cerca de 300 m para realizar o mesmo atravessamento de cerca de 18m. 

Uma comparação do comprimento de passagem de superfície 
e da passagem superior revela diferenças substanciais. Na passagem de 
superfície o atravessamento seria de aproximadamente 18m. Por sua vez, 
nesta passagem superior, o comprimento percorrido é 3 vezes superior, mas, 
se a rampa cumprisse os 15%, o comprimento seria 5,5 vezes o de superfície 
(aproximadamente 100m), e ainda, se a rampa cumprisse os 6% necessários 
para um deficiente poder atravessar, o comprimento seria 11 vezes superior ao 
de superfície (aproximadamente 210m). Revela-se portanto completamente 
diferente, realizar um percurso em superfície plana ou num plano inclinado, 
que no presente caso apresenta uma inclinação de 19,5%.

Parece-nos claramente que estas razões apresentam-se como 
perfeitamente óbvias para a compreensão da delicadeza na decisão da 
construção de uma passagem superior, passagem que implica e revela um 
custo demasiado pesado para um peão. Tais soluções deverão ser limitadas 
a casos excecionais, e não propriamente em locais ou casos urbanos como o 
que se reflete.    

LOS LOS

Mj Mi

17M1 503 - - - 13 15 15 43 33.7 D - - 302.1 456 - 74.1 0.43 F 12.63 13.25 371 1.36 E - - - - -

17M2A 937 306.26 9.33 3.92 0.75 1.68 1.31 16.99 9.145 A 9.145 A 184.52 11.76 27.44 164.92 2.42 C 0.96 19.45 47.26 19.82 A 2.94 4.72 62.56 4.90 B

17M2B 937 343.27 7.72 5.97 0.75 1.68 4.48 20.6 9.145 A 9.145 A 164.92 11.76 41.79 138.15 1.67 D 0.96 19.45 47.26 19.82 A 3.41 8.39 114.86 2.98 C

17M2C 343.27 - - - 7.72 5.97 1.05 14.74 9.145 A - - 336.84 41.79 - 315.95 5.35 B 3.41 8.39 114.86 2.98 C - - - - -

17M2D 306.26 - - - 9.33 3.92 1.74 15.00 9.145 A - - 139.27 27.44 - 125.55 2.09 D 2.24 10 132.5 2.31 C - - - - -

17M1A 2156 1396.8 1.2 3.6 2.4 9.2 3.07 19.47 6.67 A 6.67 A 780 49.68 19.44 745.44 9.57 A 3.06 11.9 138.04 15.62 A 1.2 8.52 40.89 34.16 A

17T1B 1395 - - - 1.2 3.6 3.60 8.4 6.67 A - - 1088.9 19.44 - 1079.18 32.11 A 1.2 8.52 40.89 34.11 A - - - - -

17T1C 932 1395 1.32 2.52 1.06 3.46 8.13 16.67 30.14 D 6.67 A 75.44 94.58 13.61 21.345 0.32 F 2.45 12.37 55.46 16.80 A 0.84 8.4 32.09 41.47 A

17T1D 2156 2080.49 4.67 1.6 2.4 9.2 6 23.87 6.67 A 6.67 A 171 245.33 8.16 44.26 1.85 D 6.51 12.83 148.28 14.54 A 0.53 12.56 78.75 26.43 A

18M2A 1107.34 - - - 17.63 12.27 2.68 32.58 31.41 D - - 1229.2 364.85 - 1046.8 9.43 A 9.07 12.46 375.04 2.95 C - - - - -

18M2B 3090.65 - - - 17.25 25.68 1.92 44.85 8.80 A - - 1341.1 187.69 - 1247.27 27.80 A 10.04 24.04 1048.9 2.94 C - - - - -

18M2C 1686.36 3090.65 18.14 17.25 4.08 4.86 3.32 47.66 31.41 D 8.80 A 1125.1 138.64 126.1 992.8 5.20 B 3.59 16.83 150.46 11.20 A 6.75 12.90 456.53 6.76 A

18M2D 1686.36 1107.34 17.63 3.07 3.07 4.22 1.6 29.64 31.41 D 31.41 D 2053 120.38 87.58 1949.02 16.45 A 3.11 16.75 122.11 13.81 A 2.26 11.26 233.08 4.75 B

18M1A 3059.98 4800 26.07 21.85 8.43 13.03 6.9 72.28 24.46 c 3.91 A 1387 4.02 2.47 1383.96 4.53 B 8.50 20.49 439.72 6.96 A 5.7 14.12 676.63 7.09 A

18M1B 4800 - - - 20.07 21.85 8.81 56.73 3.91 A - - 1643.7 2.47 - 1642.47 7.29 A 5.7 14.12 591.91 8.11 A - - - - -

18T1A 4028.48 - - - 8.05 18.4 1.27 27.73 18.36 B - - 1792.7 297.68 - 1643.9 14.82 A 10.4 19.06 504.17 7.99 A - - - - -

18T1B 3307.08 - - - 7.67 3.83 3.45 14.95 18.36 B - - 2420.0 61.96 - 2389.1 39.95 A 2.16 19.88 228.64 14.46 A - - - - -

18T1C 1356.68 3307.08 7.67 3.83 9.2 5.37 7.67 33.73 18.36 B 35.21 D 1979.0 172.68 61.96 1339.2 14.37 A 4.20 20.87 304.08 4.46 B 2.16 19.88 228.62 14.47 A

18T1D 1356.68 4052.03 8.05 18.4 9.2 5.37 6.52 45.79 35.21 D 18.36 B 710.33 172.68 297.7 475.15 2.49 C 4.20 20.87 304.08 4.46 B 10.4 19.16 504.14 8.04 A

tabela 6.11- DADOS E RESULTADOS DE CRUZAMENTOS COM SINAIS LUMINOSOS

N t T M LOS NTs Gtdo Gtco Tsc M
Tramo

Base Atraso médio Esquina Passadeiras Mj

LOSVdi Vdo VAB Vtot DpMj Dpmi

Passadeiras Mi

TsMj TsMi Vci Vco t T M LOS

 5.1.6.7 PASSAGEM SUPERIOR

 5.1.6.6 DADOS E RESULTADOS DE CRUZAMENTOS COM SINAIS LUMINOSOS
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Deverá ainda ter-se em atenção o cuidado do desenho do perfil 
do arruamento e da passagem, de forma a minimizar o esforço imposto ao 
peão.

Deverá haver uma boa articulação com a topografia do lugar, 
como no presente caso, articulação essa concebida com o intuito de minimizar 
o seu impacto.  

- Passagem inferior

 André Soares, fig 5.1.6.8

 Hotel Turismo, fig 5.1.6.9

O princípio de análise de passagens superiores revela-se 
semelhante ao realizado para as passagens inferiores, referindo-se que não 
foram realizadas contagens pelas mesmas razões.

Escolheram-se como exemplos de passagens inferiores duas 
passagens verdadeiramente paradigmáticas: uma na Av. da Liberdade e outra 
junto na Av. João XXI.

Passagem da Av. da Liberdade

O acesso à passagem é realizado por degraus que se apresentam 
relativamente confortáveis (16,5 cm de espelho) e bem proporcionados 
(2e+p=63 2x 16,5 + 30 =63  OK). Nestas passagens não estão previstas soluções 
para a utilização da passagem por deficientes. O percurso alternativo para 
estes realizarem o mesmo atravessamento é de cerca 350,00m. A largura está 
bem dimensionada, se considerarmos como zona de baixa densidade, o que 
naturalmente obriga a uma largura mínima de 1.5m - Princípio metodológico 
que continuamos a utilizar neste estudo.

Passagem Av. João XXI

O acesso à passagem é realizado por degraus que apresentam 
características semelhantes ao caso da Av. da Liberdade, (16,5 de espelho e 
30 de cobertor) ou seja, relativamente confortáveis e bem proporcionados. 
Também não estão previstas soluções para a utilização de deficientes. O 
percurso alternativo para estes realizarem o mesmo atravessamento é de 
cerca de 300m. Importa assinalar que a largura das escadas – tendo em conta 
1.5m – não corresponde aos mínimos exigidos por não se considerarem os 
Buffers. No entanto, a largura da passagem cumpre as obrigações de largura 
mínima e apresenta Buffers. Revela-se como sugestão com o intuito de os 
tornar mais seguros promover pequeno comércio. Uma vez que se tratam de 
espaços fortemente marcados por grafites, pode-se propor como solução a 
colocação de vitrinas ou ainda de azulejos, que representam e se apresentam 
como elementos capazes de minorar essa prática.

 5.1.6.8 PASSAGEM INFERIOR

André Soares

 5.1.6.9 PASSAGEM INFERIOR 

Hotel Turismo
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 Área 2

Nesta área, que abrange a zona das escolas (S. Lázaro, D. Maria 
II, Carlos Amarante, S. Victor) pretende-se, com a sua escolha, compreender a 
relação com o centro da cidade e com a periferia (fig. 5.1.6.17). Representando 
uma zona de cariz claramente intermediária poderá refletir as dificuldades 
da relação das novas zonas urbanas com o seu centro. Importa referir que 
nesta área realizou-se apenas a avaliação da dimensão física dos passeios. A 
realização da recolha de dados dos restantes elementos seria um trabalho 
demasiadamente moroso, pois trata-se como se sabe de uma área muitíssimo 
alargada. Deste modo, Optou-se assim, por fazer na área 1, uma recolha mais 
exaustiva, e nesta, uma recolha de dados que permitisse obter resultados de 
forma a se poder ter uma compreensão da sua realidade pedonal.

Toda a metodologia, princípios e exemplos são semelhantes aos 
da área 1, já, portanto, aí descritos e exemplificados.

- Resultados de análise sobre passeios

À semelhança do que já tinha acontecido na área 1, se não 
for considerada a largura mínima, esta área  apresenta resultados positivos. 
Fenómeno que só não ocorre em dois tramos. No entanto, quando considerada 
a largura mínima o cenário transforma-se por completo. Quase 75% dos tramos 
não cumprem esta obrigação. As razões poderão ser variadas desde falta de 
organização na distribuição do mobiliário urbano, largura do passeio aquém 
do exigível, não consideração dos Buffers, etc. Deste modo, só 36% do total de 
tramos tem bom nível de serviço. Os restantes 64% apresentam maus níveis, 
influenciados na maioria dos casos, não, por não corresponderem à dimensão 
exigível devido ao fluxo pedonal, mas por incumprimento da largura mínima. 
Este facto poderá representar um fator de inibição do andar a pé e justificar os 
principais resultados.

Apenas um tramo tem o volume pedonal superior ao nível mais 
baixo (< 50 p/15 min.), fenómeno que eventualmente poderá ser consequência 
de estar nas proximidades de uma grande superfície. 

Nesta área, já não é possível encontrar qualquer relação entre o 
volume de tráfego e os diferentes níveis de serviço por serem os volumes na sua 
totalidade bastante baixos, e os níveis de serviço maus, na sua generalidade. 

Sendo esta área, uma zona intermédia entre o centro urbano e as 
novas periferias não se encontra aqui qualquer sinal de existir algum percurso 
pedonal de articulação importante entre as zonas periféricas e o centro.

 5.1.6.10 ÁREA de Estudo 1
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WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB VP V=VP/ LOS LOS
Guia MobUrb Montra saliencia Esp.livre Total Total 15WE platoon platoon

10M1A 4.97 0.45 0.60 - - - 1.05 25 17 42 3.92 0.71 A A A A
31 22 53 0.90

10M1B 5.12 0.45 .60 - - - 1.05 23 16 34 4.07 0.64 A A A A
25 18 43 0.71

10M2A 2.95 0.45 1.80 - - - 7.25 3 3 6 0.70 0.50 A A F F
10 12 22 2.09

10M2B 3.23 0.45 0.60 - - - 1.05 10 4 14 2.18 0.43 A A A A
8 16 34 1.04

10T1A 4.45 0.45 1.20 - - - 1.65 14 7 21 2.80 0.50 A A A A
28 28 30 1.19

10T1B 4.50 0.45 1.50 - - - 1.95 19 10 29 2.55 2.76 A B A B
25 28 63 1.65

10T2A 2.00 0.45 0.75 - - - 1.20 17 23 40 0.80 3.33 A B F F
16 25 41 3.41

10T2B 2.05 0.45 0.75 - - - 1.20 11 9 20 0.85 1.57 A A F F
16 20 52 4.08

11M1A 3.05 0.45 0.60 - - - 1.05 16 8 24 2.00 0.80 A A A A
39 26 65 2.16

11M1B 2.48 0.45 0.75 - - - 1.20 17 4 21 1.28 1.09 A A F F
31 18 49 2.55

11M2A 3.00 0.45 1.65 - - - 2.10 14 6 20 0.90 1.48 A A F F
12 16 28 2.07

11M2B 3.05 0.45 0.60 - - - 1.05 16 3 18 2.00 0.60 A A A A
12 10 22 0.73

11T2 5.42 - 1.54 - - - 1.54 6 5 11 3.88 0.19 A A A A
10 9 19 0.32

12M1A 3.47 0.45 1.65 - - - 2.10 7 2 9 1.37 0.44 A A F F
8 6 14 0.68

12M1B 3.50 0.45 0.75 - - - 1.20 8 8 16 2.30 0.46 A A A A
10 8 18 0.52

12M2A 2.50 0.45 0.75 - - - 1.20 12 8 20 1.3 1.03 A A F F
15 12 27 1.38

12M2B 1.45 0.45 0.60 - - - 1.05 10 6 16 0.40 2.67 A B F F
9 12 21 3.5

12T1A 1.37 0.45 0.60 - - - 1.05 12 19 31 0.32 6.46 A B F F
15 20 8.13

12T1B 1.57 0.45 0.75 - - - 1.20 18 31 49 0.37 8.83 A B F F
22 28 50 9.00

12T2A 1.82 0.45 0.90 - - - 1.35 20 19 39 0.47 5.53 A B F F
16 20 36 5.10

12T2B 1.39 0.45 0.90 - - - 1.35 21 26 47 0.04 78.33 F F F F
26 31 57 95

13M1A 1.90 0.45 0.75 - - - 1.20 5 16 21 0.70 2.00 A B F F
10 19 29 2.76

13M1B 1.95 0.45 0.60 - - - 1.05 5 18 23 0.90 1.70 A B F F
7 16 23 1.70

13M2A 1.58 0.45 0.75 - - - 1.20 12 26 38 0.38 6.67 A B F F
16 22 38 6.67

13M2B 1.65 0.45 0.60 - - - 1.05 6 10 10 0.60 1.78 A B F F
15 12 27 3

13T2A 2.00 0.45 0.60 - - - 1.05 3 4 7 0.95 0.49 A A F F
4 6 10 1.36

13T2B 2.00 0.45 0.90 - - - 1.35 5 7 12 0.65 1.23 A A F F
7 9 16 1.64

16M1A 2.05 0.45 1.65 - - - 2.10 23 15 38 -0.05 50.07 E E F F
26 18 44 58.66

16M1B 1.95 0.45 0.75 - - - 1.20 18 28 46 0.75 4.08 A B F F
18 31 49 4.35

16TA 2.50 0.45 0.75 - - - 1.20 24 21 45 1.30 2.31 A B F F
26 23 49 2.51

16TB 2.50 0.45 0.75 - - - 1.20 30 39 69 1.30 3.54 A B F F
32 26 58 2.97

tabela 12.6 - RESUMO

LOSWC V1 V2 WE LOS

 5.1.6.11 RESUMO



 5.1.6.12 Nível de Serviço Passeios com Largura Mínima

 5.1.6.13 Ruas com Nível de Serviço Superior A D
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 5.1.6.14 RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO SUPERIOR A D (sem a zona exclusivamente pedonal)

 5.1.6.15 VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL



 5.1.6.16 NÍVEL DE SERVIÇO PASSEIOS COM LARGURA MÍNIMA

 5.1.6.17 Zona de Contagens Pedonais
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 5.1.6.18 NÍVEL DE SERVIÇO PASSEIOS SEM LARGURA MÍNIMA

 5.1.6.19 NÍVEL DE SERVIÇO PASSEIOS SEM LARGURA MÍNIMA



 5.1.6.20 RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO SUPERIOR A D (sem a zona exclusivamente pedonal)

 5.1.6.21 VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL
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5.2.  Qualidade Funcional

5.2.1 Introdução

A mobilidade pedonal urbana relaciona-se fundamentalmente 
com a dimensão física de todos os espaços utilizados pelo peão. 

A dimensão de tais espaços (passeios, esperas, passadeiras, 
praças, pracetas) deve corresponder às necessidades dos acontecimentos 
que neles se realizam, dependendo diretamente dos fluxos pedonais, da sua 
frequência e ainda do tipo de mobilidade.   

Embora tal dimensionamento permita que os mesmos espaços 
respondam às necessidades quantitativas do tráfego pedonal, isto não garante 
que uma vez verificadas ou concretizadas estas exigências físicas, a qualidade 
seja, de facto, satisfeita. Para além dos fatores referidos, existe ainda um outro 
fator a ter em conta: a qualidade funcional. 

O ambiente urbano, elemento que se revela de avaliação 
complexa, poderá ser introduzido nesta análise, procurando-se desenvolver, 
ou pelo menos, intentando-se o aproximar da realidade experimentada pelo 
peão ao caminhar (conforto ou desconforto, dificuldade, prazer).  

 Tais considerações têm uma enorme influência no processo 
de decisão da escolha de um determinado percurso, atendendo a que nem 
sempre o trajeto mais curto é aquele que é escolhido.

 A combinação de uma diversidade de elementos sem relação 
direta com as dimensões físicas dos espaços faz com que o fenómeno da 
experiência de caminhar não seja apenas uma mera deslocação entre a origem 
e o destino. Com o intuito de conceber e criar comunidades pedonais, dever-
se-ão compreender e ter em conta os aspetos psicológicos que afetem ou 
eventualmente potenciem a experiência de caminhar numa cidade. 

A presente tese pretende explorar as qualidades físicas e 
ambientais do fenómeno de experienciar os lugares urbanos, tendo em mente 
a perspetiva do peão.

O ambiente espacial urbano está conectado com sequências 
de espaços marcados e delineados por características particulares que são 
experienciadas num determinado intervalo de tempo. O processo cognitivo 
que ocorre nesta forma de experienciar, reconhece a influência do ambiente 
como um resultado da forma urbana. Deste modo, os urbanistas, para além 
das dimensões físicas, deverão necessariamente ter em consideração estes 
aspetos no (processo de) desenho e (de) planeamento urbano. 

   Pretende-se assim, neste capítulo, compreender os fatores 
intervencionais no processo de tomada de decisão de caminhar. Esta decisão 
individual será tomada, comparando-a com os outros modos de deslocação, 
analisando os atributos de cada um e tendo em atenção o tipo de percurso 
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que se pretende realizar.

Duração da caminhada  

    

A duração da caminhada apresenta-se como um dos principais 
fatores. 

Distâncias até 1.6 km, correspondendo aproximadamente a 20 
minutos, são consideradas, como limite aceitável (Massachusetts Pedestrian 
Transportation Plan, 1998). Mais do que isso, o horizonte fica limitado a 
indivíduos com capacidades físicas “especiais”.

O valor considerado adequado é o de 0.6 km o que 
corresponderá a uma duração aproximada de 12min.

Ora, tendo em conta esta realidade, a ocupação do solo deveria 
ser cuidadosamente planeada, deveria ser compacta e mista, de forma 
a privilegiar o surgimento de um variado leque de alternativas de destino, 
associado a distâncias compatíveis (max. 1.6 km). Neste âmbito, importa 
assinalar, que densidades baixas estão geralmente associadas a baixos níveis 
de intensidade pedonal. 

Custo

O custo poderá, naturalmente, ser apresentado com um 
factor que se torna relevante no processo de decisão de caminhar. Caminhar 
apresenta um custo muito baixo quando comparado com outros meios 
(tarifas de transportes públicos, gasolina, estacionamento, etc.). Nos tempos 
que se vivem, o cenário do peso económico nos processos e fenómenos de 
deslocação têm a tendência a acentuar-se. São previsíveis no futuro próximo 
o pagamento de taxas de circulação em determinadas zonas da cidade, bem 
como o aumento do preço do combustível e do parqueamento. Tendo em 
conta estes elementos, caminhar torna-se cada vez mais como uma solução 
economicamente tentadora. É igualmente relevante ter em consideração 
elementos fundamentais como o aumento de automóveis por família, e os 
custos e prejuízos que esta situação acarreta, para a família e para a cidade.

 Tendo em conta todos estes fatores, a importância de caminhar, 
e os benefícios que este ato implica, principalmente em pequenas distâncias, 
deveria ser lembrada nas campanhas de sensibilização da população.

Conveniência relativa do percurso proposto

A conveniência ergue-se como um outro fator de relevância 
para o processo de decisão de um percurso, conjuntamente com a existência 
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de atividade comercial. Por exemplo, caminhar, poderá ser agradável quando 
associado a compras a retalho enquanto compras em grandes quantidades 
obrigam a transportar sacos pesados, exigindo parques de estacionamento e 
bons sistemas de transportes.

Grande parte dos centros urbanos nas cidades, está a morrer, 
exatamente devido a esta realidade. Neste sentido, deverão ser encorajadas 
intervenções associadas a este tipo de espaço, recorrendo aos meios 
disponíveis para que estas áreas comerciais e a atividade pedonal que lhes 
está associada continuem vitais.

Variedade de oferta num percurso

Se num determinado percurso existir uma grande variedade de 
oferta de serviços e comércio, muito mais proveitoso e agradável será para 
o peão. – Compra-se o jornal, passa-se pelos correios, toma-se um café e 
trata-se de assuntos bancários. Este percurso tornar-se-á sociável, os seus 
utilizadores acabarão por se relacionar e sentir-se-ão parte duma zona com 
características familiares. A utilização do automóvel individualiza e em certos 
casos torna tarefas, como estas, mais demoradas. 

Como recomendação, dever-se-á apostar em centros urbanos 
com atividades comerciais compactas e contínuas que permitam múltiplas 
paragens no mesmo trajeto.

Segurança

A questão da segurança revela-se um fator que deverá ser 
analisado e abordado tendo em conta duas perspetivas fundamentais: a 
segurança do peão face ao trânsito motorizado e face à ameaça de crime. 

A cidade é invadida por fluxos contínuos de automóveis, que 
circulam a velocidades que não estão em proporção com a largura dos 
passeios. Para além disso, importa referir, como fenómeno particularmente 
gravoso, a existência de inúmeros obstáculos existentes nos passeios que 
provocam e impelem o peão para a própria via. 

   Deverá ser recomendado que se aposte numa rede de 
passeios com boas oportunidades de circulação, que se crie uma área de 
proteção ou afastamento entre a circulação automóvel e a pedonal, e, nas 
em que tal não seja possível por serem demasiado estreitas, se promova 
ou potencie a redução da velocidade de circulação. Para além disso, as 
passadeiras deveriam ser bem colocadas e o funcionamento dos semáforos 
bastante cuidado, dando oportunidade a que carros e peões transitassem 
sem qualquer perigo.  

Os peões, cada vez mais se sentem inseguros ao caminhar, 
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aumentando os índices de insegurança exponencialmente durante a noite. 
Sentem-se inseguros nas ruas, em passagens áreas, e ainda, de modo especial, 
nas passagens subterrâneas. Algumas ruas são mal iluminadas, outras têm a 
iluminação mal colocada – por vezes entre as folhagens das árvores; outras 
ruas, principalmente as dos centros históricos, são quase desertas à noite, 
enquanto as vias da periferia se destinam quase exclusivamente ao trânsito 
motorizado. 

Como recomendação, poderia ser sugerido o cuidado especial 
que deverá existir no planeamento urbano, com a revitalização dos centros 
urbanos, com o cuidadoso crescimento da cidade, fazendo que esse 
crescimento fosse um enriquecimento para os seus habitantes e não uma 
preocupação. Um crescimento vivo em que o aumento populacional estivesse 
diretamente ligado ao aumento de serviços, sem cair na tentação de fazer 
bairros residenciais e grandes centros comerciais.

Conforto

As pessoas, tendencialmente e por razões naturais, caminham 
a pé na Primavera, Verão e Outono. A proteção climática dos passeios com 
soluções tipificadas no desenho arquitetónico dos edifícios urbanos, deverá 
minorar as dificuldades sentidas na circulação em condições climatéricas 
adversas. O estado físico dos passeios também contribui para o conforto 
de utilização pedonal, evitando-se obviamente passeios irregulares, 
degradados, arborização e arbustos localizados inadequadamente, mantidos 
deficientemente e topografia acidentada. 

É recomendável que haja cuidado no revestimento dos passeios, 
na sua manutenção, na localização e manutenção de árvores e arbustos, 
na existência de bancos, áreas ensombradas, abrigos para os transportes 
públicos.

Minimizar os atrasos

Nas nossas sociedades, o tempo revela-se um fator 
absolutamente determinante no processo de decisão de caminhar. Sendo 
algo que se perceciona como escasso, ou ainda como demasiado precioso, 
não se compadece com as dificuldades muitas vezes sentidas numa rua 
intensamente utilizada ou com dificuldade de atravessamento. Sente-se mais 
esta realidade no centro, em áreas adjacentes a espaços comerciais ou junto 
de estações de caminho-de-ferro.

As pessoas são assim desencorajadas a circular em horas 
de ponta, altura em que mais se sente este fenómeno, tornando-se este 
cenário ainda mais complicado quando os locais de atravessamento estão 
muito afastados do local pretendido ou então quando se tem de recorrer a 
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passagens desniveladas que dificultam a passagem.

Será então recomendável desenhar cuidadosamente os 
cruzamentos, aumentar os tempos de verde nas passagens pedonais, quando 
se tratar de sinais luminosos, reduzindo assim os tempos de espera e evitar 
que a caminhada seja afetada pela presença do mobiliário urbano.

Seleção da rua

Um trajeto, mesmo que seja um pouco mais longo, se tiver uma 
envolvente agradável, variedade e qualidade tipológica, atividade urbana, 
comercial, montras variadas e agradáveis, ambiente arborizado, atividade 
pedonal moderada, poderá ser uma opção importante para o peão. 

Recomenda-se que no planeamento urbano e no desenho 
urbano se tenha em atenção a escala humana e a dimensão estética das ruas 
destinadas preferencialmente a deslocações pedonais.

Hábitos

A alteração do hábito de não caminhar poderá ser difícil se 
não houver ganhos em termos de duração do tempo de percurso. Será difícil 
ultrapassar esta barreira para quem não tem o hábito de caminhar, mas se o 
conseguir, tornar-se-á mais recetivo a outros percursos. 

Recomenda-se que essas caminhadas aconteçam em condições 
favoráveis, de modo a que esses percursos sejam agradáveis.

5.2.2 Estudos sobre Sistema Funcional Urbano

Verifica-se que são reduzidos os estudos que quantifiquem 
a procura ou a necessidade de caminhar na cidade. Neste âmbito, importa 
referir que os estudos associados ao mercado imobiliário da habitação indicam 
que grande parte dos compradores considera que o ambiente pedonal do 
seu bairro e do seu centro comercial associado têm influência na decisão de 
escolha. Se durante muito tempo a importância das ruas e dos espaços urbanos 
no ambiente ou no domínio pedonal da cidade tinha sido particularmente 
desconsiderada no seio da investigação, alguns estudos recentes tem vindo a 
ter em consideração esta problemática. 

Em 1993, o estudo «Land use transportation and air quality» ( 
Lutraq) efetuado pela organização « 1000 friends of Oregon» veio propor  um 
uso do solo alternativo para um projeto proposto de uma via circular. (Lutraq, 
1993)

Este estudo procurou investigar se haveria uma alternativa 
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à construção duma circular na cidade de Oregon, alterando a política de 
ocupação do solo, aumentando a rede de transportes públicos, criando 
zonas para circulação de bicicletas, incentivando o peão a caminhar, e ainda 
melhorando as vias existentes. 

      Os «imputs» do modelo «lutraq» incluíam o emprego e o 
número de habitações em cada zona de estudo, fazendo uma avaliação dos 
fatores que afetam o ambiente pedonal. A análise concluiu que a quantidade 
de trajetos diários nos veículos familiares e a distância percorrida era 
ligeiramente mais baixa em zonas com mais empregos, mais habitações e 
com menos resposta aos fatores que afetam o ambiente pedonal.

Os fatores ambientais para cada zona são classificados com um 
‘score’ até doze, sendo tal classificação baseada nas características de cada 
local: 

- Facilidade de atravessamento (largura, volume de tráfego, 
sinalização);

- Continuidade do passeio;

- Conectividade (interconexão, quarteirões pequenos, poucas 
ruas sem saída);

- Topografia; 

Zonas classificadas com 11 ou doze nestes fatores, apresentam 
percentagens de «caminhadas» de 7 a 10 %, enquanto zonas classificadas 
abaixo de 9, de 1 a 3%.

 Também a análise realizada por « Lutraq» concluiu que zonas 
em que a maioria dos edifícios comerciais se situavam junto ao passeio 
tinham menor percentagem de percursos realizados de automóvel. 

Um estudo da autoria de Katherine Shrivem a quatro bairros 
de subúrbio em Austin, no Texas, revela o efeito do desenho ambiental sendo 
tal análise marcada pelo intuito de compreender o impacto do ambiente na 
decisão de caminhar (Shriven, s.d). Ora, uma comparação entre estes bairros 
de subúrbio (pós segunda guerra) permitiu compreender que, as maiores 
diferenças nos resultados da percentagem de pessoas que caminham 
estavam dependente da heterogeneidade do uso do solo e das distâncias 
entre destinos.

Os fatores que são considerados pelos peões como sendo 
decisivos na decisão de caminhar são: passeios contínuos, árvores, espaços 
tranquilos, coisas para observar e mobiliário urbano. Os espaços muito ativos 
são pouco valorizados.

A mesma autora refere que a grande frequência e diminuição 
das distâncias e duração das caminhadas num bairro, acaba por facilitar o 
ato de caminhar. A atividade pedonal com grande abrangência ou afetação 
espacial ocorre em bairros mais acessíveis e serve para medir a facilidade 
de atingir uma série de destinos. Para além disso, de acordo com Shriven, 
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as pessoas que habitualmente gostam de caminhar vão escolher os bairros 
tradicionais para habitar nem que para isso seja necessário um pequeno 
acréscimo no valor comercial da compra (Shriven, s.d).

5.2.3 Problemática da Quantificação

Com o intuito de quantificar o ambiente funcional pedonal 
urbano, utiliza-se alguns fatores que o afetam. Neste sentido, consideram-se 
então fatores de fulcral importância tais como: a facilidade de atravessamento, 
a existência ou não de serviços, o número de conexões das ruas, a topografia, 
a segurança e o clima.

   

 A- Facilidade de atravessamento de ruas

- Largura da rua a atravessar 

A facilidade no processo de atravessamento de uma rua depende 
primordialmente da sua largura. Nos últimos tempos, nas nossas cidades, 
as ruas mudaram de “perfis adaptados à escala humana” para “ perfis que 
apenas se ajustam ao automóvel”. Atualmente, para responder à mobilidade 
viária automóvel, usamos frequentemente vias com mais de quatro faixas de 
rodagem. Nestes casos, o atravessamento torna-se naturalmente muito difícil, 
fazendo com que o peão surja como intruso na via, obrigando a recorrer a 
sistemas artificiais para gerir a coabitação peão-automóvel. Deste modo, 
o comprimento máximo que um peão pode atravessar sem repouso com 
o máximo de segurança e sem relaxar a sua concentração é de 12m (Cetur, 
1975). A partir desta distância é indispensável prever um refúgio central.

- Distância entre passadeiras 

 A distância a percorrer entre passadeiras influencia fortemente 
a maior ou menor facilidade que um peão pode encontrar quando pretende 
atravessar uma rua. 

As passadeiras deverão ser percecionadas como um 
prolongamento (dentro do possível) dos percursos efetuados evitando-se, 
deste modo, desvios desnecessários.

      A distância ótima quando não existam razões ou casos 
especiais é de 100m. De acordo com o «Cetur» (Cetur, 1975), as passadeiras 
são utilizadas por 80% dos peões, mas quando a distância entre passadeiras 
passa para 200m a utilização sofre uma redução considerável, passando 
para 25%. Apresentam-se como exemplos de casos especiais, as ruas muito 
frequentadas dos centros urbanos, onde a questão da distância óptima não 
deverá ser tida em conta. Nestes casos, é recomendável que a distância seja 
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reduzida conforme a realidade existente. 

  

• Tipos de passadeiras 

O problema dos conflitos entre peões e automobilistas deve 
ser solucionado com recurso a passadeiras. A solução para este problema 
encontra-se na segregação do tráfico, segregação essa que pode ser feita 
tendo em conta o tempo (segregação no tempo) e o espaço (segregação no 
espaço).

- Tipos de passadeiras 

O problema dos conflitos entre peões e automobilistas deve 
ser solucionado com recurso a passadeiras. A solução para este problema 
encontra-se na segregação do tráfico, segregação essa que pode ser feita 
tendo em conta o tempo (segregação no tempo) e o espaço (segregação no 
espaço).

1-Segregação no tempo

1.A- Passagens não controlada

 Este tipo de passagens apresentam-se como o meio menos 
oneroso e o mais utilizado. São as bandas brancas no pavimento. A sua largura 
mínima é de 2,50m, quando o fluxo pedonal não exigir maior.

É recomendável, quando a velocidade dos veículos for elevada, 
que tais passagens sejam refratantes ou bem iluminadas. Tal recomendação 
estende-se igualmente a zonas suburbanas ou de cariz rural.

No caso de passagens, em determinados momentos do dia, 
sujeitas a fluxos muito elevados, tais como, escolas, recomenda-se nesses 
períodos a presença de uma agente de autoridade a regular a passagem.  

1.B- Passagem com sinais luminoso

Existem dois tipos de sinais luminosos: os independentes e os 
acionados manualmente pelos peões.

Apresentam-se como vantagens o facto de que reduzem a 
espera do peão ao mínimo e funcionam como passadeira não controlada 
quando não existam veículos. 

2- Segregação no espaço

 Quando o tráfego de veículos e de peões for muito elevado ou 
houver necessidade de atravessar vias rápidas, devem-se prever passagens 
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subterrâneas ou superiores. Refira-se que este tipo de passagens são mais 
seguras do que as passagens à superfície. No entanto, constituem, para o 
peão, uma contrariedade, na medida, em que considera a sua utilização 
uma perda de tempo. Para este, a passagem de superfície é geralmente 
mais rápida. Deste modo, com o intuito de potenciar o uso das passagens 
subterrâneas dever-se-ão colocar obstáculos.   

As passagens desniveladas não são apreciadas por várias 
razões: a energia dispensada pelo peão é muito maior que numa passagem à 
superfície (Quadro 5.2.1.1).

 Ora, estas razões demonstram que é preferível utilizar 
passagens inferiores. Uma vez que os acessos são difíceis e problemáticos para 
pessoas de idade, pessoas com carrinhos de bebe e ainda para deficientes, 
recomenda-se o uso de rampas. Para além destas dificuldades, saliente-se 
ainda a possibilidade de sensações de claustrofobia e de vertigens muitas 
vezes associadas às passagens inferiores e superiores, devendo-se tomar 
medidas com o intuito de minorar tais situações problemáticas. 

Volume de tráfego 

O grau de facilidade ou dificuldade de atravessar uma rua 
depende da intensidade do tráfego. 

Poderemos então considerar três níveis de vias: Principais, 
secundárias e terciárias. Naturalmente que a quantificação teve em 
consideração o tipo de via e principalmente o volume de tráfego.

B- Existência de serviços  

O peão é particularmente sensível à animação urbana. 
Prefere ruas onde existam atividades: Ruas de comércio, de escritórios e de 
equipamentos.

Estes tipos de atividades transmitem ao peão um caminhar 
mais agradável. Potenciam e otimizam encontros, estabelecendo e 
fundamentando o surgimento de novidades que enriquecem o seu dia-a-
dia. Além disso, transmitem uma fundamental sensação de segurança. Tal 
sensação de segurança, como referido atrás, não se relaciona apenas com o 
facto de se sentir acompanhado, mas sobretudo pelo facto de se encontrar 

5.2.1.1 ANÁLISE COMPARADA DE DIFERENTES TIPOS DE PASSAGENS
Fonte: Les Amenagements en Faveur des Pietons
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numa rua bem iluminada.  

Pode-se ainda considerar como um fator de particular relevância 
para a qualificação de um determinado trajeto a qualidade arquitetónica e 
urbanística, qualidade essa que muitas vezes está associada a ruas onde a 
animação e as atividades urbanas são mais intensas.  

C- Numero de conexões 

Uma rua conectada corresponde àquela em que são propostos 
diversos percursos alternativos. Quanto maior for o número de conexões, 
maior será o potencial da rua em termos de resposta às diferentes ambições 
de diferentes percursos por diferentes peões. Por sua vez, uma rua pouco 
conectada apresenta um carácter redutor, pouco aliciante, na medida em 
que potencia ou fornece poucos percursos alternativos, acabando por ser 
utilizada por um número muito reduzido de pessoas. 

O número de conexões revela-se como um elemento de 
particular importância na viabilização da utilização de uma determinada rua 
por um grande número de pessoas, de forma a responder adequadamente às 
diversas e diferentes necessidades do trajeto. 

D- Topografia

   

A topografia poder-se-á apresentar como um fator que 
proporciona ou potencia um maior ou menor conforto na realização de 
trajetos pedonais. Neste âmbito, importa referir que determinadas ruas se 
revelam como inviáveis para pessoas de idade ou com deficiência. Serão 
criados vários níveis correspondendo a diferentes inclinações que poderão 
ser convidativos ou inibidores em relação à sua utilização.       

A presente tese apresenta como objetivo criar uma metodologia 
de análise e de intervenção, de modo, a possibilitar e fundamentar a criação e 
o melhoramento dos ambientes pedonais nos espaços urbanos.

Se considerarmos que esta zona é caracterizada por uma forte 
atividade escolar, apresentam-se estes valores como otimistas, quanto aos 
níveis ainda previsíveis.

Se relacionarmos o volume pedonal com a época dos 
levantamentos, verifica-se que os valores encontrados não estão de acordo 
com os valores reais do tráfego pedonal, previsivelmente mais altos.

Como vantagens do levantamento neste período, é o facto, dos 
valores obtidos esclarecerem a inexistência de um corredor pedonal entre a 
periferia e o centro urbano, o que poderia, no caso do levantamento, ter sido 
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realizado no período escolar, ficar incompreensível.

5.2.4 Avaliação Ambiental

Importa assinalar que uma avaliação de cariz puramente física, 
como propõem o H.C.M, dificilmente concederia uma visão global do nível 
de serviço sentido pelo peão quando caminha pela cidade. Ora, de acordo 
com o H.C.M, certamente poderiam haver espaços destinados ao peão - 
passeios, passadeiras, esperas, refúgios – bem dimensionados e claramente 
apresentando bons níveis de serviço, e ainda assim poderíamos ter um 
ambiente pedonal de fraco nível, pouco convidativo a caminhar, e com baixa 
intensidade de utilização.   

A questão do peão na cidade, carece, de facto, de uma visão 
de cariz mais alargado, visão essa que poderá e deverá abranger a análise da 
estrutura urbana, políticas pedonais, dimensões físicas dos espaços destinados 
ao peão, perceção do ambiente sentido pelo peão quando caminha, e ainda 
acções de promoção do caminhar na cidade. Ora, este ambiente sentido, 
envolve processos de avaliação de ‘banda larga’ e de difícil materialização. 
A grande parte dos estudos relacionados com peões utiliza normalmente a 
estrutura de avaliação física, avaliação que se revela muitíssimo mais fácil de 
formalizar.

A- Área de estudo ambiental

Este estudo pretende apresentar e obter uma visão urbana 
global. Deste modo, pretende-se compreender o ambiente pedonal urbano 
em várias vertentes específicas:  

- Centro;

- Novas periferias;

- Relação Centro Periferia;

- Novos espaços comerciais;

- Novas vias rápidas urbanas;

Esta abrangência de análise, resulta necessariamente numa área 
bastante alargada, fator que dificultou profundamente o trabalho de campo, 
mas que se apresentou de fundamental importância para uma mais ampla 
compreensão do estudo de caso. 

B- Metodologia ambiental

Neste contexto poder-se-ia referir um estudo efetuado em 
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Oregon nos Estados Unidos que avalia o ambiente pedonal. No entanto, o 
presente estudo é bastante mais abrangente, uma vez que procura aliar o 
ambiente pedonal às políticas de uso do solo, transportes, qualidade do ar e, 
ainda ao ruído. Não deixa de ser interessante referir que no caso do presente 
estudo a metodologia foi alterada de modo a melhor se adaptar à realidade 
europeia e portuguesa, realidade em que as cidades apresentam uma estrutura 
urbana substancialmente diferentes daquela que se perceciona nas cidades 
norte americanas. Estas alterações foram desenvolvidas com intuito de dotar 
este estudo de uma visão mais detalhada do ambiente pedonal urbano. 

 Desta forma, a metodologia adotada pretende abranger e 
desenvolver uma análise de cinco temas principais:

- Facilidade de atravessamento;

- Conexões;

- Usos urbanos;

- Topografia;

- Segurança;

No fundo, cada um destes temas permitira e possibilitará a 
avaliação do ambiente pedonal, recorrendo-se muitas vezes a subtemas, de 
forma a tentar abranger os principais fatores que influenciam a decisão do 
caminhar.   

Importa assinalar que existem outros fatores, considerados 
como secundários e, portanto não avaliados, fatores que, na sua generalidade, 
se revelam dificilmente mensuráveis. Poderemos destacar, entre outros, 
o custo de deslocação (se comparado com outros modos de deslocação), a 
manutenção dos espaços destinados a caminhar, medidas de incentivo a 
caminhar e, ainda o conforto (climatérico).

 A facilidade de atravessamento

A facilidade de atravessamento representa uma poderosíssima 
influencia na qualidade do caminhar. Se existirem dificuldades de 
atravessamento, os valores de tráfego pedonal diminuem. O atravessamento, 
neste estudo, foi subdividido em quatro temas :

- Largura da via;

- Distancia das passagens;

- Tipo de passagens;

- Volume de tráfego;

 5.2.4.1 ATRAVESSAMENTO DE SUPERFÍCIE
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 Largura da via

A largura da via a atravessar revela-se um fator importante. 
Se a largura for grande, dificulta consideravelmente a quantidade dos 
atravessamentos, de modo especial para os peões mais novos e para os mais 
idosos. A maioria dos acidentes envolvendo peões afetam sobretudo estes 
grupos etários. Para avaliar este fator, procurou-se subdividir este tema em 
três níveis: A,B,C, correspondendo essa subdivisão a um nível de serviço bom, 
médio e mau. Para uma maior compreensão do modelo de avaliação, os três 
níveis foram pontuados tendo em conta o número de vias a atravessar (ver 
quadro 5.2.4.4)

Cada nível de serviço foi pontuado até 3 pontos, conforme 
o nível de serviço considerado, de modo a ser possível desenvolver uma 
análise global do nível ambiental pedonal. Não estranhamente, os melhores 
níveis de serviço foram percecionados na área central da cidade, onde, de 
facto, se encontram as ruas principais. Na generalidade, os níveis de serviço 
no espaço urbano de Braga, pode considerar-se razoável, No entanto, nas 
novas variantes urbanas ou então nas avenidas que, com a expansão urbana 
da cidade de Braga, foram transformadas em «vias rápidas» enfrentam-se 
situações bastante problemáticas, que poderão ser consideradas nos piores 
níveis de serviço.

Distância entre passadeiras

Um segundo sub-fator a ser considerado na análise da 
facilidade de atravessamento corresponde à quantidade de oportunidades 
para atravessamento. Importa referir que os três níveis de serviço A, B, C 
foram avaliados tendo em conta a distância entre passadeiras (ver quadro 
5.2.4.5)

 5.2.4.2 ATRAVESSAMENTO INFERIOR

 5.2.4.3 ATRAVESSAMENTO SUPERIOR

5.2.4.4 LARGURA DE VIA
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A avaliação dos resultados, poderá ser dividido, conforme se 
verifique a condição da existência dum tramo de passagens.

Numa substancial parte da cidade de Braga praticamente não 
existem passagens, mesmo em alguns locais em que o volume de tráfego é 
particularmente intenso. Onde existem, os níveis de serviço poderão ser 
considerados como bons - centro da cidade ou na zona do tribunal. No resto 
da cidade o nível de serviço pode ser avaliado como de nível satisfatório. 
Há resultados que podem ser avaliados como de nível baixo nas principais 
variantes urbanas, e ainda nas avenidas que, como já referido atrás, sofreram 
processos de transformação.

Tipo de passadeiras

Um outro facto, de particular importância, a ter em consideração 
é o tipo de passadeiras. Ora tendo em mente que este representa um fator que 
pode dificultar em muito o atravessamento, este deveria ser percecionado e 
considerado como um elemento chave no processo de decisão de as usar.   

No caso de estudo foram considerados três níveis de serviço, 
correspondendo estes a três tipos de passagens: passagem de superfície, 
inferior e superior, ver. quadro 5.2.4.7.

A análise física das passagens com segregação no espaço, como 
a passagem superior, caracteriza-se por maior distância de percurso, maior 
tempo de duração e, ainda por maior esforço despendido. A este tipo de 
passagem foi atribuído o nível de serviço mais baixo.

 De modo semelhante ao que se realizou na avaliação da distância 
das passadeiras, também aqui foram excluídos os tramos sem passadeiras.    

A localização dos tramos, naturalmente que coincidem, para 
os dois fatores de avaliação. Na análise do tipo de passadeiras na área 
onde existem passagens, os resultados podem ser considerados bons, por 
apresentarem uma área alargada onde os tramos apresentam um nível de 
serviço A.

Ao nível B e C, como se pode percecionar correspondem às 
passagens inferiores e superiores, que se encontram nas vias rápidas, e ainda  5.2.4.8

 5.2.4.6 ESPERAS

5.2.4.5  DISTÂNCIA ENTRE PASSADEIRAS

5.2.4.7 TIPO DE PASSADEIRA
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nas avenidas transformadas em vias rápidas.

Volume de tráfego

Ergue-se como último fator da avaliação da facilidade 
de atravessamento a questão do volume de tráfego. Ora, este fator é 
particularmente sentido nas passagens sem segregação no tempo, ou seja, 
em que não existem sinais luminosos. Nos casos em que as passagens são 
dotadas ou marcadas por segregação no tempo o volume de tráfego revela-
se claramente nos baixos tempos de verde disponível para os peões. Nestes 
casos o volume também afeta na facilidade de atravessamento, embora tal 
afetação se consubstancie de uma forma completamente distinta. De qualquer 
modo a avaliação deste fator apresentou-se problemática pela inexistência de 
qualquer tipo de dados relativos ao volume de tráfego nos espaços urbanos da 
cidade. Para além disso, para o âmbito deste estudo revelaram-se impossíveis 
de realizar as contagens. Perante tal impossibilidade procurou-se realizar uma 
avaliação indireta do volume do tráfego associando-o ao tipo de via, de acesso, 
e da distribuição do local. De certo modo, partiu-se do princípio, claramente 
compreendido e percecionado como questionável, de que os volumes 
diminuem conforme o tipo de via, ver quadro 5.2.4.11.

 Conexões

Quando um peão circula na cidade, naturalmente tem em mente 
um determinado percurso, tendo em conta a sua origem e o seu destino. A rua 
poderá corresponder melhor ou pior aos diferentes percursos que se pretende 
fazer, dependendo isso obviamente do tipo de estrutura. De facto, a estrutura 
– seja o caso de estrutura em malha densa, ou em sistema de ‘ilhas’, ou ainda 
em ruas sem saída – vai afetar consideravelmente e de forma determinante 
a resposta aos diferentes percursos em termos de economia de distâncias, e 
ainda em termos de tempo e de energia despendida. Um local marcado por 
um sistema em malha densa permite e possibilita varias soluções e opções 
em todas as direções. Com o intuito de avaliar este fator foram atribuídos 
vários níveis de serviço, dependendo da média de distância dos diferentes 
cruzamentos em cada tramo, ver. quadro 5.2.4.12.

Importa assinalar que os resultados que foram obtidos 

 5.2.4.9

 5.2.4.10

5.2.4.11 VOLUMES

5.2.4.12 CONEXÕES
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correspondem à evolução histórica da cidade de Braga. A área do centro 
histórico corresponde e é caracterizada por uma densa área que apresenta 
níveis de serviço bastante bons e, por vezes em casos muito pontuais, 
apresenta resultados razoáveis. A área referente ao processo de crescimento 
ocorrido durante o século XX e que persistiu até há cerca de 20 anos, processo 
esse que acompanhou as antigas vias de saída da cidade de Braga, revela 
resultados muito variáveis. De facto, existem locais marcados por níveis de 
serviço bons, e outros caracterizados por resultados bastante maus. As novas 
áreas periféricas, que representam o processo de expansão urbana ocorrido 
nos últimos anos, apresentam, na sua generalidade, níveis de serviço maus, 
sendo tais resultados consequência ou, pelo menos, revelam-se resultantes 
da influência das vias rápidas urbanas. Parece-nos de relevância chamar a 
atenção para casos pontuais, tais como o bairro das Enguardas ou ainda a 
zona do tribunal, onde se verificam resultados bons. De qualquer modo, 
importa referir que o miolo destas áreas periféricas apresenta resultados que 
são satisfatórios.

Usos urbanos

Quando o peão caminha pela cidade experimenta sensações 
que resultam das características dos diferentes espaços urbanos e da sua 
vivência. Ora, esta vivência depende necessariamente da qualidade dos 
espaços urbanos, mas não deixa de ser igualmente afetada pelos usos que lhe 
estão associados. De facto, quanto mais diversificados forem os usos maior 
é a intensidade urbana, maior a animação urbana e a segurança. Quando 
determinados percursos estão associados a locais sem habitação, comercio 
ou serviços, esses percursos tornam-se absolutamente desagradáveis. 
Acontece, muitas vezes, um peão decidir um trajeto mais longo com o intuito 
de encontrar ou vivenciar intensidade urbana e, deste modo, transformar a 
sua caminhada num momento de bem-estar.  

 Para avaliar este fator foram considerados três níveis de 
serviço, associados à variedade de usos, ver quadro 5.2.4.14.

Os resultados obtidos permitem verificar que apesar de haver 
uma maior concentração de bons resultados na área central, de uma forma 
geral, a área de estudo está também pulverizada de bons resultados, embora 
de uma forma menos compacta. Conjuntamente com estes resultados refira-
se que para além da área central, e eventualmente da zona do tribunal, não 
se verificaram mais áreas de uso misto compacto, fenómeno que revela e 
demonstra claramente a dimensão monocêntrica da cidade de Braga. De 
facto, fora do núcleo central o sistema de comércios e serviços é difuso, 
não apresentando ou criando centralidades que se possam considerar 

 5.2.4.13

5.2.4.14 USOS
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características de um bairro. Como normalmente se tem percecionado neste 
estudo, as zonas sem uso definido, concentram-se nas variantes, representando 
este facto consequência de não se fundamentarem ou de estarem relacionadas 
com qualquer tipo de edifício.

Topografia

A topografia apresenta-se como um outro fator que influencia 
em muito o processo de decisão de caminhar na cidade. De facto, percursos 
marcados por declives muito acentuados revelam-se particularmente difíceis 
para os mais novos, para os mais idosos e ainda, de modo absolutamente 
decisivo, para os peões com limitações físicas. Naturalmente se compreendem 
as limitações da topografia natural do espaço da cidade ou dos espaços 
para onde a cidade previsivelmente poderá crescer. Mas quantas cidades se 
conhecem em que as suas dificuldades topográficas permitiram a utilização 
de meios, como elevadores, que acabaram por as caracterizar positivamente. 

Quando se concebe ou reflete numa cidade para todos, 
obviamente que se tem de ter necessariamente em consideração os que têm 
qualquer tipo de limitação, seja fruto da idade ou de características físicas. 
A regulamentação existente, apesar de apertada, poucas vezes é cumprida e 
respeitada. No seio da cidade existe uma profunda descoordenação entre os 
valores de inclinação máxima permitida em arruamentos (15%) e os que são 
permitidos no caso de pessoas com limitações físicas (6%). Um dos elementos 
centrais desta tese é o de considerar que uma cidade deveria ser concebida 
e planeada verdadeiramente para todos. Deste modo, a inclinação máxima 
permitida deveria ser efetivamente os 6%, sendo possível inclinações de 15% 
em casos verdadeiramente excecionais, devendo-se potenciar e proporcionar 
meios alternativos para todos os peões, tais como, por exemplo, o recurso a 
elevadores.   

Com o intuito de avaliar este fator foram considerados três níveis 
de serviço associados a diferentes tipos de inclinações, ver quadro 5.2.4.15.

A avaliação deste fator revela-se profundamente exigente, 
sobretudo se se tiver em conta a realidade portuguesa e a topografia natural 
existente nesta região. No entanto, apesar de tal dificuldade, refira-se que 
não poderia ser abordada de outra forma, embora percecionando-se a 
previsibilidade de resultados claramente negativos.

Segurança

A questão da falta de segurança sentida nas nossas cidades 

5.2.4.15 TOPOGRAFIA
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apresenta-se como um fator profundamente dissuasor na decisão de caminhar. 
Nos últimos anos assistiu-se ao crescente ou mesmo ao brusco aumento 
da sensação de insegurança. Este aumento está associado ao exponencial 
crescimento do número de automóveis que correspondem à expansão de 
novas estruturas e espaços urbanos onde a matriz origem/destino está a 
aumentar pelo facto de se privilegiar fundamentalmente o automóvel como 
modo de deslocação. Este fator não é tido em atenção nas nossas cidades 
atendendo ao facto das decisões relacionadas com o tipo de rua, e como 
se deveriam relacionar os diferentes modos de deslocação que partilham o 
mesmo espaço, simplesmente não estarem a ser alvo de qualquer tipo de 
estudo ou investigação. De facto, os espaços urbanos estão apenas preparados 
e concebidos para resolver os problemas dos meios rodoviários concedendo 
pouca ou nenhuma atenção ao peão ou à bicicleta. Existem vários tipos de rua:

- Rua onde apenas o peão circula;

- Rua onde o peão circula e é permitido acesso condicionado 
ao automóvel;

- Rua onde o peão e os transportes públicos circulam com 
igualdade de prioridade para cada modo;

- Ruas onde os diferentes modos partilham o mesmo espaço, 
e nas quais se deveria verificar o cumprimento de regras de circulação para 
cada modo;  

- Ruas onde se privilegia a circulação dos modos rodoviários 
e, onde é permitida a circulação condicionada dos peões;

- Ruas onde só circulam os modos rodoviários.

Quando, na rede urbana, não existe uma clareza na definição 
dos diferentes tipos de ruas, torna-se profundamente evidente a falta de 
segurança. De certo modo, importa referir, como princípio, que quanto 
mais segregados estiverem os diferentes modos de transporte certamente 
maior será o nível de segurança, ou então pode-se apontar a necessidade da 
existência de regras especiais de circulação, modelo que, de modo algum, se 
revela na cidade de Braga. 

Com o intuito de procurar avaliar este fator foram tidos em 
consideração vários cenários que tornam a relação automóvel / peão mais ou 
menos próxima ver quadro 5.2.4.16.

Como primeira conclusão deste estudo, verifica-se que o 
nível de serviço A perceciona-se maioritariamente nos locais em que existe 
estacionamento, onde quase não existem meios intencionais de afastar o 
peão do automóvel, o que se revela particularmente significativo. Apesar, 

5.2.4.16 SEGURANÇA
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de nos últimos anos, a rede de estacionamento estar , em certos locais da 
cidade, a ser retirada em favor do espaço para circulação rodoviária, Braga 
apresenta um significativo sistema de estacionamento pulverizados pelo seu 
espaço urbano.   Deste modo, é garantido que em grande parte do seu espaço 
urbano se apresentam níveis de serviço que poderão ser considerados como 
razoáveis. As novas variantes urbanas e as ruas transformadas em vias rápidas 
apresentam-se como a áreas com um mau nível de serviço. Se cruzamos os 
dados destes resultados com a perceção dos locais onde tipicamente se dão 
a maioria dos acidentes que envolvem peões, então pode-se compreender 
facilmente as razões que o justificam.

5.2.5 Avaliação/ Resultados 

O espaço urbano poderá ser compreendido com base na sua 
capacidade de responder às necessidades das pessoas que caminham na 
cidade. Esta análise poderá ser realizada tendo em conta duas dimensões: 
Uma primeira que diz respeito à dimensão física, procurando percecionar 
se estão concebidos para responder de forma eficiente às exigências do 
espaço que a carga pedonal reclama. A segunda dimensão relaciona-se com 
a questão do entendimento de uma série de características que tornam o 
sistema mais funcional.

 Importa assinalar que este processo ou esta forma de 
entender os espaços pedonais ergue-se como resultante da necessidade de 
reconhecer outras características/qualidades, procurando desta forma reagir 
aos processos avaliativos desenvolvidos em 2A, que fundados no proposto 
no HCM, procuravam desenvolver a compreensão dos níveis de serviço 
associados aos espaços disponíveis para a atividade pedonal. A avaliação 2B 
ergue-se fundada na preocupação com a compreensão do sistema funcional/
ambiental, tal como proposto no LUTRAQ, em que se propunha a inclusão 
da dimensão funcional/ambiental para a determinação da qualidade pedonal 
urbana. Deste modo, neste trabalho, propõem-se como parâmetros a avaliar:

1) Facilidade de atravessamento      

1A) Largura de via

1B) Distancia entre passagens

1C) Tipo de Passagens

1D) Volume de tráfego rodoviário

2) Conexões urbanas

3) Existência de serviços e atividades

4) Topografia

5) Segurança
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A
68%

F
32%

FICHA 2A: DIMENSÃO FÍSICA

BRAGA
ÁREA 1 e 2

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS COM LARGURA MÍNIMA

33%67%
NÍVEL DE SERVIÇOS - RUAS COM NÍVEL SUPERIOR A D

RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO  SUPERIOR A D
(sem a zona exclusivamente pedonal)

18%82%

ÁREA 1

6%

E - < 50P/15min.

41%
C - 150 a 250P/15min.A - >350P/15min.

53%
VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL

ÁREAS DE ESTUDO

Nível < DNível > D

Nível < DNível > D

 5.2.4.17 FICHA SÍNTESE DE AVALIAÇÃO 2A
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6%

VOLUME DE TRÁFEGO PEDONAL

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS SEM LARGURA MÍNIMA
87%

70%

ÁREA 2

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSADEIRAS E ESPERAS
44% 74% 85%

NÍVEL DE SERVIÇO - PASSEIOS COM LARGURA MÍNIMA

RUAS COM NÍVEL DE SERVIÇO  SUPERIOR A D

Tempo de Espera Esquinas Passagens

E - < 50P/15min.

100%

7%

EA B

30%
AF

Nível < DNível > D
28%72%
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20%
C - +2 VIAS

55%
B - 2 VIASA -1 VIA

25%

FICHA 2B: DIMENSÃO FUNCIONAL

1

15%14%
5

6 7

LARGURA DA VIA

38% 35%9%
DISTÂNCIA ENTRE PASSADEIRAS

TIPO DE PASSADEIRA

18%
A<100m D - Sem PassadeirasC>200mB-100 a 200m

15% 35%45%
A - Superfície D Sem PassadeirasC-Superior

5%

B-Inferior

AVALIAÇÃO FUNCIONAL GLOBAL ÁREA DE ESTUDO

4% 16% 19% 14%
2 3

4

BRAGA 18%
Av. Funcional Global

 5.2.4.18 FICHA SÍNTESE DE AVALIAÇÃO 2B
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NÚMERO CONEXÕES

SERVIÇOS

SEGURANÇA

TOPOGRAFIA % INCLINAÇÃO

VOLUME
51%

C - VIA 01
17%

B - VIA 02A - VIA 03
32%

16%
C>200m

42%
B  100 a 200mA<100m

42%

50%
C - Sem Uso

34%
B - Uso ÚnicoA - Uso Misto

16%

96%
C > 8,3%

A - 0% a 4% B - 4% a 8,3%
3%1%

60% 37% 3%

A B C
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6   PROPULSORES DE ATIVIDADES 
PEDONAIS

A decisão de caminhar ou de experienciar e vivenciar a cidade 
apresenta-se essencialmente como uma decisão de cariz individual. No 
entanto, apesar disso, trata-se de uma decisão que se revela em constante 
disputa com outras formas de experienciar e de usar a cidade, nomeadamente, 
com o automóvel. De qualquer modo, esta decisão de caminhar na cidade 
apresenta-se como uma decisão fortemente influenciada por três dimensões. 

1) O sistema urbano da cidade, ou seja, a sua própria 
estrutura.

2) As características dos espaços destinados aos peões

3) A existência de propulsores ou de geradores de atividade 
humana em espaço público

Neste âmbito importa assinalar que estas dimensões se 
percecionam ao nível do subsistema urbano, ou seja, ao nível de uma escala 
de cariz muito local, revelando-se ou compreendendo-se não propriamente 
como elementos que definem ou fundamentem uma perceção da cidade, 
mas caracterizando-se como elementos definidores de lugares. De facto, 
a cidade não se perceciona apenas como um todo, na sua amplitude, pois 
esta, é composta por muitos lugares, por muitos bairros, ou ainda, de uma 
forma profundamente metafórica, é composta por várias cidades. Deste 
modo, através de um mergulhar e de um aproximar da dimensão mais 
local, através da análise e da perceção dos seus componentes e das suas 
características, poder-se-á influir na tomada de decisão de caminhar ou 
de experienciar a cidade. De certo modo, refira-se, que estes propulsores 
humanos se apresentam como aspetos ou características urbanas a uma 
escala mais próxima da dimensão humana, ao nível local, ou seja, muito 
próxima da dimensão vivencial em torno da habitação. Neste ponto, importa 
assinalar que estes propulsores apresentam-se extremamente variados, 
podendo ser considerados igualmente como morfologias urbanas ou sub 
morfologias urbanas, ou ainda, como características urbanas que se revelam 
como elementos potenciadores ou geradores de atratividade de vida urbana 
na área pedonal em espaço público. De certo modo, meramente a título de 
exemplo, estes propulsores podem ser características como a densidade. 

A densidade de habitação numa determinada zona, revela-se 
naturalmente como um aspeto de enorme relevância para fundamentar um 
aumento da atividade pedonal, e consequentemente, potenciar uma redução 
da utilização do automóvel. De certo modo, importa assinalar que existe uma 
série de potenciadores e geradores urbanos que afetam a tomada de decisão 
no dilema ou na decisão sobre/entre a utilização do automóvel ou caminhar. 
Ora, como este processo avaliativo se pretende a uma escala de cariz mais 
local, existiu um esforço no sentido de realizar uma divisão da cidade em 
sectores, correspondendo necessariamente a áreas com fronteiras existentes. 
É de referir que  estas fronteiras geralmente estão associadas a fronteiras 
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naturais – tais como um rio – ou ainda a fronteiras artificiais ou construídas 
– uma via principal. Tendo em mente este esforço de divisão da cidade, de 
perceção das fronteiras que fundamentam uma ‘fraturação da cidade’, mais 
claramente se perceciona que uma cidade se compreenda, se fundamente e 
esteja composta de várias cidades, e daí também a necessidade de mergulhar 
no âmbito e numa dimensão ‘puramente’ local. 

Neste âmbito,  refira-se  que estas fronteiras são variáveis, 
dependendo tal variabilidade do facto de se encontrarem mais no centro ou 
na periferia. Ora, tendo isto em mente, foram essencialmente definidas quatro 
coroas de avaliação – uma, de cariz mais central, e mais quatro anéis – desde 
o centro até à periferia definindo e moldando quatro zonas, ou seja, desde a 
zona um até à zona quatro. Deste modo, num esforço de contemplação destes 
sectores ou zonas, rapidamente se compreende que o sector quatro se revela 
como um sector bem mais periférico e, portanto, muito distante do centro 
ou do centro histórico. Neste ponto, importa assinalar que este processo de 
avaliação reflete ou engloba diferentes temas. Ora, estes temas são:            

3.1) Equipamentos;

 3.2) Habitação; 

3.3) Atores urbanos;

3.4) Vias urbanas; 

3.5) Hierarquização viária relativamente ao peão;

 3.6) Fraturas urbanas; 

3.7)Segurança pedonal ou acidentes pedonais; 

3.8) Espaço e lugar urbano; 

3.9) Transições urbanas interior/exterior;

3.10) Uso do espaço público; 

3.11) Mobiliário urbano; 

Estes temas ou subtemas, claramente associados a lugares, 
fazem com que a vontade de caminhar no espaço urbano varie, apresentando-
se isto como um aspeto que se revela muito heterogéneo na cidade. A cidade, 
de modo algum, se revela homogénea. 

A cidade apresenta-se como um corpo, como uma realidade que 
se transforma, que apresenta e revela uma diversidade de características.

 Com esta metodologia pretende-se, de certa forma, avaliar a 
geometria das variações das características urbanas ao nível dos diferentes 
sectores.     

A cidade, ao longo dos tempos, sofreu todo um processo de 
crescimento, cresceu com diferentes energias, vontades e, naturalmente, com 
diferentes necessidades, percecionando-se neste processo transformativo, 
neste processo de crescimento, uma completa e radical transformação daquilo 
que são os seus parâmetros.

 Na  cidade, existem partes que se revelam claramente como 
uma cidade com vida e com uma fortíssima atividade pedonal, enquanto 
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outras partes da cidade não se revelam tão convidativas à atividade pedonal.

 É de fulcral importância compreender as suas características, 
de forma a percecionar claramente quais as sinergias entre as características 
e quais as consequências que estas produzem na atividade pedonal. 

Trata-se, portanto, de uma avaliação que visa uma análise e 
uma compreensão destas características de forma a estabelecer um paralelo  
com os volumes de tráfego, de forma a percecionar algumas sinergias entre as 
características e as consequências das atividades pedonais no espaço público.

 Trata-se  de uma avaliação que engloba  todos os sectores, 
revelando-se, portanto, como uma avaliação feita sector a sector, tema a 
tema. Ora, em consequência disso, apresenta-se como uma avaliação muito 
trabalhosa, muito complexa, muito densa e que visa a completude. De 
qualquer modo, importa referir que somente com uma avaliação deste tipo 
e com este rigor é que é possível obter uma compreensão dos propulsores 
urbanos das atividades pedonais, bem como somente desta forma é possível 
compreender com profundidade as variações morfológicas das cidades 
correspondentes às atividades pedonais. 

Para uma visão e uma compreensão mais ampla das 
características urbanas que promovem ou potenciam que a cidade seja mais 
convidativa para as atividades humanas no espaço público, ergue-se como 
absolutamente necessária uma avaliação mais profunda, mais refinada, 
tendo em particular atenção os seus  elementos, ou seja, ao facto de que 
uma cidade é constituída por bairros, revelando-se esses bairros como uma 
cidade dentro de uma cidade.

Se se pretender transformar uma cidade, não se deve apenas 
deter numa visão puramente técnica, como aquela que se revela fruto da 
engenharia de trafego, ou ainda apenas numa visão ou  análise de cariz 
estruturalista de uma cidade através da análise dos seus componentes 
estruturais principais ou mais relevantes, mas sim, e sobretudo, através de 
uma análise e de uma compreensão da diversidade de características de cada 
espaço e de cada lugar da cidade que se revela como fruto de uma ampla 
variedade de processos construtivos, de vicissitudes e momentos históricos 
completamente distintos e, ainda, marcados por intencionalidades e por 
vontades singulares. Deste modo, importa percecionar essa singularidade, 
essa dimensão completamente distinta de forma a possibilitar e a fundamentar 
que possam ser capazes de elas próprias gerarem mais atratividade pedonal 
ou que possam fundamentar e convidar a que haja mais vida no espaço 
público.             
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6.1 A importância dos equipamentos nos movimentos 
urbanos

A cidade apresenta-se como uma máquina de movimentos. 
Todos os dias se realizam movimentos em diferentes direções, partilhando 
diferentes origens e procurando diferentes destinos. Se se conseguisse 
apresentar uma imagem em que se visualizassem estes movimentos, ver-se-
iam milhares e milhares de movimentos realizando-se simultaneamente em 
diversas direções. 

Nos últimos anos, a preocupação pelos movimentos foi 
aumentando, revelando-se atualmente uma questão de fundamental 
importância na organização das cidades. Desta problemática, a questão da 
dotação ou da localização das atividades na cidade, apresenta-se como um 
aspeto verdadeiramente essencial desta temática. 

Conforme se vão desenvolvendo modelos diferentes de 
organização,  vão-se potenciando diversos tipos de movimentos. De 
certo modo, pode-se dizer que os movimentos se apresentam como uma 
consequência das organizações estruturais da cidade e dos seus modelos de 
gestão. Pode-se ainda dizer que consoante se vai transformando e mudando o 
sistema urbano se vai transformando e alterando a lógica destes movimentos. 
De qualquer modo, refira-se que, hoje em dia, esta profunda sensibilidade 
urbana se apresenta como um elemento estruturante na organização das 
cidades. 

Atualmente, em termos gerais, a cidade apresenta uma série 
de origens espalhadas por todo o seu território, associadas naturalmente 
à habitação, revelando que esta já não se caracteriza por um modelo de 
concentração. 

As cidades antigas eram cidades concentradas, e as periferias 
estavam claramente concentradas em zonas rurais ou pequenas vilas, onde 
se percecionava origens de movimentos concentrados. No entanto, com o 
processo expansivo e, particularmente, com o novo modelo ou ideia de cidade 
fundamentada no automóvel, estes núcleos foram-se desconcentrando em 
torno da cidade, assistindo-se a um processo de dispersão e de pulverização 
de construção por todo o território. 

Conjuntamente com este processo expansivo surge um outro 
aspeto determinante. A cidade caracterizava-se por um sistema concentrado 
nas origens e nos destinos. Funcionava como uma estrutura que organizava a 
dotação de atividades associadas à vida urbana, tais como: zonas de trabalho, 
zonas industriais e  escolas, em áreas ou espaços muito limitados,

 O novo sistema urbano surge como um sistema que se 
pulverizou, tanto nas origens como nos destinos. No fundo, os equipamentos 
passaram destas zonas de concentração para as zonas periféricas em torno 
das vias A cidade transforma-se. A dotação das atividades é determinada pelo 
critério da acessibilidade.  

6.1.1 MOVIMENTO DIÁRIO
Esquema funcional das rotinas diárias dos 
movimentos urbanos entre actividades.

6.1.2 AV. PADRE JÚLIO FRAGATA - BRAGA 
PARQUE
Via estruturante para movimentos internos 
urbanos e movimentos variantes urbanos.
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 Em termos urbanos, definem-se dois tipos de vias principais. 
Uma,  a variante urbana, a outra,  a radial. Estas vias estão associadas às 
grandes atividades comerciais, tais como shopping e médias superfícies. No 
entanto, assinale-se que tais vias potenciaram o surgimento e a criação de 
novos centros de negócios. De facto, os novos centros de negócios vão-se 
instalar nestas novas zonas afastando-se, das zonas de construção densa do 
centro da cidade. Deste modo, em jeito de súmula do que se procurou dizer 
até agora. Estas vias – quer sejam variantes, quer sejam radiais – não só se 
apresentam com a capacidade de atrair a dotação das atividades da cidade 
–  comerciais, negociais e empresariais -, mas também são capazes de atrair 
outros equipamentos urbanos que tradicionalmente se relacionavam ou 
estavam ligados aos centros das cidades, tais como: o hospital e  a universidade.     

        Revelam-se dois modelos completamente distintos. Ao 
longo dos tempos existia um sistema urbano denso e nucleado, onde o critério 
da criação e utilização das atividades estava claramente associado ao centro 
principal. No entanto, este critério também reconhecia os centros secundários, 
as freguesias e as aldeias que circundavam a cidade, onde a fixação de 
equipamentos possível - a igreja, casa do povo, pequenas atividades –  
apresentavam  o desenvolvimento de um modelo multinucleado no território. 

A cidade atual apresenta-se como uma cidade absolutamente 
caótica em termos das dotações das origens e destinos. Há um número 
gigantesco de pessoas que partem de origens distintas e que, ou se deslocam 
para destinos compactos no centro da cidade ou para destinos pulverizados 
no território.  Em termos territoriais e em termos estratégicos este fenómeno 
revela-se um problema bastante complexo. 

De qualquer modo, refira-se que existem novos modelos de 
distribuição dos movimentos nas cidades. Uma dessas hipóteses é o de procurar 
potenciar um processo de concentração dos destinos. Este modelo não se 
realiza somente através de uma concentração nos centros das cidades, mas 
também, através do desenvolvimento de formas estratégicas de concentração, 
de modo a que se distribuam os movimentos para diferentes destinos. 

           Existe um outro modelo, que tal como o anterior, procura 
controlar, melhorar e reduzir os movimentos e as deslocações, recorrendo não 
só  a estratégias de concentração, mas  sobretudo, ao desenvolvimento de 
uma transformação e mutação do modo de transporte nas cidades. Existem 
duas formas de criar uma escala de proximidade nesse sistema multinucleado. 
As pessoas poder-se-ão fixar nas proximidades do sítio onde habitam, 
ou  ser criado um sistema multinucleado, para  as pessoas se desloquem 
para núcleos diferentes. Nesta segunda hipótese deverá haver articulação 
entre os transportes públicos e a localização dos equipamentos  de modo  a 
representarem uma alternativa à omnipresença do automóvel nas cidades. 

O modelo de dispersão e pulverização dos movimentos e 
deslocações, bem como o exponencial aumento dos valores da matriz origem/
destino apresenta-se como uma consequência da presença do automóvel nas 
cidades. De facto, todos os dias cada pessoa anda mais quilómetros. Para além 

6.1.3 MOVIMENTO DIÁRIO
Esquema funcional das rotinas diárias dos 
movimentos urbanos entre actividades.
A - Aproximações multinucleadas
B - Aproximações monocentricas

A 

B 
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desta situação, importa chamar a atenção para um outro fenómeno que se 
revela de enorme importância.

 Nas cidades compactas a matriz origem/destino apresentava-
se muito pequena. No fundo, havia poucas origens e poucos destinos, pelo 
facto, das pessoas se concentraram nesses lugares. No entanto, hoje em 
dia, para além de se assistir a um exponencial aumento da matriz origem/
destino, verifica-se  ainda a existência de um número maior de entradas, ou 
seja, desenha-se  uma matriz com um número maior de origens e um número 
maior de destinos, apresentando cada origem um número menor de pessoas.  

Este fenómeno de particular importância, impossibilita, ou 
melhor, torna o funcionamento urbano possível apenas para o automóvel. 
Deste modo, torna-se particularmente problemático existir um sistema de 
transportes públicos a funcionar com matrizes origem/destino dispersas no 
território, sem que a quantidade existente de pessoas em cada ponto seja 
capaz de suportar em termos de eficiência o funcionamento dos transportes 
públicos.  

6.1.1 Os equipamentos e a evolução da estrutura 
urbana de Braga ao longo dos tempos

Braga apresenta-se como uma cidade cujo processo de 
expansão e de desenvolvimento cíclico se foi concretizando através de um 
processo de negociação com as localizações dos equipamentos na cidade.  

A cidade medieval erguia-se como uma cidade concentrada 
dentro duma radial, dento da muralha1, em que no seu centro, em volta da 
sé, se encontravam e se localizavam as principais atividades da cidade2 . Com 
o desenvolvimento do processo de expansão ou seja, com a explosão para 
além das muralhas, começaram-se a desenvolver novos espaços urbanos, 
que devido à limitação de espaço a cidade medieval não conseguia conter3 . 
1  Para uma percepção da evolução e do crescimento da muralha medieval vd: Ribeiro. M.C & 
Melo, A.S,(2013),” O papel dos sistemas defensivos na formação dos tecidos urbanos (Seculos 
XIII-XVII)” In: Ribeiro, M.C & Melo. A.S, (eds.), Evolução da paisagem urbana: Transformações 
morfológicas dos tecidos históricos, Braga: edições CITCEM,pp. 190- 192,202-203; Ribeiro, M.C 
(2009/2010), “A evolução da paisagem urbana de Braga desde a época romana até à idade mo-
derna” in: Forum, 44-45, pp. 179-201; Ribeiro, M. C (2008) “Braga entre a época romana e a Ida-
de Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do espaço urbano”, 2 vols., 
Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, pp.326-337; Fontes, L, Martins, M, Ribeiro, M.C, 
Carvalho, H, (2010), “A cidade de Braga e seu território no séculos V-VII”, in: Garcia, A, Izquierdo, 
R, Olmo, L & Peris, D (eds.), Actas del congresso espacios urbanos en el occidente mediterráneo 
(sec. VI – VIII), Toletum Visigodo, Toledo, pp. 255-262; Fontes, L (2011), “Braga e o norte de Por-
tugal em torno a 711” in: Zona Arqueologica, 15, 711, pp. 313-334. 
2  Para uma ampla percepção e análise da evolução urbanística da cidade de Braga durante 
a Idade média vd. Ribeiro, M. C (2008) “Braga entre a época romana e a Idade Moderna. 
Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do espaço urbano”, 2 vols., Tese de 
Doutoramento, Universidade do Minho; Ribeiro, M. C, (2009/2010), “A evolução da paisagem 
urbana de Braga desde a época romana até à idade moderna” in: Forum, 44-45, pp. 189- 194. 
Para a fundamental importância da construção da Sé Catedral e do seu poderosíssimo impacto 
no processo de atracção de população, e em particular, no erguer de novos edifícios de referência 
e no crescimento da cidade vd. Ribeiro, M.C (2008); Ribeiro, M.C (2009/2010), p. 190.  
3 Parece-nos importante salientar que na época medieval registam-se e assiste-se, de certo modo, 
a um processo de desenvolvimento, expansão e ocupação de espaços para além da fronteira e 
dos limites da primitiva muralha defensiva medieval. De facto, para além de alguns aglomerados 
populacionais que se desenvolvem em torno de basílicas paleocristãs e nos caminhos e vias que 

6.1.1.1 MALHA URBANA 
Bracara Augusta no Alto Império 

6.1.1.2 MALHA URBANA
Bracara Augusta no Baixo Império
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6.1.1.3 MALHA ROMANA E O CENTRO DAS ATIVIDADES URBANAS

6.1.1.4 TRANSIÇÃO CIDADE ROMANA/CIDADE MEDIÉVAL
Movimento de centralidade das atividades urbanas para Nascente
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Durante o episcopado de D. Diogo de Sousa4  e com a Contra-
reforma, assiste-se ao surgimento e à criação de novos espaços5, de novos 
elementos estruturais da cidade, e de novos equipamentos6 . De facto, os 
novos conventos e o hospital erguem-se nestes novos espaços exteriores que 
se revelam e representam motores de novas atividades urbanas. Não deixa 
de ser significativo assinalar que a cidade se começa a organizar em torno do 
espaço público, sendo tal processo de organização associado primordialmente 
a 4 espaços fundamentais:   

- Avenida Central (Campo de Santa Ana)

- Campo da Vinha

- Largo Carlos Amarante (Campo dos Remédios)

- Campo das Hortas.

Importa assinalar que é nestes grandes espaços que são criados 
e colocados os novos equipamentos urbanos. 

Durante o século XIX e inícios do século XX (1850-1914), 
continuou o processo de expansão da cidade, dando continuação ao que 

ligam estes aglomerados e o centro da cidade, refiram-se alguns edifícios que se encontravam 
claramente fora da muralha alto-medieval, tais como o Castelo e o Paço Arquiepiscopal. 
Conjuntamente com isto assinalem-se os vários alargamentos da cerca medieval realizados com 
o intuito de incorporar áreas urbanas periféricas fruto, certamente, do aumento demográfico, 
cf. Ribeiro, M. C (2008) “Braga entre a época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de 
análise para a leitura da evolução do espaço urbano”, 2 vols, Tese de Doutoramento, Universidade 
do Minho, p. 320 e ss; Ribeiro, M.C & Melo, A.S, ( ),“O crescimento periférico das cidades medievais 
portuguesas (séculos XIII-XVI: A influencia dos mesteres e das instituições religiosas”, In: Ribeiro, 
M.C & Melo, A.S, (eds.), Evolução da paisagem urbana: cidade e periferia, Braga: Citcem, pp.82-

91. 
4  Para uma percepção mais ampla do episcopado de D. Diogo de Sousa e do seu impacto no 
urbanismo bracarense vd: Bandeira, M. (2000), “D. Diogo de Sousa, o urbanista: leituras e texturas 
de uma cidade refundada”, (2000), in: Bracara Augusta, vol. XLIX, nº 103 (116), Braga: Camara 
Municipal de Braga, pp. 19-58; Bandeira, M (2006), “Profiteri operam deo et urbi : de los 500 años 
de la obra urbana del arzobispo D. Diogo de Sousa (1505-1532) en Braga”, In: Revista de Estudos 
euro rexionais, nº1, Ano 1, pp.11 – 25; Maurício, R (2000), O mecenato de D. Diogo de Sousa 
(1505-1532), 2 vols, Lisboa: Magno Edições; Costa, A.J (1993) “D. Diogo de Sousa – Novo fundador 
de Braga e grande mecenas da cultura”, Separata do livro de homenagem à Arquidiocese primaz 
nos 900 anos da dedicação da Catedral, Braga, pp. 11-118;Ribeiro, M. C (2008) “Braga entre a 
época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do 
espaço urbano”, 2 vols., Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, pp.502 -; Ribeiro, M. 
C, (2009/2010), “A evolução da paisagem urbana de Braga desde a época romana até à idade 
moderna” in: Forum, 44-45, pp.194-198.     
5 Durante o episcopado de D. Diogo de Sousa foram concebidos e estabelecidos novos espaços 
exteriores ou rossios, (como então de denominava) que rapidamente se estabeleceram como 
espaços fundamentais de urbanização e expansão da cidade. No entanto, importa assinalar 
que durante este episcopado foram igualmente abertas e estabelecidas um conjunto de vias 
modernas surgidas extramuros criadas com o intuito de realizar a ligação entre os novos rossios. 
Apresentam-se, certamente, como elementos paradigmáticos deste processo os surgimentos da 
rua dos Biscainho (ligação entre Campo da Vinha e o Campo das Hortas), a rua do Alcaide (ligação 
entre Campo de Santiago e o Campo de S. Sebastião), a rua do Anjo (ligação extramuros entre o 
Campo dos Remédio e o Campo de S. Sebastião), a rua de S. Marcos (ligação entre o Campo dos 
Remédios e o Campo de Santa Ana). Conjuntamente com a abertura e criação destas ruas em volta 
da muralha, assinale-se ainda o surgimento de amplo processo de urbanização de um conjunto de 
vias suburbanas, consequência da abertura dos Campos e rossios exteriores à muralha medieval, 
e que realizam a ligação entre o centro da cidade e as velhas basílicas paleocristãs. De certo modo, 
esta urbanização irá fundamentar e conferir um plano claramente radial. Ora, as vias são: rua 
dos chãos (ligação com S. Vicente), rua da Régua (ligação com S. Victor), rua das Águas e a rua 
de Guimarães (ligação entre o Campo de Santa Ana e a ponte para Guimarães), Rua dos Pelames 
(ligação entre o campo de Santiago e a ponte de Pelames), rua de S. Miguel o Anjo, rua da Cruz 
de Pedra e rua Direita (ligação com S. Pedro de Maximinos), vd. Ribeiro, M. C (2008) “Braga entre 
a época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do 
espaço urbano”, 2 vols., Tese de Doutoramento, Universidade do Minho.      

6 

6.1.1.5 AVENIDA CENTRAL ANOS 70
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sucedera no barroco tardio - principalmente, com a criação do Campo Novo 
–onde existiu  dotação de espaço público, sem que tivesse havido qualquer 
associação com equipamentos. Não deixa de ser significativo referir que 
durante o século XVIII  se verifica  o surgimento e a criação de equipamentos 
que ainda se foram  afastando mais desses espaços de referência exterior da 
cidade ou dos grandes espaços urbanos da cidade7.   

Ao longo da história da cidade, sempre existiu e se concretizou 
esta negociação entre o crescimento da sua estrutura, o crescimento dos seus 
espaços públicos e a relação com a dotação das atividades urbanas. Só mais 
tarde é que se perceciona uma nova fase em que se estabelece um processo 
de reorganização das lógicas associadas ao espaço público, à qualidade 
dos seus espaços e ainda à dotação de equipamentos. Processo esse que 
se relaciona com o urbanismo do século XX, profundamente associado ao 
fenómeno de construção e de expansão da cidade entre 1914 e os inícios 
dos anos sessenta. Neste processo, verifica-se a criação de sistema de vias, 
avenidas, rodovias, em torno das quais se começam a desenvolver e a criar 
uma série de equipamentos estruturantes de cariz escolar e desportivo, 
que fundamentam e concedem um novo sentido e uma nova importância 
a esta nova fase da cidade. Trata-se de uma fase em que o equipamento é 
localizado em torno do sistema viário, sistema que, apesar de bem concebido 
atendendo à relação entre o automóvel e o peão, se revela desqualificado em 
termos de espaços públicos de referência (praças, jardins).  

Na fase seguinte de expansão, ou seja durante os anos 70, 
assiste-se a um processo de reação contra o modelo anterior. Nesta época 
é criada uma área de expansão, onde o espaço destinado a deslocações 
(automóvel e peões) é mantido, embora menor. Surgem espaços de referência 
com critérios muito bem definidos na localização dos elementos urbanos. 
Conjuntamente com este cuidado na definição e delineação dos espaços 
urbanos, assiste-se a processos de dotação de equipamentos. De facto, nesta 
fase, erguem-se uma série de escolas, existe a criação de uma área destinada 
à segurança social, ao tribunal, áreas desportivas – piscinas, campos de ténis. 
Para além disso, importa assinalar que é uma fase em que o espaço público 
é um espaço de qualidade, não só em termos de desenho, mas também com 
uma boa dotação de equipamentos.  

A partir desse momento, a cidade explodiu e quando explode, 
os equipamentos também vão ser pulverizados por todo o lado, perdendo-
se, pela primeira vez, esta negociação entre a cidade, o seu espaço e a 
atividade urbana. Neste novo modelo de expansão surge um novo critério 
para a localização dos equipamentos, a proximidade ao sistema viário (vias). 
No fundo, a cidade atual apresenta-se como uma cidade que pulverizou a 
dotação de equipamentos e, pela primeira vez, se afastou, em definitivo, 
daquilo que eram espaços de vivência urbana para se aproximar daquilo que 
são hoje o sistema de vias urbanas.
7  Sobre a evolução do espaço urbano da cidade de Braga durante o séc. XVIII vd: Bandeira, 
M (2000), O espaço urbano de Braga em meados do século XVIII, Porto: Afrontamento; 
Bandeira, M. (2002), O Espaço Urbano de Braga – obras públicas, urbanismos e planeamento 
(1790-1974) – A cidade dos finais do antigo regime ao advento da II república, Braga: 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Tese de Doutoramento. 
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6.1.2 Os equipamentos hoje e ao longo do tempo

A cidade de Braga apresenta-se como uma cidade caracterizada 
por um aspeto particular, aspeto esse relacionado com a existência de um 
movimento entre os pontos de atividades da cidade poente/nascente, o 
que significa que o centro de atividades da cidade está continuamente em 
constante deslocação. 

Na cidade romana o centro de atividade era o fórum. Na época 
medieval assiste-se a um processo de transição do centro de atividades do 
espaço do fórum para a zona em torno da Catedral, representando isto, 
claramente, um processo de deslocação para nascente8. 

Com o explosivo crescimento da cidade para fora das muralhas, 
durante o episcopado de D. Diogo de Sousa, assiste-se a uma nova transição 
e mutação das principais atividades para nascente. Com a construção dos 
principais equipamentos urbanos – Hospital, conventos no largo Carlos 
Amarante e na Avenida Central – assiste-se, portanto, a uma nova deslocação 
do ponto central da cidade. No fundo, toda aquela zona em torno e nas 
imediações da avenida central, da arcada torna-se o novo centro urbano, 
localizando-se cada vez mais a nascente.  

É de referir que, atualmente, este processo continua a fazer-
se sentir. De facto, tem-se assistido, recentemente, a uma transição do 
centro de atividades, do centro urbano, da zona da arcada para as variantes, 
em particular, para a variante sul. Pode-se referir, no entanto, que esta 
transição não está completamente realizada., ou seja, continua-se a manter-
se a existência do centro na zona da arcada, mas existe um novo centro de 
atividades, na zona da variante sul. 

Perante este curioso fenómeno de transição ‘por cumprir’ 
,importa questionar se, de facto, se trata de um centro em duas zonas. Pode-
se igualmente colocar o problema e se questionar se este novo centro não 
produz ou mesmo, conduz a um enfraquecimento do outro. Neste ponto, 
pode-se igualmente problematizar a capacidade e a possibilidade de manter 

8  Não deixa de ser interessante assinalar que durante grande parte da Idade média, e 
praticamente até ao séc. XIV, a Sé erguia-se num local periférico da cidade muito próximo das 
muralhas. De facto, como se sabe, a Sé catedral medieval ergueu-se no local onde tinha sido 
edificado uma primitiva basílica, basílica situada no quadrante nordeste da cidade romana, 
cf. Fontes, L, Lemos, F.S & Cruz, M (1997-1998), “Mais velho que a sé de Braga. Intervenção 
arqueológica na catedral bracarense: notícia preliminar”, in: Cadernos de Arqueologia, 14/15, 
série II, pp. 137-164. De qualquer modo, importa assinalar que o novo aglomerado urbano, a 
cidade medieval, começa a reconstruir-se e a reorganizar-se no quadrante nordeste dos restos 
da cidade romana cf. Martins, M (1991-1992) “Bracara Augusta: a memória de uma cidade”, in: 
Cadernos de Arqueologia, nº8/9, série II, Braga, pp. 177-197; Martins, M (1992-93) “História de 
memória de Bracara Augusta: um difícil diálogo passado presente”, Fórum, nº 12-13, Braga, pp.3-
16. No entanto, apesar do novo aglomerado se reconstruir em tal localização, refira-se que, entre 
o século XI e o século XIII, a sé Catedral localiza-se claramente em posição periférica em relação 
ao resto do núcleo urbano. Ora, tal posição periférica sofre uma alteração com o processo de 
alargamento e de construção da nova muralha fernandina, processo esse que se revela como 
o momento em que a Catedral se revela e torna verdadeiramente o elemento central do 
espaço urbano, cf. Ribeiro, M.C & Melo, A.S ( ), “O crescimento periférico das cidades medievais 
portuguesas (séculos XIII-XVI: A influencia dos mesteres e das instituições religiosas”, In: Ribeiro, 
M.C & Melo, A.S, (eds.), Evolução da paisagem urbana: cidade e periferia, Braga: Citcem, pp. 83-
84.  

6.1.2.1 EVOLUÇÃO DA CIDADE

6.1.2.2 EVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA 
CIDADE
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6.1.2.3 MOVIMENTO DA CENTRALIDADE DA CIDADE MURALHA PARA O EXTERIOR
A Nascente (Episcopado de D. Diogo de Sousa)

6.1.2.4 NOVO CENTRO DE ATIVIDADES URBANAS
(Após Episcopado de D. Diogo de Sousa)



227

6.1.2.5 EXPANSÃO A SUL DO CENTRO DE ATIVIDADES
(Anos 50)

6.1.2.6 CRESCIMENTO DE UMA NOVA CENTRALIDADE A SUL
(Anos 90/00)
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o centro antigo, contemplando e percecionando as suas possibilidades de 
sobrevivência, quando se perceciona, de facto, a presença e a existência 
de importantes equipamentos nessa nova zona da cidade que é a variante 
sul. De facto, os equipamentos que existiam nesta área central, tais como a 
segurança social, as finanças, o hospital, a universidade, foram totalmente 
deslocalizados para o exterior, representando, de certa forma, este processo 
de deslocalização, este êxodo, claramente, sinal de um enfraquecimento do 
centro histórico, e do fortalecimento daquele que se revela como o novo 
critério de localização: o sistema viário.

Atualmente, se é que se pode ainda percecionar deste mesmo 
modo, a cidade cresce e expande-se aceitando o facto inevitável de que o 
centro histórico foi perdendo o seu poder, ou seja, a sua habitabilidade. De 
certo modo, tal como o fórum perdeu vitalidade, a zona em torno da sé perdeu 
vitalidade, assim, atualmente, o centro existente em torno da arcada está 
aos poucos a perder a sua vitalidade. No entanto, importa assinalar que com 
recurso a algumas ações, no sentido de potenciar estratégias com vista a fixar 
algumas atividades importantes para o dia-a-dia, se poderá provavelmente 
potenciar a sua sobrevivência, contrariando, de certo modo, as vicissitudes 
e as inevitabilidades daquilo que foi a história da cidade e o fenómeno da 
mutação e deslocação para nascente.        

6.1.3 Modelos de equipamentos

Como vimos a cidade apresenta duas centralidades: uma 
claramente associada ao centro histórico, outro relacionado com a variante 
sul. Importa assinalar que para além do êxodo de equipamento, este processo 
de transformação produz igualmente alterações ao nível do modelo desses 
equipamentos.  

A cidade antiga caracterizava-se por ser uma cidade onde os 
equipamentos estavam comprometidos com o espaço público. De facto, 
estes tinham porta para o espaço público e interagiam diretamente com 
esse mesmo espaço. Ora, refira-se que este modelo em que a fachada 
representava e se erguia como limite e como fronteira entre o interior e o 
exterior, perdeu-se por completo nesta nova cidade. O novo modelo urbano, 
o novo modelo de construção de edifícios e ainda a lógica dos equipamentos 
revelou-se completamente distinta, percecionando-se o desaparecimento da 
relação direta com o espaço público. 

A fachada representava a fronteira do espaço interior e exterior, 
representava uma dimensão onde se descortinava uma série de componentes 
de transpiração – janelas, portas – que provocavam ou potenciavam a 
aproximação à cidade e a atividade também se aproximasse da cidade. Não 
deixa de ser interessante referir que, presentemente, quando se caminha no 
centro da cidade nas proximidades da escola de música da Universidade do 
Minho se perceciona uma transpiração total, em particular, uma transpiração 
auditiva. De facto, quando as pessoas caminham, experiênciam o som da 

6.1.3.1 CENTRALIDADES COMERCIAIS
1 - Centro histórico
2 - Periferia

6.1.3.2 UNIVERSIDADE DO MINHO - 
CONGREGADOS
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música expandindo-se, ecoando na rua. Este fenómeno, que se poderia 
apresentar como um modelo de enorme interesse, perdeu-se de forma 
absoluta na nova cidade . 

Certamente, poder-se-ia dizer que, esta nova ideia de cidade 
espraiando-se em torno da via, revela claramente uma construção que se isola 
e afasta da via. Uma construção potenciando e impondo uma fronteira muito 
mais alargada constituída por muros, jardins ou parques de estacionamento, 
fronteira que transformou por completo a perceção do que é um edifício. 
Encontra-se um exemplo paradigmático disto no centro de Nanotecnologia. 
Trata-se de um edifício que se caracteriza por um modelo de uma vivenda no 
meio de um jardim. No fundo, este edifício não revela a mínima preocupação 
de comunicar com a via, erguendo-se completamente afastado. Este 
afastamento torna-se mais radical ao se apresentar rodeado por um jardim, e 
conjuntamente com isto, e de forma absolutamente gritante, envolve-o uma 
ostensiva muralha de ferro. Em contraponto, as traseiras do centro apresenta 
um espaço que demonstra a existência uma profunda preocupação interior, um 
espaço completamente vocacionado para a vida privada, para o isolamento. 

 Assinala-se ainda a existência de outros interessantes exemplos 
do que se tem vindo a analisar. A Universidade do Minho revela-se igualmente 
como um equipamento que se afasta da cidade, embora o modelo seja um 
pouco diferente do que se verifica no Instituto de Nanotecnologia. O espaço 
da Universidade do Minho ergue-se como uma cidade dentro de uma cidade, 
como uma espécie de uma pequena cidade rodeada por um jardim, com 
muros a toda a volta e ainda com um controle da entrada para o automóvel. 
No fundo, revela-se claramente como uma área privada, destinada apenas a 
determinados cidadãos da cidade, ou seja, apresenta um controle de sistema 
de entrada que o torna fundamentalmente inacessível a muitos.  

Este mesmo modelo foi igualmente aplicado no novo hospital, 
que se afasta da cidade, não existindo qualquer preocupação de negociação 
com o espaço público. Trata-se de um edifício rodeado por vias, envolvido e 
mergulhado no interior de vedações, por parques de estacionamento, jardins, 
verificando-se claramente o modelo da vivenda, com o seu jardim privado, 
a sua vedação privada, provocando um desaparecimento da relação com a 
cidade9.

Este modelo que exprime e torna evidente uma nova forma 
de vivência urbana, revela-se igualmente nos espaços vocacionados e 
dedicados às atividades comerciais. Ora, estes espaços comerciais estão 
envoltos, não por jardins, mas sim por parques de estacionamento privados 
produzindo curiosamente uma enorme dificuldade de perceção do lugar ou da 
concretização dos limites, da fachada. De facto, em muito centros comerciais 
as paredes que dividem os parques de estacionamento são as fachadas. No 
fundo, este modelo ecoa o novo modelo urbano que concebeu ou criou as 
casas no meio de jardins, ou as casas no meio dos estacionamentos. Não deixa 
de ser interessante referir que este modelo representa e se apresenta como 
9  Para a percepção do valor e da importância dos sons de uma cidade vd. Garrioch, D (2003), 
“Sounds of the city: the soundscape of early modern european towns”, in: Urban History, 30, 1, 

pp. 5-25;   

6.1.3.3 UNIVERSIDADE DO MINHO - CAMPUS  
DE GUALTAR

6.1.3.4 NANOTECNOLOGIA

6.1.3.5 HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

6.1.3.6 NOVO HOSPITAL DE BRAGA
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um poderosíssimo potenciar de um novo tipo de vida: uma vida em pleno 
gesto de isolamento.   

Atualmente discute-se cada vez mais a forma de requalificação 
destas novas cidades, como requalificar estes novos modelos de construção 
de edifícios que, em absoluto se desligam das cidades, procurando-se 
igualmente descobrir que ações corretivas poderão ser tomadas  no intuito 
de transformar estas cidades que não compreendem a vida urbana. 

6.1.4 Estratégia na localização dos equipamentos

A localização dos equipamentos na cidade, no fundo, esteve 
sempre marcada e condicionada pela sua estrutura. Quando a cidade era 
densa e compacta, situava-se em torno dessa área densa. No momento 
em que a cidade se revelou como uma cidade periférica, expandindo-se e 
espraiando-se em torno das vias rápidas, os equipamentos aproximaram-se 
das vias. Em ambos os casos não se revela ou vislumbra qualquer estratégia 
no sentido de controlar a colocação ou a localização dos equipamentos, de 
forma a potenciar ou a criar uma cidade estruturada e caracterizada por 
movimentos estruturados.  

A dotação dos equipamentos e dos serviços para além de 
criarem e potenciarem processos de movimentação e de deslocação 
apresentam raios de influência, raios que afetam mais ou menos pessoas. Estes 
equipamentos muitas vezes cobrem ou alcançam área de influência de outros 
equipamentos semelhantes. Erguem-se, naturalmente, como exemplos desta 
simultaneidade e coincidência de áreas de influência o processo de dotação 
ou da decisão da localização das escolas. De facto, em Braga, a grande parte 
das escolas secundárias são quase todas localizadas na mesma área. De certo 
modo, poder-se-á dividir a cidade em 4 quadrantes. 

Em dois quadrantes a cidade está muitíssimo bem servida em 
termos de escolas secundárias, apontando-se que em muitos casos o serviço 
das escolas secundárias sobrepõe os raios de ação. Se estabelecermos um 

6.1.3.7 NOVO ZONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES URBANAS
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6.1.4.1 ZONAMENTO - CENTRO DE ATIVIDADES URBANAS

6.1.4.2 EXODO DO CENTRO CONSOLIDADO DOS EQUIPAMENTOS PARA O EXTERIOR
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raio de ação de cerca de 250m, descortinam-se várias escolas com áreas 
de influência semelhantes, ora isto faz com que essas escolas revelem um 
impacto, em termos de distância, consideravelmente maior do que a área de 
influência para caminhantes. E se, como vimos, existem áreas da cidade que 
revelam uma oferta muito superior à necessidade, existem outras onde, de 
facto, existe ausência de escolas, e ainda outras que não são influenciadas por 
qualquer escola.    

Um outro aspeto que revela claramente uma falta de estratégia 
na localização dos equipamentos encontra-se nas periferias da cidade. 
Periferias onde existia um sistema multinucleado, em que cada núcleo rural 
apresentava  uma centralidade, onde existiam e se encontravam elementos 
estruturantes da freguesia ou da pequena aldeia. Nesses centros havia a igreja, 
a casa do povo e, mais tarde, a junta de freguesia, o cemitério, equipamentos 
desportivos. Com a expansão e a evolução da cidade isso tudo sofreu uma 
profunda alteração, tendo-se, de facto, realizado essa explosão sem qualquer 
cuidado no processo estratégico de dotação. No fundo, a estrada é o elemento 
essencial para a localização das atividades e dos equipamentos, provocando um 
fenómeno e um processo de pulverização das atividades da freguesia. Deste 
modo, a escola secundária, a nova zona desportiva e os novos equipamentos 
deixaram de estar concentrados em torno do ponto central e passaram a estar 
distribuídos e espalhados, ao longo da via, apresentando distâncias fora da 
escala humana. 

6.1.5 Avaliação/Resultados

Neste âmbito, procurou-se uma metodologia capaz de entender 
a lógica de localização dos equipamentos na cidade. 

Trata-se de uma avaliação feita com base na cidade consolidada 
e que pretende percecionar os dois tipos ou espécies de equipamento ou 
atratores urbanos: uns públicos e outros privados. Não deixa de ser de 
relevância assinalar que estes dinamizadores ou estes atratores apresentam 
uma atratividade relacionada com hora/dia, ou seja, uns apresentam uma 
capacidade de atrair até às 19h e outros até às 24h. Ora, como se poderá 
imaginar, isto gera ou potencia dinâmicas urbanas completamente distintas. No 
entanto, neste âmbito importa assinalar que esta metodologia fundamentou 
um processo de avaliação capaz de analisar e de compreender os dois tipos de 
atratores, revelando-se igualmente um modelo de avaliação e de perceção da 
localização destes atratores. A sensibilidade deste modelo avaliativo permite, 
claramente, percecionar as estratégias de localização destes equipamentos, 
tendo, em particular atenção, que se trata fundamentalmente de uma cidade 
de cariz marcadamente mono-temático. 

Os atratores públicos com capacidade de atrair até às 19h, 
localizam-se ou concentram-se fundamentalmente na cidade antiga, realidade 
que se revela ainda capaz de gerar uma grande atratividade, existindo depois 
uma grande dispersão de equipamentos que é claramente percecionada 
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6.1.4.3 IMPACTO LOCAL DAS ESTRATÉGIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES

6.1.4.4 CIDADE PERIFÉRICA LINEAR 
(Estrada/Rua)
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no mapa de atividades dos edifícios das 9 às 19, não existindo, contudo, 
evidência de lugares que fundamentem ou criem centralidades fora do 
centro. No caso das atividades de utilização pública com capacidade de atrair 
até às 24h perceciona-se uma maior dispersão no território, fundamentando 
o surgimento de uma área central que começa no centro e que se expande 
linearmente em direção a nascente/sul, percecionando-se igualmente a 
existência de duas áreas independentes que claramente correspondem à 
envolvente da Universidade e, ainda, às novas áreas que envolvem as zonas 
comerciais e hospitalares. Neste âmbito, é de referir que estas atividades 
apresentam-se como fortíssimos atratores revelando-se como elementos de 
fulcral importância para a fundamentação e para a criação de uma cidade 
mais dispersa. 

As atividades em equipamentos privados, os atratores de cariz 
privado – até às 19 – encontram-se mais no centro, percecionando-se a 
existência de uma ‘ilha’ de cariz claramente independente na zona envolvente 
ao tribunal. Esta avaliação permitiu igualmente percecionar, que os atratores 
de cariz privados – das 19h às 24h – revelam uma maior preponderância na 
zona central, no centro da cidade, descortinando-se também claramente a 
existência de uma ‘ilha’ autónoma na zona do tribunal.                 
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6.1.5.1 ZONAMENTO DE EQUIPAMENTOS EM BRAGA
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6.1.5.2 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C1 
(Avaliação 3a)

6.1.5.3 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C2a
(Avaliação 3a)
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6.1.5.4 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C2b
(Avaliação 3a)

6.1.5.5 DENSIDADE DE EQUIPAMENTO SETOR C2c
(Avaliação 3a)
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6.1.5.6 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C2d
(Avaliação 3a)

6.1.5.7 DENSIDADE DE QUIPAMENTOS SETOR C2e
(Avaliação 3a)
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6.1.5.8 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3a
(Avaliação 3a)

6.1.5.9 DENSIDADE DE QUIPAMENTOS SETOR C3b
(Avaliação 3a)
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6.1.5.10 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3c
(Avaliação 3a)

6.1.5.11 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3d
(Avaliação 3a)
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6.1.5.12 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3e
(Avaliação 3a)

6.1.5.13 DENSIDADE DE QUIPAMENTOS SETOR C3f
(Avaliação 3a)
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6.1.5.14 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3g
(Avaliação 3a)

6.1.5.15 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3h
(Avaliação 3a)
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6.1.5.16 DENSIDADE DE QUIPAMENTOS SETOR C3i
(Avaliação 3a)

6.1.5.17 AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SETOR C3j
(Avaliação 3a)
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6.1.5.18 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3k
(Avaliação 3a)

6.1.5.19 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C3l
(Avaliação 3a)
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6.1.5.20 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4a
(Avaliação 3a)

6.1.5.21 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4b
(Avaliação 3a)
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6.1.5.22 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4e
(Avaliação 3a)

6.1.5.23 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4d
(Avaliação 3a)
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6.1.5.24 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4e
(Avaliação 3a)

6.1.5.25 DENSIDADE DE QUIPAMENTOS SETOR C4f
(Avaliação 3a)
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6.1.5.26 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4g
(Avaliação 3a)

6.1.5.27 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4h
(Avaliação 3a)
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6.1.5.28 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4i
(Avaliação 3a)

6.1.5.29 DENSIDADE DE EQUIPAMENTOS SETOR C4j
(Avaliação 3a)
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6.1.5.30 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3a
(Equipamentos)
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6.1.5.31 ATIVIDADES EM EDIFÍCIOS 
(Equipamentos de utilização pública (9/19h)ha)
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6.1.5.32 ATIVIDADES EM EDIFÍCIOS 
(Equipamentos de utilização pública (9/24h)ha)
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6.1.5.33 ATIVIDADES EM EDIFÍCIOS 
(Equipamentos de utilização privada (9/19h)ha)
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6.1.5.34 ATIVIDADES EM EDIFÍCIOS 
(Equipamentos de utilização privada (9/24h)ha)
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6.1.5.35 FICHA SINTESE DE AVALIAÇÃO 3a
(Equipamentos)
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6.2 A habitação/Deslocações Urbanas

O movimento diário urbano apresenta a habitação como um dos 
fatores determinantes nas distâncias percorridas. De facto, os movimentos 
urbanos iniciam-se e terminam nas habitações. Deste modo, a compreensão 
e definição das localizações estratégicas da habitação no modelo urbano 
revela-se absolutamente fundamental para um planeamento sustentado das 
deslocações urbanas. De uma forma geral, nos últimos anos, assistiu-se a um 
processo de dispersão das origens e destinos no fenómeno de deslocações 
urbanas.  

A cidade concentrada, claramente caracterizada por uma 
habitação articulada com os serviços urbanos e, onde tudo se encontrava à 
escala de uma caminhada, deu lugar a uma cidade dispersa. Cidade essa que se 
revela caracterizada por uma dispersão na habitação e nos serviços urbanos, 
sem concentração, de baixa densidade, onde a dispersão consequentemente 
fundamenta o surgimento de escalas de deslocação não acessíveis a pé, e 
perfeitamente adaptadas ou possíveis para o uso do automóvel individual. 

Este novo modelo empobrece consideravelmente a qualidade 
ou a qualificação do espaço público, orientado apenas para a concretização ou 
para um eficaz solucionar das necessidades de engenharia, de tráfego. Com 
isto, a cidade passa a ser excessivamente motorizada, em que as oportunidades 
do uso do espaço público se revelam condicionadas no espaço e no tempo.    

Os tempos e distâncias das deslocações não param de 
aumentar, alterando a forma de viver a cidade. No fundo, perdeu-se em 
absoluto o contacto contínuo e diário com o espaço público, dando origem 
a um novo e complexo sistema de interações sociais urbanas no espaço e no 
tempo. Processo esse que fundamentou uma desestruturarão e uma perda 
da dimensão verdadeiramente absoluta da relação contínua com a atividade 
urbana (espaços e pessoas), tornando-se perfeitamente habitual que os 
habitantes conheçam apenas parte, ou partes, da cidade.

As densidades começam, nos novos modelos urbanos, a revelar-
se como um fator verdadeiramente paradigmático para a conceptualização 
e construção da nova cidade. Por densidade entende-se normalmente a 
densidade de construção, no entanto, assinale-se que este novo paradigma 
fundamenta o surgimento da definição de outras formas de densidade tais 
como: densidade de habitantes/há, densidade social, densidade de atividades 
em edifícios e ainda densidade de atividades em espaço público

Parece-nos de particular relevância apontar que, nas últimas 
décadas, se verifica, nas cidades do norte de Portugal, um fenómeno de 
dispersão de habitações, conjuntamente com uma diminuição da densidade 
de habitação/há, depara-se ainda  com um crescente aumento da dimensão 
das habitações e com modelos de habitação sem qualquer tipo de interação 
urbana, 

No fundo, a nova cidade revela-se fundamentalmente periférica, 

6.2.1 HABITAÇÃO NO CENTRO

6.2.2 HABITAÇÃO NA PERIFERIA
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sendo composta por uma sucessão de habitações com características pouco 
urbanas, isoladas, e em que o modelo do bairro foi desaparecendo, cedendo 
lugar a uma cidade profundamente individual e primordialmente motorizada.  

6.2.1 A tipologia da Habitação

Hoje em dia, o novo modelo de habitação descomprometeu-se 
com a cidade, refletindo, claramente, um processo de individualização, assim 
como uma profunda motorização da cidade. 

A cidade, herdada do passado, era uma cidade diversa em 
espaços, atividades e intensidades. A qualificação do espaço público, 
apresentando-se como palco da grande maioria das interações sociais urbanas, 
oferecia uma diversidade de tipologias e de caracteres. A rua, as praças, os 
jardins representavam um claro exemplo desta diversidade que, pelo facto de 
existirem, não condicionavam e até potenciavam uma interessante negociação 
com as necessidades do automóvel. No fundo, a habitação apresentava-se 
como uma espécie de prolongamento desta vida urbana. Pode-se de certo 
modo afirmar que a cidade era composta por lotes estreitos de habitação 
que garantiam a intensidade urbana e que apresentavam uma conexão direta 
com o espaço público, propondo e fomentando, muitas vezes, uma intensa 
atividade do interior para o exterior e vice-versa.     

A cidade em que hoje vivemos desqualificou o espaço público, 
percecionando-se uma tal desqualificação, tanto em termos de diversidade 
como em termos de intensidade. Para além disso, exibe uma tipologia de 
habitação que se fundamenta no isolamento, rodeando-se de um jardim 
individual que reforça ainda mais o pouco comprometimento urbano. 
Conjuntamente com isto, assinale-se ainda o surgimento do desejo ou do 
sonho de uma casa com jardim, conceção que, de certo modo, originou 
e potenciou todo um processo de conquista das periferias, fomentando 
de forma exponencial a dispersão e a desqualificação do espaço público e 
criando ou estabelecendo uma escala urbana fora do alcance da caminhada.

 .

Na habitação coletiva, curiosamente ou não, foi o automóvel 
alterando o seu modelo. Se inicialmente existiam garagens no exterior do 
lote, potenciando alguma tensão com o exterior, com o tempo, as garagens 
passaram a interiores, fenómeno que, em termos de modelo urbano, 
potenciou e fundamentou a falta de contacto pedonal com a cidade. De 
facto, hoje em dia, a porta principal ou a mais frequentemente utilizada 
numa habitação é a garagem. Nos edifícios de edificação coletiva representa 
o ponto de chegada e de partida do automóvel. 

Certos movimentos de cariz mais radical procuraram reagir 
violentamente contra este modelo, propondo a completa eliminação 
do estacionamento privado nos edifícios e no espaço público. Este novo 
urbanismo, demasiado radical não foi possível concretizar. No entanto, 

6.2.1.1 CENTROS DE ATIVIDADES
A - Sistema disperso atual
B - Sistema concentrado (Anos 70)

A

B
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importa assinalar que este esforço de conceptualização de uma ‘nova ideia’ 
de cidade não representava senão uma tentativa de recuperação do modelo 
do ‘velho urbanismo’, intentando, de certa forma, o repor ou o retomar da 
intensidade da relação interior/exterior através de um processo de recuperação 
do novo paradigma, da requalificação do espaço público, de recuperação do 
dimensionamento das respostas às necessidades dos automóveis no espaço 
público e nas tipologias de habitação 

6.2.2 A dimensão da habitação

 Na cidade atual, a densidade de habitação revela-se como um 
elemento absolutamente determinante no novo conceito de sustentabilidade 
urbana. De certo modo, todo o processo de  discussão acerca da dimensão 
de cada habitação apresenta-se como uma consequência dessa problemática. 
Assinale-se que se revela muito difícil percecionar o número de habitação/h, 
suficiente para fundamentar e suportar um sistema de transportes públicos 
verdadeiramente eficiente (frequência/qualidade), sobretudo se se tiver em 
conta as dimensões de cada habitação hoje existente na cidade periférica.          

Atualmente no seio da investigação surgem novos modelos 
e novas formas de conceptualização acerca da densificação, associados ao 
aumento da construção, raramente apostando numa redução das dimensões 
das habitações. Nas periferias urbanas, de certa forma, pode-se revelar como 
uma forma de densificar a simples possibilidade de não construir, ou ainda, 
o permitir que uma moradia individual possa ser transformada em duas ou 
em três frações autónomas, ou seja, aumentar a quantidade habitacional/ha. 
No entanto, hoje em dia, as periferias apresentam dimensões de habitação 
muitas vezes superiores a 50m2 por habitante. 

A história da cidade revela-se um sistema cíclico de aumento 
e redução da dimensão de habitação. Tal sistema cíclico apresenta-se como 
resultante de um amplo conjunto de fatores, tais como: a estrutura urbana, a 
higienização e a ambição individual.   

Nos últimos anos, nas cidades portuguesas, têm-se vindo a 
assistir a processo de considerável aumento da dimensão de área de habitação 
por habitante, percecionando-se valores que, à luz das novas formas de 
sustentabilidade, se revelam verdadeiramente ‘insustentáveis’.  

Neste âmbito importa assinalar que o movimento de crescimento 
inteligente adotou os dez princípios desenvolvidos por Harriet Tregoning 
(Tregoning, 1996). 

1. Procure criar uma gama de oportunidades e escolhas de 
habitação 

2. Procure criar bairros nos quais se possa caminhar 

3. Estimule a colaboração da comunidade e dos envolvidos. 

4. Promova lugares diferentes e interessantes com um forte 
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sentido de lugar.

 5. Faça decisões de urbanização previsíveis, justas e económi-
cas. 

6. Misture os usos do solo. 

7. Preserve espaços abertos, áreas rurais e ambientes em si-
tuação crítica. 

8. Proporcione uma variedade de escolhas de transporte. 

9. Reforce e direcione a urbanização para as comunidades 
existentes. 

10. Tire proveito do projeto de construções compactas.

6.2.3 Bairros habitacionais

O bairro tradicional representa um sistema de associação 
urbana que confere identidade, em que se revela e cria um sistema 
multinucleado com uma enorme diversidade de ‘atratores’ urbanos criando 
diferenciação de limites e de diversas intensidades. 

Um bairro pressupõe igualmente uma clara definição de 
limites, limites esses que estabelecem uma conexão com um sistema mais 
alargado e complexo, revelando-se simultaneamente como um elemento 
capaz de atrair usos diversos nos espaços públicos e ainda nos edifícios. 
Para além disso, o bairro fundamenta e reflete a vida urbana naquilo que 
se entende como a sua força. Para que isso aconteça, é de fundamental 
importância uma combinação estruturada de atividades e de qualificação 
desse espaço público. Um outro aspeto que importa ter em consideração é a 
sua capacidade. Por capacidade, entende-se uma combinação de densidades, 
tais como: construção, habitação, usos e usuários.          

A vida urbana pública é fundamentada por deslocações 
maioritariamente pedonais, gerando uma intensidade humana que 
dificilmente se consegue na cidade periférica. A dimensão do bairro deve 
ser definida atendendo à capacidade de caminhar, com um limite próximo 
dos 400 metros. Na impossibilidade de cada bairro possuir equipamentos de 
todos os níveis, é importante que detenha os essenciais tais como: escola 
básica, pré-escolar, etc. Equipamentos de âmbito não local, ou seja, de cariz 
supra local deverão ser concentrados em centros de outra escala, podendo-
se, de modo alternativo, conceber ou planificar uma combinação estratégica 
desses equipamentos, de forma a servir vários bairros, e ainda, num esforço 
conceptual e planificador de enorme agilidade estender a toda a cidade.         

           A definição de limites é de enorme importância, no 
entanto, representa um processo muito complexo e difícil, que normalmente 
se processa através de uma negociação cuidadosa com elementos naturais 
de particular relevância – rios, ribeiros, bosques – ou (então) com elementos 
estruturantes do sistema urbano (vias artérias ou coletoras). A cidade atual 
perdeu a estrutura de bairros, passando de uma cidade nucleada para uma 
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cidade de cariz linear, onde, curiosamente, se perceciona, o delinear de um 
sistema ‘tipo árvore’ pendurado ou suspenso nas estradas.   

Apesar da enorme dificuldade em intervir em territórios difusos, 
saliente-se que esta intervenção se revela de enorme importância, já que 
confere uma maior sustentabilidade ao espaço, propõe um estilo de vida 
diferente aos habitantes, possibilita deslocações em menor número e com 
uma maior qualidade e, permitindo assim uma atividade humana mais intensa 
e rica.   

6.2.4 Habitação/segregação Social

Para se conseguir uma cidade intensa é necessário que haja uma 
diversidade de atividades, uma variedade de espaços públicos e  diversidade 
social. 

A transformação e a expansão urbana a que se assistiu nos 
últimos anos, resultou na setorização da cidade, fenómeno que produziu 
uma cidade segregada. Cidade segregada no tempo quando propõem horas 
limitadas do seu funcionamento. Segregada em termos espaciais quando 
propõe zonamentos temáticos, e ainda segregada socialmente quando propõe 
e potencia zonamentos de diversos tipos de modelos de habitação.   

Durante séculos, a cidade foi capaz de atenuar adequadamente 
o zonamento social. A rua apresentava-se como lugar para diferentes tipos 
de habitação e ainda para atividades comerciais e equipamentos, revelando-
se com uma função claramente inclusiva. Com o evoluir dos tempos, esta 
cidade transversal foi-se tornando especializada, orientando-se para temas 
específicos que a tornaram segregadora e inflexível. 

 A componente construída foi plenamente capaz, ao longo 
de séculos da vida da cidade, de responder à ampla diversidade de novas 
necessidades funcionais e programáticas. 

Um modelo construtivo marcado por um desenho de cariz 
generalista metamorfoseava-se em habitação, escritório, comércio ou 
serviços, podendo o mesmo módulo ser utilizado como uma única habitação, 
ou mesmo, subdividido em várias. O logradouro revela-se como espaço 
complementar exterior ou ainda como espaço disponível para a construção 
de tipologias diferenciadas. No fundo, esta enorme flexibilidade de abertura 
regulamentar, de modelo de desenho generalista, revelava igualmente uma 
profunda autonomia, pois tendo cada um, porta para o exterior, concedia a 
oportunidade para decidir o que passaria a ser. 

Em contrapartida, a cidade atual revela-se temática, inflexível 
e profundamente dependente. A possibilidade de processo de ajustamento 
ou de transformação, ao longo do tempo, tornaram-se difíceis, e de facto, 
a cidade revelou-se e caracterizou-se por uma incapacidade de gerir a sua 
‘humanização’. De facto, é fácil encontrar na nova cidade comércios fechados, 
com os vidros partidos, sinal de uma incapacidade em corresponder à ambição 
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do lugar, sinal do reconhecimento da impossibilidade de compreender as 
novas necessidades, realidade que lhe confere um cariz não transformável. 
De certo modo, a dinâmica humana que possibilita que cada individuo 
descortine e revele a capacidade de construir a sua solução está hoje 
plenamente condicionada. No fundo, a cidade proposta revela-se pouco 
diversa em termos programáticos, e pouco diversa em termos de tipologias 
de habitação.  

6.2.5 A habitação/Densidade

Hoje em dia, compreende-se de forma errónea a palavra 
densidade, sendo muitas vezes mal explicada e mal entendida. De facto, a 
densidade é interpretada e concebida como perda de qualidade urbana, 
pois, de facto, é apenas compreendida como construção em grande escala. 
Não deixa de ser interessante referir que existem vários exemplos de 
tentativas de implementação de projetos de densificação, às quais, muitas 
vezes, as populações reagem de modo profundamente violento, devido ao 
receio de perda de qualidade de vida. Refira-se que, muitas vezes, esses 
projetos de densidade revelam-se, em verdade, profundamente agressivos 
para o contexto existente. Importa assinalar que uma melhor definição de 
densidade implicará e passará necessariamente por uma negociação com 
os agentes locais, em que se entendam os benefícios no sistema funcional, 
na intensidade urbana, nos custos de gestão urbana, e naturalmente, nos 
benefícios individuais de cada um quando, de facto, se vive num bairro mais 
interessante. 

Quanto maior for a densidade de habitação/ha maior será a 
intensidade e a diversidade. As ruas tornar-se-ão mais interessante, uma vez 
que existe uma maior atividade no espaço público. No fundo, a vida invade 
a rua. Quanto maior foi a densidade de habitação/h maior é a probabilidade 
de se assistir ao surgimento de comércio local, fenómeno que potenciará o 
contacto humano, elemento que se representa de importância fulcral para a 
construção de redes humanas locais. 

Importa assinalar que esta densidade de habitação/ha não 
tem obrigatoriamente de ser concretizada ou implementada com o recurso 
a edifícios em altura. De facto, uma das áreas mais densas das cidades são 
precisamente os ‘centros históricos’, espaços que apesar da sua densidade se 
reconhecem como caracterizados pela existência de uma vida urbana intensa/
interessante, fenómeno que se revela geralmente como identitário de uma 
cidade. No fundo, nestes casos, a densidade pressupõe uma densidade 
de atividades em edifícios, densidade em espaços públicos, densidade 
social e ainda densidade de construção. Não deixa de ser particularmente 
significativo refletir que quando se procura conceber ou identificar uma 
cidade de grande densidade não se tem necessariamente em mente a cidade 
de Barcelona, cidade que, de facto, se apresenta como uma das cidades com 
maior densidade média, onde vivem mais 30000 pessoas por km2.  
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6.2.6 A habitação/Deslocações Urbanas

Os crescentes movimentos urbanos provocam ou fazem 
com que a gestão urbana desenvolva alguns instrumentos do controle das 
distâncias percorridas. Um dos mais importantes instrumentos é precisamente 
a densidade de habitação/ha. No fundo, quanto maior for a densidade de 
habitação/ha menor são as distancias percorridas por pessoa durante um dia. 
Importa referir que este facto representa um resultado da densidade, ou seja, do 
facto de ela suportar um maior número de usos do solo, uma vez que existe um 
maior número de ‘clientes’ que suportam ou fundamentam a fixação local das 
atividades. (Em tabela anexa) De acordo com Martin Wachs, em Healdsburgo, 
cidade que apresenta uma densidade de 12,5 pessoas por hectare, em média 
os deslocamentos são de 48 km por pessoa. Em contrapartida, no centro da 
cidade de São Francisco, revelam-se densidades populacionais de 625 pessoas 
por hectare e, deslocamentos de 6,4 km/pessoas por dia (Wachs,). 

Outro facto de particular interesse relativamente ao efeito da 
densidade é a perceção de que quanto maior for a densidade, maior também 
é a densidade de deslocações por dia. Ora, mais uma vez de acordo com o 
estudo de Martim Wachs, importa assinalar que a cidade de Healdsburg com 
uma densidade de 12,5 pessoas por hectare, apresenta uma densidade de 
deslocações de cerca de 600km/ha. Enquanto por sua vez, o centro de São 
Francisco que apresenta, como se viu acima, uma densidade de 625 pessoas/
ha, revela uma densidade de deslocações por dia de cerca de 4000km/ha. 
De certo modo, o aumento de deslocações por hectare apresenta-se nestes 
casos como resultado de uma maior intensidade de deslocações, e também 
de deslocações de cariz mais curto, de mais curta distancia (Wachs, ). No 
fundo, como consequência disto, a vida urbana é intensificada, privilegiando-
se particularmente o surgimento de atividades locais em espaços públicos e 
em edifícios.         

6.2.7 Densidade habitante/T. Públicos

Pretende-se, em termos teóricos, o desenvolvimento de um 
processo de reorganização das cidades, com vista a fundamentar uma redução 
do movimento automóvel e das distâncias percorridas pelas pessoas. No 
entanto, atualmente, as cidades estão profundamente caracterizadas por 
processo de atracão para a sua área de serviços centrais, fundamentando 
deslocações de pessoas de origens diversas para a mesma zona. Conjuntamente 
com isto, algumas atividades adaptam-se ao sistema, movendo-se no sistema 
de mobilidade, criando novas centralidades, centralidades essas cujo 
critério de localização se revela moldado ou caracterizado pela eficiência da 
acessibilidade do automóvel individual.   

Uma forma de reduzir todos estes problemas será o propor e 
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desenvolver um sistema multinucleado, modelo que, certamente, permitiria 
ou potenciaria que tais deslocações de origens diversas para uma área central, 
passassem a ser direcionadas para áreas diversas. 

O sistema de transportes existente ajusta-se a este sistema, com 
origens múltiplas e destinos centrais eficientes, no entanto, existem outros 
dispersos ao longo do sistema viário, realidade que o torna pouco eficiente 
(frequência). De qualquer modo, importa assinalar que o presente sistema 
de transportes está perfeitamente adaptado à dispersão do sistema urbano. 
Com o intuito de o tornar mais eficaz, importa conceber ou delinear uma 
rede limitada onde exista uma concentração de atividades e de habitações 
suficientes para suportarem um sistema de transportes verdadeiramente 
competitivo e eficiente. Neste âmbito, a relação entre o planeamento urbano 
e a rede de transportes revela-se absolutamente fundamental.  

Ora, atendendo ao facto de que o atual sistema difuso é 
inalterável, importa definir, delinear e implementar corredores de mobilidade 
sustentável (com densidades corrigidas). Nos casos que se encontrem fora 
ou para além do âmbito desses corredores, a aproximação deverá  ser  feita 
através do recurso ao automóvel até à estação mais próxima e com um 
sistema de parque periférico com uma transferência intermodal.     

Refira-se que os estudos da autoria de Boris Pushkarev e de 
Jeffrey Zupan  revelam a relação do tipo de transporte público com a densidade 
habitação para o sustentar. Com o intuito de tornar verdadeiramente 
competitivo o sistema de autocarro frequente, que se apresenta como o 
sistema mais frequentemente utilizado nesta região, a densidade mínima 
deverá ser de 37.5 habitações/ha situadas num raio de influência da paragem 
de cerca de 400m. Esta densidade  possibilita a existência de paragens de 
800 em 800m e ainda uma frequência de 120 carreiras diárias, sendo tal 
frequência caracterizada por esperas em hora de ponta, de 5 a 10 minutos.  

Refira-se ainda que a sua eficiência dependerá da definição de 
corredores BUS que, permitiriam que o tempo de viagem no autocarro se 
revelasse menor e mais económico do que propriamente uma deslocação 
em viatura própria. Para além disso, o sistema de penetração urbana deveria 
ser totalmente repensado, tornando-o mais lento, e tornando ainda os 
estacionamentos centrais de longa duração mais dispendiosos, diminuindo o 
movimento diário pendular.

6.2.8 Habitação em Braga/passado

Braga, ao longo da sua história, apresentou-se como uma 
cidade de cariz claramente compacto, onde, até aos últimos 30 anos, se 
verificava uma mistura de usos, onde a habitação estava distribuída por todos 
os sectores urbanos, fazendo com que a cidade estivesse à escala de uma 
caminhada. No fundo, existia uma diversidade de tipologias de habitação 
o que fundamentava claramente uma distribuição equilibrada de uma 

6.2.7.1 TIPO DE TRASPORTE URBANO/
DENSIDADE HABITACIONAL

6.2.7.2 DENSIDADE HABITACIONAL POR SETOR
(Braga)
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diversidade de tipos de ofertas residenciais na cidade multi funcional. Refira-
se que cada casa interagia com o espaço público, como que o prolongando de 
uma forma absolutamente natural, relacionando-se simultaneamente com o 
logradouro privado, restaurando a dupla ambição da vida urbana: a dimensão 
pública e a dimensão privada.    

A tipologia de habitação tinha a sua origem num módulo 
estreito e longo, apresentando-se a largura como consequência do sistema 
construtivo, e o vão limitado pelo processo construtivo. Deste modo, quando 
se pretendia que a habitação fosse maior, repetia-se o módulo mais uma ou 
duas vezes. Como consequência deste sistema habitacional, Braga tornou-
se uma cidade intensa, intensamente vivida e equilibrada, apresentando 
movimentos urbanos de proximidade e o espaço público representava lugar 
e espaço de atividades e de paragens (praças e jardins). A interação interior/
exterior era profundamente intensa onde com bastante normalidade se 
avistava no espaço público sinais de expressão individual - vasos, cadeiras – e 
onde, com uma certa regularidade, se realizavam refeições. Estes fenómenos 
potenciavam e fundamentavam um profundo sentimento de relação com o 
lugar, com a rua ou com o bairro, onde a gestão do funcionamento do espaço 
público era realizada pelos próprios moradores.         

Não deixa de ser interessante referir que a cidade compacta 
era formada por pequenas áreas rurais, áreas que apresentavam uma 
forte autonomia funcional, e em que a relação com a cidade não era feita 
diariamente, mas semanalmente. Estes lugares, de cariz claramente autónomo, 
apresentavam uma vida própria, com um sistema de construção distinto, 
percecionado-se em plena relação com os campos agrícolas. Em consequência 
disso, o modelo de habitação era menos comprometido com o espaço público, 
no entanto, apesar deste menor compromisso existia frequentemente uma 
tensão com o caminho, onde elementos fundamentais – a escada, a vinha, o 
tanque – provocavam e produziam uma difícil delimitação da fronteira entre 
o espaço público e o espaço privado. Para além disso, refira-se que, os lugares 
de atividades comunitários não eram realizados em praças, mas sim no adro, 
nas eiras comunitárias, nos tanques comunitários, ou ainda na venda. Estas 
apresentavam-se fundamentalmente como estruturas de associação urbana 
em espaço claramente de cariz rural, representando um modelo eficaz com 
forte e profunda relação com as condições naturais dos lugares.  

6.2.9 A cidade de Braga actual

As transformações da cidade de Braga não ocorreram, na 
cidade consolidada, mas sim nas zonas periféricas rurais. De facto, o sistema 
multinucleado constituído pela cidade central e as pequenas aldeias periféricas 
foi lentamente desaparecendo, tornando-se a zona rural pouco autónoma. 
No entanto, com o incremento e a priorização do automóvel esta zona rural 
transformou-se num lugar de habitação para as pessoas que viviam na cidade. 
De facto, assistiu-se uma lenta transformação da vocação autónoma e agrícola 

6.2.8.1 DENSIDADE HABITACIONAL 
(Concentração/Dispersão < 1940)

6.2.8.2 DENSIDADE HABITACIONAL 
(Concentração/Dispersão 1940/1980)

6.2.8.3 DENSIDADE HABITACIONAL 
(Concentração/Dispersão >1980)
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das zonas periféricas dando lugar a uma nova comunidade suburbana. 

Conjuntamente com isto assistiu-se igualmente a um processo 
de alteração dos modelos de habitação, perdendo-se os modelos de habitação 
local e o sistema urbano de suporte. Neste processo, o automóvel tornou-se 
um elemento verdadeiramente determinante, potenciando um crescimento e 
uma expansão destas periferias em lugares com maior grau de acessibilidade, 
ou seja, junto às estradas.  

 Com o consolidar da nova cidade, assistiu-se a um processo 
de uniformização dos modelos de tipologia de habitação, generalizando-se o 
modelo da casa com jardim, revelando-se este modelo a expressão de uma 
nova identidade comum e local e igualmente uma espécie de identidade 
individual.     

Não deixa de ser particularmente significativo referir que o 
sistema ‘urbano’ de suporte destas novas periferias passa a ser ‘pendurado’ 
nas estradas, como que uma espécie de sistema de ramos que se estendeu e 
expandiu para o interior. No fundo, nesta nova perceção da cidade, a estrada 
passou a ter uma dimensão urbana, resultando numa espécie de sistema 
misto: urbano linear.   

A cidade consolidada também sofre um processo de 
crescimento, embora tal crescimento se processe naturalmente a uma escala 
muito menor, onde a malha urbana densa vai sendo reduzida, processo que 
potencia o surgimento dos primeiros fenómenos de sub-malhas (ilhas) e uma 
limitação das deslocações pedonais urbanas. Para além disso, assiste-se a 
uma transformação da tipologia de habitação, percecionando-se, de facto, 
o surgimento simultâneo de vários modelos. Modelos esses resultantes do 
urbanismo romano, outros das cidades jardins ou ainda de reinterpretações 
da cidade antiga. No fundo, a consequência deste crescimento foi 
fundamentalmente uma pulverização de habitação de baixa densidade em 
todo o território urbano e periférico, extravasando a cidade, ou melhor, 
expandindo-se e estendendo-se para o espaço da periferia.       

6.2.10 Avaliação/Resultados

Esta metodologia pretende analisar e compreender as 
variações de densidade habitacional existentes no seio da cidade compacta. 
Neste âmbito, foi desenvolvido todo um processo de avaliação da quantidade 
de construção e de habitação existente por hectare. Ora, com base nesta 
avaliação foram desenvolvidos dois parâmetros fundamentais, parâmetros 
que se percecionam em paralelo. O primeiro relaciona-se com o índice de 
habitação por hectare, o outro relaciona-se com o número de fogos por 
hectare. 

De certo modo, pode-se apontar que se trata de uma cidade de 
cariz claramente heterogéneo, apresentando uma enorme variedade, ou seja, 
revelando uma enorme variação entre densidades altas e densidades baixas, 

6.2.9.1 TRANSIÇÃO DE TIPOLOGIA E DENSIDADE  
DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATÉ À PERIFERIA
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fundamentando o surgimento de corredores bastante densos. Conjuntamente 
com isso, assinale-se que se trata de uma cidade que apresenta uma área 
central e duas áreas periféricas. A cidade central apresenta densidades 
bastante altas, realidade que necessariamente justifica os transportes 
públicos, percecionando-se ainda a existência de uma área mais alargada em 
que se revela uma diminuição do índice de construção e o número de fogos 
por hectares. De qualquer modo, importa referir que apesar da diminuição, 
estas áreas apresentam uma densidade que claramente justifica a necessidade 
da existência do transporte público. Se se pretender cruzar as densidades de 
construção com a problemática da existência e da necessidade de transportes 
públicos, pode-se, de certo modo, verificar a necessidade de incorporar no 
esforço conceptual e reflexivo do planeamento urbano de uma estratégia ou 
uma definição de área de densidade urbana tendo em conta a existência de 
redes de transportes públicos, visando assim um processo de implementação 
de uma rede densa de habitação que corresponda às necessidade mínimas 
para suportar os transportes públicos.    
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6.2.10.1 DENSIDADE HABITACIONAL 
(Avaliação 3b)
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6.2.10.2 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C1
(Avaliação 3b)

6.2.10.3 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C2a
(Avaliação 3b)
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6.2.10.4 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C2b
(Avaliação 3b)

6.2.10.5 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C2c
(Avaliação 3b)
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6.2.10.6 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C2d
(Avaliação 3b)

6.2.10.7 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C2e
(Avaliação 3b)
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6.2.10.8 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3a
(Avaliação 3b)

6.2.10.9 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3b
(Avaliação 3b)
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6.2.10.10 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3c
(Avaliação 3b)

6.2.10.11 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3d
(Avaliação 3b)
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6.2.10.12 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3e
(Avaliação 3b)

6.2.10.13 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3f
(Avaliação 3b)
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6.2.10.14 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3g
(Avaliação 3b)

6.2.10.15 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3h
(Avaliação 3b)
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6.2.10.16 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3i
(Avaliação 3b)

6.2.10.17 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3j
(Avaliação 3b)
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6.2.10.18 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3k
(Avaliação 3b)

6.2.10.19 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C3l
(Avaliação 3b)



283

6.2.10.20 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4a
(Avaliação 3b)

6.2.10.21 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4b
(Avaliação 3b)
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6.2.10.22 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4c
(Avaliação 3b)

6.2.10.23 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4d
(Avaliação 3b)
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6.2.10.24 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4e
(Avaliação 3b)

6.2.10.25 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4f
(Avaliação 3b)



6 286

6.2.10.26 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4g
(Avaliação 3b)

6.2.10.27 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4h
(Avaliação 3b)
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6.2.10.28 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4i
(Avaliação 3b)

6.2.10.29 DENSIDADE HABITACIONAL SETOR C4j
(Avaliação 3b)
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6.2.10.30 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3b
(Habitação)
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6.2.10.31 DENSIDADE HABITACIONAL
Indice de Construção
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6.2.10.32 DENSIDADE HABITACIONAL
Fogos/Ha
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6.3 A cidade central e os seus atores

As cidades europeias apresentam-se como exemplo de ações 
concretas no sentido de criar uma cidade pedonal. Tais ações focam-se 
sobretudo na reocupação, no facto de serem mais compactas, densas, com 
um uso misto  tanto no seu espaço construtivo como no público. Como  
vantagem, apresentam o facto de  serem, de uma forma geral, cidades 
históricas compactas, em que a vida humana se revela claramente bem 
articulada com a atividade comercial e com os serviços.   

Não deixa de ser particularmente significativo que estes espaços 
centrais revelem e exprimam uma sociedade de cariz claramente pedonal, 
sendo os espaços urbanos utilizados de uma forma variada, representando 
as ‘salas urbanas’ clara expressão de locais de sociabilidade e de intersecção. 
Estes mesmos espaços revelam-se palcos de acontecimentos de dimensão 
política, histórica, de celebrações, o que  confere claramente dimensão 
pública e democrática  à cidade.  

 Nestas cidades, perceciona-se uma enorme mescla de diferentes 
atores – crianças, jovens, adultos- e ainda, ou até, se revelam diferentes tipos 
de ações, tais como: circular, estar, jogar, etc. Importa assinalar que não são 
apenas as pessoas que se apresentam  e compreendem como atores, imersos 
neste palco que é o espaço citadino, mas também os próprios automóveis, 
os transportes públicos, as paragens, contribuem decididamente para essa 
intensidade e animação urbana.       

No universo português, no seio das nossas cidades, verificam-
se igualmente processos de reestruturação. Nestes casos urbanos, 
naturalmente orientados e condicionados, com o decorrer dos tempos, para 
o automóvel, têm sido progressivamente feitas alterações para uma nova 
dimensão pedonal A maior dificuldade deste processo de reestruturação 
tem sido fundamentalmente o de percecionar e descobrir um saudável 
equilíbrio entre os diferentes tipos de atores, acontecendo muitas vezes 
ter havido transições ou mutações, por vezes até radicais, de centros quase 
exclusivamente orientados para o automóvel para centros vocacionados 
quase exclusivamente para peões.    

Não deixa de ser particularmente significativo que estes 
processos marcados por um profundo radicalismo chegaram ao ponto de se 
poder afirmar que a cidade se dividiu em duas cidades. Uma de cariz mais 
periférico marcadamente caracterizada por uma primazia do automóvel, 
uma outra central vocacionada para a atividade pedonal. Revela-se como 
consequência deste facto a tomada de consciência de que não existe 
verdadeiramente uma cidade pedonal, mas sim uma cidade de automobilistas 
apeados.  

Um outro fenómeno resultante deste processo de 
‘pedonalização’ radical e, que se ergue, de certo modo, apoiada ou suportada 
pela problemática da acessibilidade automóvel, é o facto de que as áreas 

6.3.1 A CIDADE E OS ATORES URBANOS

6.3.2 CONCENTRAÇÃO DE ATORES
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pedonais mais afastadas do acesso automóvel foram perdendo por completo 
a sua vitalidade. Deste modo, o critério de definição das áreas vitais da cidade 
não depende ou se relaciona com as áreas ‘pedonalizadas’, mas sim com o 
maior impacto pedonal em torno de zonas ou parques de estacionamento. 
Para além disso, importa referir que, nas cidades do noroeste de Portugal, 
todos os outros modos de acessibilidade (transportes públicos) foram por 
completo perdendo a importância e os corredores de ligação da estação ou da 
central de camionagem foram perdendo público.      

6.3.1 A coroa da cidade e os seus atores

Se a cidade central, histórica, compacta, talvez por representar 
a identidade e a imagem urbana foi, como vimos, alvo de todo um conjunto 
de processos de transformação, a coroa da cidade, que é parte da periferia, 
foi profundamente esquecida. No fundo, se é que existiram intervenções 
ou transformações, tais intervenções foram apenas realizadas no intuito de 
tornar o movimento automóvel ainda mais eficiente, ou para possibilitar que 
o centro fosse ainda mais acessível. Deste modo, a presença e a omnipresença 
do automóvel foi profundamente incrementada e potenciada, fundamentando 
isso uma clara redução da dimensão dos níveis de serviço dos espaços 
destinados a peões.  

Não deixa ser importante referir-se que a coroa central, ao 
contrário da área central, revela-se pouco compacta, com uma menor 
quantidade de atividade comercial e de serviços, representando.  claramente 
uma expressão da menor quantidade de pessoas no espaço público. Para além 
disso, o espaço público é pouco variado e pouco qualificado, não revelando 
qualquer tipo de vida urbana intensa, não representando ou revelando a 
identidade do lugar ou expressão de vida humana urbana.  

A atividade pedonal existente apresentando-se como resultante 
de alguns atravessamentos em direção ao centro compacto, ou ainda 
justificada pela presença de alguns equipamentos estruturantes, tais como: 
escolas. Descortina-se, nesta parte da cidade, a presença de um número 
bastante limitado de usuários, revelando-se, particularmente, uma forte 
incidência de jovens, fenómeno, naturalmente, resultante da presença de 
estabelecimentos de ensino. No entanto, apesar disso, procurou-se promover 
todo um processo de diversificação social e etária, embora tal processo se 
tivesse revelado difícil devido ao facto de o automóvel se assumir como uma 
presença importante e poderosa, criando uma desqualificação do ambiente 
(ruído/poluição atmosférica) e ainda limitando o espaço a outros atores que 
não o próprio automóvel.

Para os atores que não sejam os automóveis, são propostos 
apenas espaços para circulação pedonal, onde as atividades de estar ou 
jogo estão limitados a zonas pontuais, encontrando-se frequentemente nas 
proximidades dos equipamentos escolares.  

6.3.1.1 O MOVIMENTO AUTOMÓVEL E A 
REDUÇÃO DO ESPAÇO DEDICADO AOS PEÕES

6.3.1.2 AS ZONAS PONTUAIS DE  ESTAR OU DE 
JOGO
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6.3.2 A cidade periférica e os atores

A coroa central expandiu-se apoiada na cidade central, de 
modo que, se perceciona uma continuidade da malha e uma sucessão de 
espaços públicos que a suportam, à qual é concedida continuidade, embora 
tal continuidade se revele caracterizada por uma menor frequência e por 
ser menos compacta. Por sua vez, a cidade periférica cresce perfeitamente 
autónoma, em ambiente de cariz marcadamente rural, profundamente 
desconectada da estrutura e da densidade urbana da zona central.

A acessibilidade apresenta-se como verdadeiramente 
determinante no seu modelo expansivo, fundamentando, como se sabe, 
o surgimento de uma cidade de cariz linear, onde a estrada apresenta-
se  verdadeiramente o espaço público. Na zona periférica, os movimentos 
pedonais deixam de ser relevantes, apresentando-se essencialmente como 
movimentos de aproximação. No fundo, o automóvel, numa clara e manifesta 
expressão da sua omnipresença, ocupa quase a totalidade do espaço público.   

 O espaço público destinado às atividades humanas revela-
se praticamente não existente, reduzindo-se apenas a alguns espaços mal 
delineados destinados à circulação de peões.  

A compactidade urbana desaparece praticamente na totalidade, 
fundamentando e concedendo espaço a uma ausência de vida urbana, em 
que não existe atividade comercial e serviços. As atividades surgem num 
novo modelo, profundamente desarticulado do espaço público, onde a sua 
forma se revela resultante de um urbanismo formado e moldado pela via e 
pelos parques de estacionamento. No fundo, a vida humana divide-se entre a 
cidade temática segregada e o espaço individual. 

 Na cidade periférica, os atores do espaço público resumem-se 
quase exclusivamente aos automóveis e aos seus movimentos rodoviários, 
onde o processo de estacionamento apresenta uma dimensão de cariz 
claramente privada desvinculando-se do âmbito publico. 

Há estudos que demonstram claramente a existência de zonas 
periféricas em que os moradores nunca circularam a pé até à distâncias de 
400m, revelando apenas o conhecimento da estrada ou via de acesso à sua 
habitação. 

6.3.3 A cidade/tipo de atores

As atividades no espaço público definem a vitalidade urbana 
nessa área. Os sinais de atividade representam elementos determinantes 
para entender até que ponto a área urbana é compacta, diversa ou inclusiva. 
As atividades urbanas surgem como consequência das estruturas urbanas, 
dos modelos de gestão urbana, e ainda, da qualificação do espaço publico. 
A qualidade da vida urbana está diretamente relacionada com a diversidade 
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do espaço público, e ainda, com o ‘corpo’ da cidade. Ao reconhecermos os 
tipos de atividade nos diferentes atores urbanos em espaço urbano, estamos 
claramente a verificar a vitalidade urbana, e consequentemente, a qualidade 
espacial e a estrutura urbana.     

Como vimos atrás, os principais atores urbanos são o peão, 
o automóvel, os transportes públicos, e ainda, os ciclistas. Ora, para cada 
um destes, a transversalidade etária e social representam um elemento 
fundamental para que a cidade seja completa e inclusiva. De certo modo, cada 
um destes atores participa no espaço público de uma forma completamente 
distinta. Deste modo, revela-se de fundamental importância reconhecer as 
diferentes dimensões das ações de cada tipo de ator, quer sejam estas circular, 
parar, estar, ou ainda esperar.  

Uma cidade verdadeiramente intensa é aquela que consegue 
equilibrar os diferentes tipos de atores, sem que cada um represente ou 
imponha limites aos outros. Importa assinalar que as cidades temáticas 
nos seus usos ou ainda as cidades temáticas nos seus atores representam 
um reflexo de propostas marcadas por um certo radicalismo e revelam ou 
exprimem dificuldade em encontrar formas ou processos de coabitação 
negociada entre as necessidades dos diferentes atores urbanos. Uma cidade 
temática em relação aos seus atores representa e ergue-se como uma cidade 
de muitos movimentos, de muita distância a percorrer por cada pessoa, e de 
muito pouca vida humana urbana em espaço público. 

6.3.4 O Peão

Nos últimos anos, ergue-se como processo de medição da 
vitalidade urbana a capacidade de fixar atividades pedonais nos espaços 
urbanos. Esta atividade pedonal revela ou reflete a proximidade urbana 
do espaço social público. Deste modo, a inexistência de qualquer tipo de 
atividade pedonal revela claramente uma cidade esvaziada de qualquer 
dimensão humana. Importa assinalar que a atividade pedonal deverá ser 
fundamentalmente diversa, devendo necessariamente expressar diferentes 
idades e estratos sociais completamente diversos. 

Não deixa de ser particularmente significativo referir que as 
cidades, neste ponto de fulcral importância, sofreram todo um processo de 
setorização, onde se perceciona ou revelam diversos tipos de bairros, a saber: 
bairros sociais, de classes altas, de jovens, idosos, etc. Revela-se  de  particular 
importância referir que os espaços que se concebem como verdadeiramente 
democráticos são aqueles que se percecionam associados à compactidade 
urbana, à densidade urbana, e ainda à combinação de usos, combinação essa 
que confere diversidade. 

A atividade pedonal urbana de cariz mais estruturado e 
desenvolvido, ergue-se como consequência dos estudos da engenharia de 
tráfego e da atividade de circulação pedonal. Assinale-se que esta atividade 
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começa aos poucos a ser tida em consideração, não apenas nas áreas 
centrais, mas também nas periferias, fundamentando o surgimento ou 
ressurgimento de uma cidade que se apresente na sua dimensão global como 
verdadeiramente pedonal. 

De qualquer modo, importa assinalar que a atividade pedonal 
não se perceciona apenas como circulação. Hoje em dia, as atividades de 
fixação pedonal, representam-se como verdadeiramente estruturantes 
para estimular a interação social. De facto, no processo de delineamento, 
de conceção e de desenho do espaço público, contempla-se aquilo ou 
aqueles que compreendem como absolutamente determinantes para 
as ‘transpirações’ dos edifícios, elementos esses fundamentalmente ou 
geralmente associados à restauração, tais como: esplanadas etc. Da mesma 
forma, em zonas residenciais, deve-se promover e estimular, no processo de 
desenho urbano, a criação e o desenvolvimento de espaços que potenciem 
a extensão e a expansão de algumas atividades da habitação para o espaço 
público, processo que se pode conceber como consequencial da oferta de 
rede wireless por parte de alguns municípios e, em partes das cidades. No 
fundo, tal processo poderá representar uma forma de qualificação do espaço 
publico potenciando coisas tão simples como as pessoas estarem à porta das 
casas a trabalhar no computador.
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6.3.4.1 DENSIDADE DE ATORES (A1)

6.3.4.2 DENSIDADE DE ATORES (A2)
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6.3.4.3 DENSIDADE DE ATORES (A3)

6.3.4.4 DENSIDADE DE ATORES (A4)
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6.3.5 Automóvel

Como se sabe, ao longo dos tempos, e de modo muito 
particular nos últimos anos, o automóvel foi conquistando e tomando 
a primazia no espaço público. Esta omnipresença do automóvel nas 
cidades apresenta-se como uma questão profundamente sensível, de tal 
forma que, embora exista e se comece a compreender e a reconhecer 
a necessidade de reduzir o seu impacto, essa alteração ou redução se 
representa como algo muito difícil de concretizar. Como vimos atrás, 
foram já realizadas intervenções através de ações ou de processos de 
‘pedonalização’ das áreas centrais. No entanto, im tais processos foram 
realizados sem que verdadeiramente se confrontasse o automóvel, 
tornando-o, de facto, um fortíssimo aliado no sentido da concretização e 
no sucesso de uma tal ‘pedonalização’   

Atualmente, no seio das cidades europeias, assiste-se a 
um processo de diminuição do automóvel, mas não propriamente de 
desaparição.  Tal processo tem sido concebido com recurso a processos 
de estimulação de um maior número de percursos de curta dimensão, 
mais próximos da escala pedonal, conjuntamente, com todo um esforço 
de estimulação e de investimento em transportes públicos eficientes e 
concebidos para deslocações mais extensas.  Em consonância com isto, o 
percurso automóvel revela-se mais extenso, mais demorado e mais caro.  

Incentivos e processos de estimulo de cariz similar  se 
percecionam relativamente à questão do estacionamento. De facto, 
este, revela-se condicionado e reduzido a movimento pendulares em 
zonas centrais, e conjuntamente com isso, aumentando-se de forma 
considerável o seu preço, processo esse que representa um estimulo para 
que seja utilizado de forma económica por moradores. Desta forma, o 
movimento automóvel deverá ser reduzido, apresentando sistemas de 
penetração não diretos e reduzindo profundamente a área disponível 
para o automóvel.  

Dado que em Portugal se verifica um absoluto controlo e 
uma omnipresença do automóvel no espaço público das cidades, espera-
se que aconteça ou que se comecem a potenciar e a concretizar processos 
de transformação similares aos que se vão fazendo sentir pela Europa, 
ou seja, um redimensionar e um repensar da presença do automóvel no 
espaço público.
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6.3.5.1 DENSIDADE DE ATORES (B1)

6.3.5.2 DENSIDADE DE ATORES (B2)
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6.3.6 Transporte público

As cidades, hoje em dia, vão estendendo a qualificação urbana 
que nas últimas décadas se concentrou nos centros históricos, para toda 
da cidade. Refira-se que estas ações de qualificação urbana se apresentam  
totalmente dependentes do aumento do espaço destinado às atividades 
humanas no espaço público. Ora, revelando-se, o espaço publico limitado 
ao seio das cidades, importa, portanto, potenciar e propor processos de 
conquista  e de retoma  desse espaço perdido, que se encontra  quase 
exclusivamente destinado ao automóvel. Tal processo só se será possível   se  
existir um aumento considerável  das deslocações de vizinhança, e ainda, 
se se fundamentar um potenciar e um aumentar da eficiência e do uso dos 
transportes públicos. 

Atualmente, os transportes públicos revelam um sistema 
funcional de mobilidade e de espera no centro urbano, sistema essa que se 
apresenta disperso, pouco frequente e muito demorado. Ora, a forma de 
potenciar uma tal alteração na requalificação urbana, passa necessariamente 
pela conceção e criação de um sistema urbano de transportes de cariz menos 
disperso, mais concentrado, mais frequente e, naturalmente, mais rápido.      

O transporte público revela-se, no caso de Braga, como um 

6.3.5.3 DENSIDADE DE ATORES (B3)
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importante ator urbano, como um importantíssimo meio de transporte, mas 
que, de modo algum, se ergue e fundamenta como uma verdadeira alternativa 
à deslocação automóvel. De facto, nos últimos anos, tem-se assistido a um 
processo de perda de público, revelando-se ainda, e isto de particular 
importância, como expressão de uma certa segregação etária e social.

6.3.6.1 DENSIDADE DE ATORES (C1)
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6.3.6.2 DENSIDADE DE ATORES (C2)

6.3.6.3 DENSIDADE DE ATORES (C3)
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6.3.7 Bicicleta

Parece-nos absolutamente significativo que, falar da 
bicicleta como um importante ator urbano nas cidades em Portugal, deve 
essencialmente refletir a sua completa inexistência. O espaço público não 
lhe reconhece praticamente lugar e, pontualmente, quando se sente a sua 
presença, resume-se apenas e essencialmente ao movimento de casos 
associados a espaços de qualidade espacial, tais como: junto ao rio, ao mar, 
em parques, etc. Importa assinalar que a possibilidade da sua utilização diária 
em movimentos pendulares – casa/trabalho – é praticamente nulo, isto por 
não existirem infraestruturas, nem sequer o hábito.

De qualquer modo, refira-se que a bicicleta, na gestão urbana, 
pode apresentar-se como uma resposta de importância intermédia entre a 
escala pedonal e a escala dos transportes públicos. 

O planeamento de uma rede ciclável encontra-se, neste 
momento, em cima da mesa na gestão urbana das principais cidades de 
Portugal. Rede ciclável essa que necessariamente deverá ser concebida em 
articulação com o sistema de transportes públicos, de forma a se revelar 
como uma solução alternativa a percursos onde a topografia e o tráfego se 
mostrem particularmente difíceis. A rede deverá ser implementada em fases, 
propondo-se inicialmente um delinear de corredores de penetração que se 
apresentem claramente como uma forma de solucionar a sua total ausência.   

6.3.7.1 DENSIDADE DE ATORES (C1)



6 308

6.3.7.2 DENSIDADE DE ATORES (C2)

6.3.7.3 DENSIDADE DE ATORES (C3)
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6.3.8 Avaliação/Resultados

Pretende-se com este processo avaliativo desenvolver uma 
compreensão das variações dos diferentes tipos de atores urbanos em 
diferentes áreas da cidade. Uma cidade apresenta-se como uma realidade 
dotada de vários atores revelando-se esta diversidade como um elemento que 
a enriquece e a caracteriza. No seio das novas formas de conceptualização 
acerca das cidades, uma realidade urbana que se perceciona ou se assume 
exclusivamente pedonal ou se revela apenas vocacionada para o automóvel 
representa uma realidade que se ergue como inconcebível. Neste âmbito, 
importa desenvolver uma brevíssima reflexão acerca dos diferentes atores que 
dinamizam a vida urbana: peões, automóveis e transportes públicos. Refira-se 
que estes três atores se apresentam como elementos de crucial importância 
e relevância para a dinâmica urbana. Deste modo, importa assinalar, que o 
equilíbrio entre estes três atores se  apresenta como o aspeto essencial 
que fundamenta e norteia esta avaliação. Tendo em mente este elemento 
essencial, procurou-se desenvolver todo um processo de avaliação dos três 
atores. De qualquer modo, refira-se que se perceciona no cerne, no interior 
desta forma de conceptualização, uma certa compreensão do peão como se 
revelando como o ator principal, existindo, portanto, uma compreensão e uma 
perceção dos outros atores como elementos em relação, como realidades 
orbitando em torno e em função do peão. No entanto, apesar desta consciente 
afirmação interna de uma certa proeminência do peão, o processo avaliativo 
revela-se profundamente norteado pela conceptualização da necessidade de 
um equilíbrio, de uma relação equilibrada entre os vários atores. 

O processo avaliativo do peão é desenvolvido e realizado tendo 
em conta três funções de atuação urbana.    

1) O peão pode estar em movimento.

2) O peão interage com o contexto que o envolve.

3) O peão estacionado. Existem espaços públicos que se reve-
lam e proporcionam espaços de estacionamento pedonal. 

4) O peão transpira. O peão apresenta-se como um ser huma-
no que estabelece relações, que interage com outros peões. 
Para além disso, o interior dos edifícios transpira para o exte-
rior com esplanadas e com todo um amplo conjunto de situa-
ções.   

  O segundo ator é o automóvel. Este fundamental ator foi 
avaliado tendo em conta três tipos de dimensões:

1) O automóvel em movimento.

2) O automóvel estacionado.

3) O automóvel em cargas e descargas. 

O terceiro ator é o transporte público. O processo avaliativo 
deste ator foi realizado tendo em consideração três tipos de dimensões: 

1) O Transporte público em movimento.
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2) Paragem curta, nas respetivas paragens.

3) Paragens demoradas e longas (aquelas que se apresentam 
como as menos interessantes para a vida urbana). 

Uma vez considerados os resultados deste processo avaliativo, 
verifica-se que o centro da cidade se revela como a realidade que apresenta 
resultados mais ricos no tocante à combinação entre os vários tipos de 
atores, percecionando-se o fundamentar, ou melhor, a criação de dois 
eixos lineares em paralelo (que se tocam ou encontram a nascente/poente) 
correspondendo um ao centro histórico e que se prolonga ao longo da avenida 
central até à zona da Igreja de São Victor, e um outro, que corresponde a 
um corredor paralelo que se revela fruto do processo expansivo ocorrido 
entre os anos cinquenta e os anos oitenta. Neste âmbito, não deixa de ser 
de particular referencia apontar que estes corredores se revelam muito bem 
equipados em temos dos usos do edificado em espaço público, fenómeno 
que, naturalmente, corresponde, potencia ou revela a existência de uma 
grande diversidade de atores. O processo de afastamento do centro, daquilo 
que é a coroa central fundamenta, claramente, a perceção de uma realidade 
completamente distinta, em que o espaço público, em virtude de uma 
drástica diminuição da presença dos transportes públicos e por um enorme 
domínio do automóvel, se revela dotado de um cariz muitíssimo mais pobre e 
monótono. No fundo, existe uma zona central plenamente caracterizada por 
uma enorme diversidade de atores, e ainda, uma zona de cariz mais periférico, 
onde se perceciona uma radical redução da presença e da diversidade de 
atores, podendo-se assinalar um fenómeno de quase presença totalizante do 
automóvel       
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6.3.8.1 DENSIDADE DE ATORES
(Avaliação 3c)
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6.3.8.2 DENSIDADE DE ATORES SETOR C1
(Avaliação 3c)

6.3.8.3 DENSIDADE DE ATORES SETOR C2a
(Avaliação 3c)
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6.3.8.4 DENSIDADE DE ATORES SETOR C2b
(Avaliação 3c)

6.3.8.5 DENSIDADE DE ATORES SETOR C2c
(Avaliação 3c)
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6.3.8.6 DENSIDADE DE ATORES SETOR C2d
(Avaliação 3c)

6.3.8.7 DENSIDADE DE ATORES SETOR C2e
(Avaliação 3c)
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6.3.8.8 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3a
(Avaliação 3c)

6.3.8.9 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3b
(Avaliação 3c)
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6.3.8.10 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3c
(Avaliação 3c)

6.3.8.11 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3d
(Avaliação 3c)
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6.3.8.12 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3e
(Avaliação 3c)

6.3.8.13 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3f
(Avaliação 3c)
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6.3.8.14 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3g
(Avaliação 3c)

6.3.8.15 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3h
(Avaliação 3c)
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6.3.8.16 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3i
(Avaliação 3c)

6.3.8.17 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3j
(Avaliação 3c)
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6.3.8.18 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3k
(Avaliação 3c)

6.3.8.19 DENSIDADE DE ATORES SETOR C3l
(Avaliação 3c)
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6.3.8.20 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4a
(Avaliação 3c)

6.3.8.21 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4b
(Avaliação 3c)
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6.3.8.22 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4c
(Avaliação 3c)

6.3.8.23 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4d
(Avaliação 3c)
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6.3.8.24 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4e
(Avaliação 3c)

6.3.8.25 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4f
(Avaliação 3c)
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6.3.8.26 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4g
(Avaliação 3c)

6.3.8.27 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4h
(Avaliação 3c)
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6.3.8.28 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4i
(Avaliação 3c)

6.3.8.29 DENSIDADE DE ATORES SETOR C4j
(Avaliação 3c)
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6.3.8.30 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3c
(Atores)
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6.3.8.31 DENSIDADE DE ATORES
(Avaliação 3c)
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C1
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6.3.8.32 FICHA DE SÍNTESE AVALIAÇÃO 3c
(Atores)
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6.4 Via Pública Princípios do sector Viário/
Permeabilidade

A estrutura urbana de uma cidade é composta por diversos 
elementos que a compõem, entre esses, apresenta-se como absolutamente  
essencial para a ativação da intensidade humana urbana, o sistema de vias 
públicas urbanas.   

A permeabilidade de um lugar é determinada tanto pelas 
características físicas das vias públicas como pelas ‘construções adjacentes’. 
De facto, as zonas centrais da cidade são caracterizadas por uma malha de 
percursos que pela sua enorme proximidade se adequam de forma bastante 
eficiente às diversas ambições e desejos de deslocação. Refira-se que o 
peão, contrariamente ao automóvel se revela profundamente limitado pelas 
características geométricas das vias, caracterizando-se, como se sabe, por um 
movimento de cariz completamente livre e imprevisível. A estas características 
geométricas das vias públicas devem-se, naturalmente, adicionar outras 
condições particularmente determinantes tais como: as características 
ambientais, as atividades, o sistema funcional e ainda a topografia. 

         De uma forma geral, nas cidades portuguesas, na medida 
em que se vai afastando do centro compacto, estas características vão se 
degradando consideravelmente, fenómeno que torna o processo de caminhar 
praticamente insustentável

Esta heterogeneidade da via pública revela de uma forma 
clara, a profunda alteração e transformação do modelo urbano ocorrida 
nos últimos anos, erguendo-se, não mais as atividades humanas e as suas 
deslocações, como princípio ou critério de relevância na definição do modelo 
da vida pública, mas  sim e apenas, as respostas às exigências da engenharia 
de tráfego, de modo a que  o sistema de mobilidade rodoviária funcione de 
modo adequado . À medida que se se vai afastando do centro compacto, 
as vias públicas vão-se revelando claramente desadequadas ao movimento 
pedonal, representando isso uma consequência de não existir uma malha que 
permita deslocações multi direcionais, e ainda da ausência de qualificação 
pedonal. 

Muitas cidades procuram reagir a este facto através da criação 
de corredores de penetração, processo que se apresenta como uma reação 
ao sistema viário unidirecional, e que visa   incentivar e potenciar deslocações 
qualificadas, seguras, para os peões e ciclistas, e quando necessário fazer uso 
dos transportes públicos. Não podendo fundamentar uma malha qualificada, 
procura-se desta forma desenvolver e criar estrategicamente corredores de 
movimentos sustentáveis, corredores conquistados à vida pública ou aos 
vazios urbanos. Conjuntamente com isso, potencia-se a criação e a definição 
de uma rede de mobilidade, quase como as linhas de metro, tirando proveito 
das condições existentes e fundamentando processos de aproximação aos 
corredores.

6.4.1 RUA DO SOUTO - BRAGA

6.4.2 AVENIDA GENERAL NORTON DE MATOS

6.4.3 RUA VIEIRA GOMES - BRAGA

6.4.4 RUA FREDERICO DA FONSECA
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6.4.1 O Crescimento

O sistema urbano pode ser  compreendido, de forma resumida, 
como um denso sistema de vias públicas, frequentemente em malha densa na 
cidade consolidada e permeada por uma via radial de cariz urbano que articula 
com as vias de saída da cidade. Importa referir que esta discrição é de tanta 
utilidade para a perceção da cidade medieval como o é para a cidade atual. 

Este sistema urbano de vias públicas desenvolve-se ciclicamente, 
fomentando um considerável aumento do perímetro urbano, mantendo 
sempre, no entanto, no seu processo expansional o modelo de reconstrução e 
do desenvolvimento de novas radiais e de novas vias de saída Como exemplo 
de cariz verdadeiramente paradigmático, pode-se apresentar a cidade do Porto 
com a sua circunvalação que envolveu a cidade consolidada. Circunvalação 
essa que foi entretanto substituída com a construção da VCI ou A20, processo 
esse que foi recentemente consolidado com a construção e com a criação de 
novas radiais como a A4 ou A42.    No caso da cidade de Lisboa podem-se 
apresentar como exemplos de radiais a 2a circular, entretanto acompanhada 
pela CREL e pela CRIL.

Este processo de crescimento urbano cíclico processa-se ou 
apresenta sempre a mesma sequência de etapas. 

Primeiro Passo: É o crescimento em torno das vias de acesso à 
cidade.

Segundo Passo: Colmatação de vazios entre vias de acesso. 
Inicialmente existe uma preocupação com o delinear e o desenhar de malhas 
pedonais articuladas com as malhas antigas. No entanto, com a expansão e o 
desenvolvimento de um sistema de mobilidade primordialmente assente no 
automóvel desenvolvem-se sub-malhas ‘penduradas’ na malha principal ou 
na estrada.     

3º Passo: Redefinição de uma nova radial que cresce também 
em etapas acompanhando em simultâneo o processo de colmatação.

4º Passo: Com a criação de novas radiais, as antigas podem ser 
desclassificadas apresentando um carácter menos rodoviário e mais urbano. 
Estas radiais com o tempo acabaram por se revelar como fraturas urbanas.

Este mecanismo de crescimento cíclico sem fim vai regulando a 
adaptação do sistema urbano à nova dimensão, realizando-se essa adaptação 
como base numa serie de tipos ou de formas de associação de vias urbanas. 

 A primeira neste processo a malha é densa no centro antigo e 
consideravelmente menos densa na coroa central. A segunda é a sub-malha 
que se “pendura” na malha principal ou na estrada. Em terceiro lugar, a 
estrada (cidade linear) que articula a cidade compacta e central com a cidade 
suburbana. A quarta, que se pode denominar de forma metafórica de cidade, 
tipo ‘ramo hierárquico’ que se ‘pendura’ na estrada. E finalmente, surge a 
radial urbana.     

6.4.1.1 EVOLUÇÃO DO SISTEMA URBANO/VIAS

6.4.1.2 REDE DE VIAS URBANAS
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6.4.2 Malha

A malha urbana apresenta-se como uma associação de vias 
públicas organizadas e relacionadas com uma escala que se adequa às 
ambições pedonais. Esta é normalmente a malha da cidade central, que 
habitualmente se compreende como concêntrica, articulada com um 
conjunto de praças/jardins que qualificam em muito este sistema urbano. 
Conforme se se afasta desta área central perceciona-se um processo de 
transformação da densidade da malha, que perde densidade e ainda espaços 
públicos adjacentes.      

Nas cidades, a malha revela-se essencial como a base 
dos movimentos pedonais urbanos, realidade que se revela de forma 
absolutamente evidente num  processo de levantamento do modelo pedonal 
na cidade de Braga. Assinale-se que a articulação da malha com os usos do 
solo é eficiente, tornando a cidade contínua e hierárquica e onde os edifícios 
existentes participam na dinâmica urbana. É nesta malha que se encontram 
os espaços de referência urbana, tornando-a, verdadeiramente, palco da vida 
humana na cidade.  

6.4.3 Sub-malha

A sub-malha revela-se, muitas vezes, de fulcral importância  
para o desenvolvimento de processos de hierarquização das cidades com uma 
malha homogénea. Como vimos, no caso das cidades portuguesas, a malha 
é hierarquizada por natureza, revelando isso ser eventualmente o resultado 
de ter uma formação original concêntrica. No entanto, importa assinalar que, 
na maior parte dos casos, a sub-malha surge como o primeiro passo para a 
desarticulação da comunidade urbana. No fundo, a sub-malha revela-se como 
uma espécie de ilha de urbanidade que, apesar de relacionada com a malha 
inicial, vai criando e potenciando o surgimento de bolsas independentes da 
cidade.  

Numa primeira fase, perceciona-se o surgimento, no interior 
da malha base, de bolsas de malha independentes. Numa segunda fase, 
estas associações de vias públicas, com elementos e características que lhe 
conferem um claro cariz urbano, surgem agarradas à estrada. Deste modo, 
a cidade suburbana desenvolvida em torno da estrada começa a estabelecer 
e a criar ilhas de urbanidade, revelando-se estas sem qualquer possibilidade 
de conservar ou manter a malha e de conferir qualquer nível de continuidade 
urbana pedonal. De qualquer modo, não deixa de ser interessante apontar 
que nestas sub-malhas se revelam algumas características urbanas, tais 
como: praças, jardins, edifícios articulados com o espaço público.

6.4.2.1 MALHA CENTRAL - BRAGA

6.4.3.1 SUBMALHA - BRAGA
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6.4.3.2 REDE DE VIAS URBANAS

6.4.3.3 ZONAMENTO DO SISTEMA DE REDE DE VIAS URBANAS



339

6.4.4 A Cidade linear

A sub-urbanização da cidade fundamentou o surgimento 
de território heterogéneo, e de uma cidade que se pode entender como 
‘híbrida’, ou seja, não é urbana, mas também não é rural. Não deixa de ser 
importante referir que esta sub-urbanização se fundamentou num processo 
de esquecimento e de ignorância das estruturas rurais, apresentando-se como 
consequência da expansão do sistema de mobilidade viária. A acessibilidade 
fundamentou o surgimento de uma nova dimensão e uma nova escala, 
assistindo-se a uma verdadeira explosão e a uma exponencial expansão da 
cidade em termos de dimensão e de uma total transformação dos sistemas 
urbanos tradicionais.

 A acessibilidade passou a gerar uma nova dimensão e uma 
nova escala, e com isto assistiu-se a uma verdadeira explosão, uma expansão 
da cidade em termos de dimensão e uma total transformação dos sistemas 
urbanos tradicionais. 

Neste processo expansional, emergiu claramente uma nova 
cidade, caracterizada em absoluto por uma nova forma de viver, perdendo-se 
por completo a continuidade e revelando-se uma cidade que propõe e potencia 
momentos de urbanidade não contínuos e de um carácter perfeitamente 
pontual.   

Ora, com esta expansão a estrada adquiriu uma nova vocação, 
em que, para além de se apresentar, naturalmente, como uma infraestrutura 
de mobilidade entre lugares, passou a se apresentar como  um lugar de 
fixação de atividades urbanas. De facto, a estrada ganha habitação, serviços, 
passeios, passadeiras, semáforos. A estrada transformou-se numa cidade 
linear. Não deixa de ser particularmente  interessante apontar que a estrada 
se transformou num sistema híbrido, passando a ser vista e concebida como 
estrada e cidade, e ao mesmo tempo, a não ser vista, nem como cidade nem 
como estrada.   

6.4.5 A Árvore

Um sistema de via pública com estrutura ramificada e agarrada 
à estrada revelou-se, nos últimos anos, como um elemento absolutamente 
dominante na cidade suburbana. Trata-se de um sistema unidirecional que 
se adapta pela tipologia ao movimento automóvel. Importa referir que se 
trata de um sistema de carácter verdadeiramente anti-urbano, isto porque 
para além de não procurar estimular ou potenciar a vida pedonal urbana, 
representa um elemento que dificulta qualquer outro movimento que não 
seja o de aproximação à estrada.

A escala deste modelo é verdadeiramente explosiva, adaptando 
perfeitamente o crescimento e a expansão da cidade à nova amplitude 
do automóvel, fundamentando assim o surgimento de uma cidade longa. 

6.4.4.1 CIDADE LINEAR - BRAGA

6.4.5.1 CIDADE RAMIFICADA - BRAGA
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6.4.5.2 CIDADE CONSOLIDADA/CIDADE LINEAR

6.4.5.3 FORMA URBANA 
(Cidade estrela)
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Importa referir que este sistema ramificado não apresenta qualquer tipo de 
características urbanas, sejam elas passeios, praças, jardins, equipamentos ou 
atividades comerciais proporcionais à sua expansão. A tipologia construtiva 
não interage com o espaço público, em geral rodeadas por vedação, jardins, 
estimulando a vida individual. De qualquer modo, refira-se que estas vias 
poderão ser consideradas urbanas, não pelas suas características ou pelos 
edifícios que as rodeiam, mas apenas e exclusivamente pela qualidade do 
tipo de habitação que possuem.  

6.4.6 Avaliação/Resultados

Pretende-se com esta avaliação analisar e compreender as 
variações dos diferentes tipos de vias nos diferentes sectores. Com este 
intuito foram fundamentalmente definidos cinco tipos de vias: 

Tipo 1 – Via Rápida – Apresentam-se como vias que estruturam 
os principais movimentos no seio da cidade. 

Tipo 2 – Vias ‘mais’ urbanas. Trata-se de uma via que se revela 
integrada nas malhas urbanas mais apertadas. Estas vias estão geralmente 
associadas a zonas mais centrais em que se perceciona uma maior frequência 
de cruzamentos. 

Tipo 3 – Via urbana. Trata-se de um tipo de via que se revela 
bastante semelhante à urbana, apresentando como elemento diferencial 
o facto de apresentar uma malha mais aberta com menor frequência de 
cruzamentos. 

Tipo 4 – Aquilo que podemos denominar de via ‘ilha’, ou seja, 
aquele tipo de via que se revela claramente dependurada na malha, mas que 
não lhe concede qualquer tipo de sequência, ou seja, é uma via sem saída. 

Tipo 5 – Trata-se de uma via com características claramente não 
urbanas, apresentando já características que se revelam muitíssimo similares 
a uma estrada, mas que apesar disso intercetam a cidade consolidada e 
podem ser percecionadas no interior da própria cidade. 

Ora, temos cinco tipos de vias, que após serem alvo de 
um processo avaliativo revelam e apresentam resultados claramente 
heterogéneos. A cidade sofreu todo um processo de crescimento que se 
revela bastante diverso, processo que fundamenta o surgimento de uma área 
central de maior densidade, que se revela mais intensa e com uma malha 
urbana mais apertada. Conforme se vai afastando do centro esta malha vai 
sofrendo um fenómeno de aumento até que literalmente se perceciona 
claramente o seu total desaparecimento.

Um outro aspecto que se pode revelar e percecionar neste 
processo avaliativo é o facto de a cidade apresentar pouco espaço público. 
De certo modo, como decerto seria de imaginar, temos um pouco mais de 
espaço público na zona central, percecionando-se uma diminuição do espaço 

6.4.6.1 AVALIAÇÃO REDE DE VIAS URBANAS
1 - Via rápida
2 - Via mais urbana
3 - Via urbana
4 - Via ilha
5 - Via não urbana
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público, ou melhor, uma diminuição do peso e da importância das vias urbanas 
conforme se vai transitando para as zonas mais periféricas. Refira-se ainda que 
a área central dotada de uma malha urbana de maior densidade não apresenta 
ou revela uma forma concêntrica em torno do centro, mas apresenta uma 
forma central similar ou muito semelhante a uma espécie de um L, forma que, 
de certo modo, se pode percecionar como correspondendo claramente a uma 
conjugação do centro histórico com a área urbana fruto do processo expansivo 
ocorrido durante os anos 80 e 90.      
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6.4.6.2 REDE DE VIAS URBANAS 
(Avaliação 3d)
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6.4.6.3 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C1
(Avaliação 3d)

6.4.6.4 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C2a
(Avaliação 3d)
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6.4.6.5 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C2b
(Avaliação 3d)

6.4.6.6 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C2c
(Avaliação 3d)
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6.4.6.7 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C2d
(Avaliação 3d)

6.4.6.8 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C2e
(Avaliação 3d)
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6.4.6.9 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3a
(Avaliação 3d)

6.4.6.10 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3b
(Avaliação 3d)
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6.4.6.11 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3c
(Avaliação 3d)

6.4.6.12 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3d
(Avaliação 3d)
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6.4.6.13 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3e
(Avaliação 3d)

6.4.6.14 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3f
(Avaliação 3d)
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6.4.6.15 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3g
(Avaliação 3d)

6.4.6.16 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3h
(Avaliação 3d)
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6.4.6.17 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3i
(Avaliação 3d)

6.4.6.18 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3j
(Avaliação 3d)
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6.4.6.19 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3k
(Avaliação 3d)

6.4.6.20 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C3l
(Avaliação 3d)
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6.4.6.21 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4a
(Avaliação 3d)

6.4.6.22 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4b
(Avaliação 3d)
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6.4.6.23 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4c
(Avaliação 3d)

6.4.6.24 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4d
(Avaliação 3d)
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6.4.6.25 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4e
(Avaliação 3d)

6.4.6.26 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4f
(Avaliação 3d)
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6.4.6.27 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4g
(Avaliação 3d)

6.4.6.28 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4h
(Avaliação 3d)
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6.4.6.29 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4i
(Avaliação 3d)

6.4.6.30 REDE DE VIAS URBANAS SETOR C4j
(Avaliação 3d)
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6.4.6.31 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3d
(Rede de vias urbanas)
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6.4.6.32 VIAS URBANAS
Densidade de malha (% da área de vias/area setor)
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6.4.6.33 VIAS URBANAS
% de vias com vocação pedonal
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6.4.6.34 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3d
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6.5 Tipo de vias urbanas

As vias urbanas públicas apresentam-se como elementos 
fundamentais para que todos os tipos de deslocações possam funcionar e se 
concretizar. De certo modo, pode-se dizer que a qualidade das deslocações 
urbanas está necessariamente dependente da qualidade da rede de vias 
públicas. Todos os modelos de gestão das deslocações urbanas terão de ser 
negociados com a estrutura da rede de vias públicas.   

Atualmente, estão a ser implementados novos modelos de 
deslocação, em que o peão e os transportes públicos ganham uma nova 
importância. No entanto, importa assinalar que a sua implementação implica 
um processo de articulação com as redes existentes. 

A função primordial da definição de rede é a de hierarquizar as 
vias urbanas públicas, e consequentemente o tipo e a vocação dos movimentos 
urbanos. Revela-se particularmente significativo que a hierarquização da rede 
seja, geralmente feita depois de construída, ou seja, em vez de se construir 
um modelo de vias urbanas, realiza-se uma negociação com as características 
das vias existentes, definindo-se então a hierarquia da rede. 

No âmago da definição da rede, revela-se uma preocupação 
com a eficiência da mobilidade rodoviária. De certa forma, poderão ser 
apresentados dois fatores que em conjugação com a definição de eficiência 
re fundamentam propostas muitas vezes contraditórias. 

Por eficiência, entende-se normalmente a capacidade de 
escoamento dos fluxos viários, revelando  uma tal definição, um esquecimento 
de outra dimensões, tais como a definição do volume de tráfego, e ainda a 
definição da velocidade do tráfego. Para além disso, na eficiência não se 
costumam incluir as deslocações pedonais urbanas. No fundo, o sistema 
concentra-se apenas no sistema viário. Importa assinalar que existem espaços 
pedonais, mas estes, não têm sido tidos em conta numa lógica de princípio de 
modelo de deslocação pedonal urbana. 

Para uma classificação da via urbana importa referir que uma 
via urbana deverá apresentar e revelar características de traçado, perfil, 
geometria e escala, que lhe confiram atributos compatíveis com a sua vocação. 
Deste modo, a velocidade, o tipo de deslocação, a amplitude de afetação, 
e a interação com os edifícios adjacentes, dependem necessariamente de 
decisões estratégicas na definição das suas características, como ainda 
dependem de decisões de bom senso.   

Não deixa de ser de interesse referir que, nas nossas cidades, 
é bastante comum encontrar vias com limite de velocidade de circulação de 
70km/h, no entanto, o seu traçado, largura, comprimento, nós, concedem 
enganosamente dados que revelam a possibilidade de circular acerca 
de   120km/h. No fundo, tratam-se certamente, de exemplos, em que se 
perceciona que a definição das características da via e o seu desenho não 
compreenderam claramente a vocação da via. 

6.5.1 TIPOS DE VIAS

6.5.2 TIPOS DE VIAS E VELOCIDADE DE 
TRÁFEGO
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6.5.1 Via/Velocidade

No desenho da via, o desempenho rodoviário passou a determinar 
as suas condições. Nos últimos anos, a preocupação em tornar a condução 
mais segura conduziu ao desenvolvimento de investimentos na segurança do 
veículo, e ainda na remoção de conflitos na via. Ora, em consequência disto, 
foram  consideravelmente aumentados os raios de curvatura, foi alargada a via 
pública e ainda alargada a faixa de rodagem. Para além disso, sob o pretexto.., 
ou com base no pretexto da segurança pública a circulação pública tornou-se 
mais rápida no seio das cidades.

Ora, com este processo de  aumento e de transformação da 
geometria da via, um tal foco na redução nos atrasos de deslocação, conduziu  
necessariamente a uma importante alteração estrutural e  a uma redução ou 
remoção de  conflitos nos cruzamentos.  No fundo, todas estas transformações 
e alterações conduziram a um crescente aumento da velocidade em todo o 
percurso. 

Deste modo, como vimos, com base no pretexto da segurança 
rodoviária, a circulação automóvel tornou-se consideravelmente mais rápida 
na cidade. Se o desenho das vias apresentava como objetivo a conexão entre 
dois lugares, passou a focar-se, exclusivamente,  na redução dos atrasos nas 
deslocações. Se a geometria da via aumentou este foco na redução nos atrasos 
das deslocações, conduziu a uma segunda alteração estrutural - a redução ou 
remoção dos conflitos nos cruzamentos. Se a velocidade tinha aumentado nos 
trames entre cruzamentos, passou a incluir o aumento da velocidade em todo 
o percurso.

 Ergue-se como uma importante consequência desta velocidade,  
a perda de contacto local com as atividades ao longo da via urbana. As vias 
alargam e tornam-se mais intensas, os estacionamentos são eliminados, as 
oportunidades de estacionar desaparecem, como também desaparecem, por 
completo, as oportunidades de contactar as atividades existentes ao longo 
do percurso. Para além disso, a dimensão humana da via vai sendo reduzida, 
passando exclusivamente a estar ao serviço de uma deslocação viária. 

A velocidade ergue-se como  um elemento de enorme 
eficácia para  o  processo de deslocação automóvel, no entanto, revela-se 
profundamente perigosa para o peão. Mesmo que formalmente a via imponha 
um determinado limite de velocidade, a verdade é o que as suas dimensões, o 
seu traçado, a largura convida naturalmente e necessariamente a uma maior 
velocidade. 

Importa assinalar que as razões da determinação dos limites de 
velocidade na cidade apresentam duas dimensões:

1º- Até 50 Km/h, no caso de um atropelamento, a possibilidade 
deste ser mortal é mínima. No entanto, a partir dos 50 km/h assiste-se a  um 
crescimento exponencial da probabilidade, passando para um valor próximo 
dos 85%. Se para além deste aumento da velocidade média de circulação, se  

6.5.1.1 RODOVIA 
(Anos 50)

6.5.1.2 RODOVIA HOJE

6.5.1.3 TIPOS DE VIA/PEÃO
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se considerar que, nas vias de maior intensidade de tráfego foi removido o 
estacionamento, então claramente se perceciona uma profunda debilidade 
do sistema tornando o automóvel mais agressivo e o peão mais exposto. 

2º- A segunda dimensão relaciona-se muitas vezes com o facto 
de se considerar que a velocidade torna o volume de tráfego rodoviário 
escoado maior.

A velocidade de 50km/h revela-se particularmente importante, 
pois é a esta velocidade que se consegue obter uma maior capacidade de 
escoamento de veículos/hora. O aumento da velocidade significa uma 
drástica diminuição da capacidade de escoar veículos na rua. De facto, a 
única vantagem do aumento de velocidades é o de tornar as deslocações 
mais rápidas, realidade que certamente representa um elemento de 
competitividade em relação aos transportes públicos. Assinale-se que 
estas razões são absolutamente determinantes para um processo de 
fundamentação de formas de redução da velocidade rodoviária, sobretudo 
quando o desenho não é capaz de o fazer.  

Uma das formas de o fazer é precisamente dar um passo atrás, 
ou seja, procurar repor as condições iniciais de desenho e de geometria. Outro 
será o de procurar estabelecer e criar sistemas de acalmia do tráfego, tais 
como: mini rotundas, lombas, semáforos, gincanas ou ainda estreitamente 
das vias. 

Atualmente, os perfis dos tipos de vias, desde a via rápida à via 
local, devem ter em particular consideração a sua dimensão e o seu traçado, e 
para casos em que existam velocidades superiores a 50km/h deve-se, de uma 
forma absolutamente radical, propor uma segregação espacial automóvel/
peão.  

6.5.2 Via Rápida

A via rápida urbana, uma vez definida na hierarquização viária 
urbana, revela-se funcional no processo de articulação da malha urbana com 
as vias de acesso. De certo modo, esta via  apresenta-se como uma resposta 
para a transição entre o movimento viário urbano e o movimento rodoviário 
não urbano. Refira-se que, normalmente, em ambiente urbano, a via rápida 
corresponde às vias radiais. Para além disso, importa assinalar, que a via 
rápida revela-se como uma via de perfil rodoviário que não deve apresentar 
qualquer elemento de articulação urbana, tais como passeios, passadeiras, 
cruzamentos de nível.  

Num grande número de cidades, assiste-se ao surgimento, em 
vias rápidas, de passeios e alguns cruzamentos de nível, apresentando-se isso 
como consequência do facto de que essas vias, em vez de se apresentarem 
como variantes com articulações às vias não urbanas, revelam-se imersas em 
áreas da cidade consolidada, produzindo assim um fenómeno de indecisão 
entre o urbano e o rodoviário. Nestes casos, é de fundamental importância a 

6.5.1.4 HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS/
PEÃO
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existência de passeios, pelo facto de se localizar em ambiente urbano. Estes, 
deverão ser afastados, com recurso a Buffer de proteção verde, elemento 
que poderá certamente garantir a segurança pedonal e alguma qualificação 
ambiental.  

Refira-se que a velocidade dessas vias deverá estar compreendida 
entre os 80 e os 90kms/h. No seu perfil, deverá incluir quatro faixas de 
rodagem com separador, detendo cada uma dessas faixas a largura de 3,7m. 
Estas vias, devido ao facto de apresentarem uma velocidade de 80km e de 
estarem mergulhadas no seio da cidade consolidada, deverão ser desenhadas 
de forma a atenuar o confronto com a vida urbana diária, o que se pode 
concretizar através de uma redução da velocidade do tráfego e negociando 
com o contexto urbano a possibilidade de inclusão de uma rede pedonal. 
Como já foi apontado, a via rápida deverá ter quatro faixas de circulação, sendo 
a separação realizada com recurso a uma área verde arborizada, criada com o 
intuito de atenuar os impactos ambientais (poluição atmosférica e ruído), para 
reduzir a dimensão da faixa de rodagem e a largura da via, e ainda para reduzir 
a velocidade de tráfego para os 60 ou 70kms/h.  

Pretende-se igualmente a criação de um sistema de 
atravessamentos frequentes (menos de 200m) desnivelados em relação à via, 
mas nivelados em relação ao contexto, de forma a minimizar a realização de 
deslocações desnecessárias. Os percursos pedonais, ao longo da via, deverão 
ser qualificados, de modo a que o ambiente (ruído e poluição) seja mais 
agradável, e ainda segregado espacialmente para que a circulação pedonal 
seja mais segura. 

6.5.3 Via Arterial

A via arterial, contrariamente à via rápida, apresenta-se 
claramente como uma via urbana, plenamente integrada no sistema funcional 
urbano. Refira-se que por sistema urbano se entende uma rede dos transportes 
públicos principais, uma rede de deslocações pedonais urbanas, uma rede 
ciclável, interações com os edifícios adjacentes, e ainda uma interação com 
espaços públicos tais como: praças e jardins.     

Nas cidades, as vias arteriais identificam-se  como sendo 
principais, ou seja, apresentam-se como aquelas que são estruturantes para 
os principais movimentos urbanos, sendo fundamentalmente utilizadas para 
as deslocações entre as diferentes áreas urbanas. 

As vias arteriais caracterizam-se por um maior volume de 
tráfego, apresentando, no máximo, quatro faixas de rodagem geralmente 
separadas por um separador de 5 metros. Importa referir que este separador 
apresenta claramente uma função de qualificação ambiental – isto, porque 
normalmente é ajardinado e arborizado -, mas representa igualmente uma 
zona de espera, na medida em que, permite atravessamentos da via pública.

As vias arteriais principais deverão apresentar faixas de rodagem 

6.5.2.1 VIA RÁPIDA
(sem circulação pedonal)

6.5.3.1 VIA ARTERIAL
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de cerca de 3,5m cada, de forma a que a velocidade na via seja entre 60 
a 70 km/h. Os passeios adjacentes deverão ter a largura de 5 m sendo 
importante assinalar que deverão estar protegidos do tráfego viário, seja pelo 
estacionamento, seja por áreas ajardinadas ou arborizadas. 

Os atravessamentos pedonais deverão ser frequentes (100 
a 200m), apostando-se naturalmente em atravessamentos de superfície. 
Nos casos em que o tráfego é particularmente elevado, importa referir que 
deverão ser propostos sistemas de segregação no espaço – semáforos – com 
o intuito de gerir convenientemente os confrontos automóvel/peão. Quando 
os tempos de espera forem demasiado longos para o peão. propõe-se 
implementar um conjunto de medidas de redução de tráfego, com referência 
a uma nova política de deslocação urbana, ou seja, distribuindo o tráfego 
em muitas vias ou então por meio da redução do volume de trânsito pela 
diminuição da qualidade do serviço. 

       Quando surgem este tipo de problemas, em que se começa 
a percecionar um aumento do volume de tráfego automóvel, tornando-se 
absolutamente insustentável, muitos municípios procuram solucionar tais 
problemas com recurso a processos de desnivelamento das vias – automóvel 
ou pedonal – deixando de segregar no tempo e passando a segregar no espaço. 
Com isto, revela-se claramente o início de um processo de transformação de 
via arterial numa via rápida, percecionando-se um fenómeno de hibridação, 
ou seja, uma indistinção ou indecisão se é arterial ou rápida. Conjuntamente 
com esta transformação revela-se um processo de limitação, poder-se-ia 
dizer, uma brutal ou violenta limitação dos níveis de serviço pedonal, sendo 
interrompidas todas as atividades urbanas.       

As vias arteriais secundárias apresentam-se como uma resposta 
para valores de tráfego menor, ou de limitação da largura da via. Deste modo, 
a largura de cada faixa baixa dos 3,5 para os 3,4m, continuando a apresentar 
um separador (com apenas 3m), da mesma forma pode-se reduzir a largura 
dos passeios para 4 m. Estas vias arteriais pela sua geometria, pela dimensão 
das faixas e dos separadores e passeios, são desenhadas para uma velocidade 
menor50/60 Km/hora.

Existe ainda a possibilidade de criar uma via mista entre a 
que se acabou de referir e a coletora, à semelhança da Av. Da Liberdade em 
Lisboa. É proposta uma via central arterial separada por um jardim, por ruas 
coletoras em ambos os lados com contacto direto com o espaço público e 
com os edifícios. É uma solução que apesar de necessitar de uma grande 
largura da via pública urbana, consegue criar um misto de tipo de vias com 
diferentes tipos de volumes de tráfego, e intensidades pedonais urbanas. 

6.5.4 Via coletora

A via coletora revela-se como uma via urbana caracterizada por 
uma menor amplitude, sobretudo se comparada com a via arterial. Se a via 
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arterial se revelava por estruturar os movimentos urbanos, a via coletora está 
claramente vocacionada para estruturar os movimentos principais numa escala 
de sector ou de bairro. Estas vias revelam-se como aquelas que articulam o 
movimento geral da cidade e o movimento local da via urbana local.  

Trata-se de uma via que é caracterizada por uma enorme e 
fortíssima vocação comercial, onde, em verdade, o seu perfil incentiva uma 
interação intensa entre o automóvel e as atividades adjacentes no espaço 
público e em edifícios. A atividade pedonal é intensa e apresenta um forte 
carácter local, em que as necessidades de atravessamentos são bastante 
frequentes e revelam-se de superfície. 

A via coletora principal apresenta um perfil composto por duas 
faixas de 3,5 cada, onde a velocidade adequada varia entre os 40 ou 50 kms/h. 
O passeio deverá ter no mínimo 4m, podendo ter 3m se se tratar de uma via 
coletora secundária. No caso destas vias, a proteção pedonal revela-se de cariz 
opcional, podendo ser feita através de estacionamento ou através de uma faixa 
verde, no caso do volume ou da velocidade serem baixos. Para além disso, 
refira-se que os atravessamentos deverão ser necessariamente de superfície, 
eventualmente semaforizados, dependendo tal utilização de segregação 
temporal do volume de veículos ou do volume pedonal. No caso de baixo 
volume de tráfego de veículos os atravessamentos poderão ser realizados fora 
dos locais formais.   

6.5.5 Via local

A via local é uma via urbana dedicada apenas a movimentos de 
aproximação. Esta via poderá ter 2 ou 1 faixas de rodagem e o seu desenho 
deve propor velocidades de tráfego entre 30 a 40 km/h. A largura da via deverá 
ser estreita, detendo as faixas, no máximo, 3.3m, de modo, a possibilitar um 
atravessamento frequente e livre. O facto de ser caracterizada por um tráfego 
baixo, revela-se resultante do facto de aceitar apenas movimentos de acesso e 
um número bastante reduzido de atravessamentos. 

A via coletora (via mista) local poderá certamente definir-se 
como uma plataforma única automóvel/peão quando o volume de tráfego 
pedonal e automóvel forem baixos. A via mista poderá eventualmente dar 
prioridade ao automóvel dependendo do desenho urbano do seu perfil. Deste 
modo, quando a via estreita apresenta passeios formais com uma largura 
mínima de 0,5 metros, tal facto naturalmente convida o peão a invadir a via. 
No entanto, com a aproximação do automóvel, sentindo-se a invadir a via, o 
peão aproxima-se do passeio.  

A via mista, onde a prioridade é fundamentalmente concedida 
ao peão, apresenta-se como resultante do seu desenho de perfil, em que se 
promove a criação de uma plataforma sem passeio, característica que procura 
potenciar o fazer sentir ao automóvel que invade um espaço pedonal. 

Finalmente, quando o volume pedonal for alto e as vias estreitas, 

6.5.4.1 VIA COLETORA

6.5.5.1 VIA LOCAL
(A proteção pedonal é garantida pelo baixo nível de 
circulação automóvel.)
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poder-se-á eventualmente definir uma rua de uso exclusivamente pedonal, 
potenciando-se o desenvolvimento de tais ruas apenas e exclusivamente em 
zonas centrais compactas. 

6.5.6 Avaliação/Resultados

Pretendeu-se com esta avaliação, compreender: 

 a).  O confronto entre a hierarquização viária, 

 b)- O volume de tráfego

 c) -  A  atividade pedonal. 

 Nesse sentido foi  feita uma avaliação,  reconhecendo quatro 
tipos de vias que correspondem às 4 hierarquizações viárias: 

1ª - Vias rápidas, 

2ª- Vias arteriais,

3ª- Vias coletoras .

4ª -Vias locais.

 Portanto, desta forma, fomos fazendo uma analise,  sector a 
sector.  Nesta análise,    atentamos na proporção de cada umas das vias no 
sistema geral  de vias e   na compreensão do confronto com  que se depara o 
peão . Neste  confronto, verificamos quais as vias em que o espaço do peão 
era protegido,   ou seja,  um peão  pode-se confrontar diretamente no passeio 
, com um automóvel em movimento, ou estar protegido ou por um automóvel 
parado, por um canteiro verde,  por uma pista de bicicletas ou então até por 
uma barreira física. 

Portanto. fomos entretanto cruzar as proteções pedonais com  
os tipos de vias e concluiu-se  que de uma forma geral, as vias locais estão 
mal protegidas na cidade, embora sejam  vias com menos impacto entre o 
automóvel e o peão, resultado do facto  terem volume de tráfego reduzido e 
de  velocidade de tráfego também reduzida. 

 As  vias arteriais e as vias rápidas, são vias em que   automóvel 
circula com maior velocidade. Consequentemente  o confronto peão e 
automóvel é maior.  A  coroa  periférica à cidade  apresenta   vias arteriais e 
vias rápidas não protegidas  O peão está em confronto direto  com o trânsito, 
razão justificativa  para os atropelamentos que acontecem. 

Estas zonas de maior exposição e de grande confronto entre 
o transito e o peão, necessitam de medidas mitigadoras para que estas 
situações deixem de acontecer.   
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6.5.6.1 VIAS COM TRÁFEGO PEDONAL NÃO PROTEGIDO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

6.5.6.2 ZONAMENTO DE VIAS COM TRÁFEGO PEDONAL NÃO PROTEGIDO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
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6.5.6.3 TIPO DE VIAS URBANAS 
(Avaliação 3e)



377



6 378

6.5.6.4 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C1
(Avaliação 3e)

6.5.6.5 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C2a
(Avaliação 3e)
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6.5.6.6 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C2b
(Avaliação 3e)

6.5.6.7 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C2c
(Avaliação 3e)
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6.5.6.8 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C2d
(Avaliação 3e)

6.5.6.9 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C2e
(Avaliação 3e)
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6.5.6.10 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3a
(Avaliação 3e)

6.5.6.11 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3b
(Avaliação 3e)
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6.5.6.12 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3c
(Avaliação 3e)

6.5.6.13 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3d
(Avaliação 3e)
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6.5.6.14 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3e
(Avaliação 3e)

6.5.6.15 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3f
(Avaliação 3e)
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6.5.6.16 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3g
(Avaliação 3e)

6.5.6.17 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3h
(Avaliação 3e)
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6.5.6.18 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3i
(Avaliação 3e)

6.5.6.19 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3j
(Avaliação 3e)
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6.5.6.20 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3k
(Avaliação 3e)

6.5.6.21 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C3l
(Avaliação 3e)
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6.5.6.22 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4a
(Avaliação 3e)

6.5.6.23 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4b
(Avaliação 3e)
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6.5.6.24 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4c
(Avaliação 3e)

6.5.6.25 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4d
(Avaliação 3e)
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6.5.6.26 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4e
(Avaliação 3e)

6.5.6.27 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4f
(Avaliação 3e)
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6.5.6.28 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4g
(Avaliação 3e)

6.5.6.29 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4h
(Avaliação 3e)
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6.5.6.30 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4i
(Avaliação 3e)

6.5.6.31 TIPO DE VIAS URBANAS SETOR C4j
(Avaliação 3e)
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6.5.6.32 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3e
(Tipo de vias)
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6.5.6.33 TIPOS DE VIAS 
Vocação urbana do setor
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C1

C2e C2d

C2c
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C3l
C3k

C3j

C3i

C3h

C3g
C3f

C3e

C3d

C3c

C3b

C3a

C4j

C4i

C4h

C4g

C4f

C4e

C4d

C4c

C4b
C4a

6.5.6.36 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3e
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6.6 Fraturas urbanas

A urbanização dispersa apresenta-se como responsável pela 
mudança do sistema funcional urbano. O automóvel ganha escala e a via 
pública urbana ganha uma dimensão de exigências funcionais em resposta 
ao volume de tráfego crescente à velocidade exigida, fazendo-a aumentar em 
expressão e dimensão.

A cidade transforma-se num sistema rodoviário pesado, fazendo-
se e realizando-se a estruturação da via urbana através dos movimentos 
de automóvel individual. Ora, este novo paradigma urbano fundamenta 
o surgimento de uma série de novas infraestruturas urbanas de grande 
dimensão, e obriga a que muitas vias públicas existentes sofram profundas 
alterações para conseguir responder às novas exigências do tráfego rodoviário.  

De uma forma geral, na definição das malhas urbanas da cidade 
consolidada não houve preocupação com a distribuição da malha no território, 
ou seja, não houve preocupação de continuidade em relação à malha da zona 
central. Deste modo, as malhas revelam-se concêntricas e com uma amplitude 
espacial muito limitada. Para além disso, importa assinalar que as principais 
e mais fundamentais deslocações urbanas se resumem a uma enorme 
intensidade de tráfego num número muito reduzido de vias.

Uma forma de reação a este este fenómeno de atravessamento 
excessivo seria o de  procurar desenvolver novos modelos na malha principal, 
de forma a torna-la mais abrangente em termos urbanos, ou ainda, poder-se-
ia potenciar uma espécie de ‘muscular’ da malha existente procurando assim, 
deste modo, responder às novas exigências funcionais.    

As vias urbanas transformaram-se em vias rodoviárias, ou 
seja, as avenidas metamorfosearam-se em vias rápidas. Não deixa de ser 
de interesse apontar que para além da transformação da malha existente, 
foi igualmente proposto, desenvolvido e concebido um sistema periférico 
ou radial, sistema esse com exigências funcionais pesadíssimas, claramente 
orientado para o automóvel e criado com o intuito de tornar o seu 
desempenho mais eficiente e menos demorado. Em consequência disto, 
a cidade é rodeada por infraestruturas rodoviárias de grandes dimensões, 
completamente desconectadas do contexto e, sobretudo, desconectadas da 
rede local existente. 

A via urbana transformada e a nova via periférica fraturam 
o território, dividindo-o em parcelas autónomas, sem que exista contacto 
entre as margens, excetuando alguns momentos pouco frequentes e com 
características claramente rodoviárias.  

A vida pedonal, como é de calcular, revela-se cada vez mais 
difícil, mais longa e mais perigosa. O confronto entre o automóvel e o peão 
aumenta e, os atropelamentos disparam. Ora, estes movimentos dos acidentes 
pedonais permitem de forma clara revelar, identificar e tipificar os locais de 
conflito, correspondendo tais locais a este novo sistema rodoviário e ainda às 
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estradas de saída da cidade que com a expansão urbana se transformaram 
quase em ruas.   

6.6.1 Vias Híbridas Urbanas (As fraturas de Braga)

Braga, como praticamente quase todas as cidades portugueses, 
sofreu do mesmo fenómeno de explosão rodoviária, sendo esse fenómeno 
fundamentalmente consequência da explosão de uma nova rede viária de 
grande escala. Ora, esta rede revela-se constituída por vias anteriormente 
existentes, vias que foram profundamente alteradas para responder ao novo 
desafio rodoviário, e ainda por uma variante urbana. Importa salientar que 
o novo sistema urbano alterou-se fundamentalmente com base em três vias 
anteriormente existentes - a rodovia, a avenida da Liberdade e a Avenida 31 
de Janeiro – às quais foi concedido um maior volume de tráfego através de 
um processo de perda de uma série de características que lhe conferiam um 
carácter urbano.   

Refira-se, que no caso de Braga, quase 50% da extensão da nova 
variante radial se encontra claramente em espaço urbano.  No fundo, não se 
trata de uma variante urbana, mas sim de uma radial que atravessa a cidade 
densa. Não deixa de ser relevante referir que esta variante interna apresenta  
um uso misto de cariz completamente contraditório. De facto, o primordial 
usuário desta variante é o automobilista que não quer  permanecer em Braga, 
ou que se desloca  para  outras cidades regionais. De qualquer modo, este 
não se apresenta como o único usuário, pois a variante, em função da sua 
localização, em pleno tecido urbano, é muitas vezes utilizada por habitantes 
da cidade que a utilizam para deslocações urbanas.    

Não deixa de ser particularmente significativo, como foi referido 
atrás, que esta via viária com uma clara  utilização urbana se caracterize 
como uma espécie de sistema híbrido, ou seja, nem é viário nem é urbano. 
Do mesmo modo, as grandes vias existentes no centro da cidade, devido às 
profundas transformações sofridas, revelam-se como vias híbridas entre o 
urbano e o rodoviário. 

As estradas nacionais apresentam-se como um dos principais 
motores da expansão urbana e um dos principais responsáveis pelo fenómeno 
da sub urbanização. Nos últimos anos assistiu-se um profundo transformar da 
sua vocação original – a de ligar duas cidades – começando-se claramente a 
se revelar como um lugar de fixação de novas ações urbanísticas. De facto, 
a estrada começou a metamorfosear-se numa rua, resultando disso, um 
fenómeno de hibridação, em que nem se apresenta como uma via rodoviário, 
nem como uma rua. Para além disso, importa assinalar, que se começou a 
percecionar um conflito automóvel /peão, conflito esse em prejuízo dos dois. 
Para o automóvel- A velocidade da via foi reduzida para 50km/h e foram 
incorporados uma serie de cruzamentos com semáforo, que potenciam e 
obrigam a parar sistematicamente. Para o peão – A urbanização da estrada 
significou claramente uma enorme exposição a riscos desnecessários, fazendo 

6.6.1.1 VIAS HIBRIDAS

6.6.1.2 VIAS FRATURANTES
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destas vias um local particularmente sujeitos a atropelamentos mortais.     

6.6.2 A Avenida da Liberdade/31 de Janeiro

A cidade de Braga, revelando claramente uma nova lógica 
automóvel, concebeu três principais corredores de penetração ate ao centro 
histórico: de entrada - a avenida 31 de Janeiro e um novo túnel – de saída – 
Avenida da Liberdade. Com a combinação destas vias estruturais e a localização 
estratégica dos novos parques de estacionamento centrais, o centro histórico 
tornou-se atrativo para o automóvel em grande escala. De facto, não devem 
existir muitas cidades que possuam uma via de acesso ao centro histórico que 
apresentem 4 faixas de rodagem, e ainda uma via de saída com 5 faixas.

O processo de alteração e de transformação destas vias, 
tornando-as capazes de eficazmente concretizarem o novo desafio, foi 
realizado à custa de estacionamento e, particularmente, da qualidade 
pedonal. De facto, estas vias que, anteriormente, apresentavam dois sentidos 
e atravessamentos pedonais, inaceitavelmente, passaram de 3 faixas para 
cinco em ambiente claramente urbano. Para além disso, a questão da remoção 
do estacionamento, fundamentou claramente uma grande aproximação do 
peão ao automóvel. Importa no entanto, assinalar que estes casos não se 
apresentam como uma situação limite, visto que os passeios apresentam uma 
largura aceitável.     

Estas vias, devido á dimensão do passeio e à sua localização 
estratégica apresentam-se como verdadeiros corredores de deslocações 
pedonais até ao centro urbano, no entanto, corredores esses limitados pelas 
dificuldades de atravessamento e ainda pela desqualificação ambiental. 

Importa assinalar que estas vias, tendo em conta as novas 
teorias acerca do funcionamento urbano, deverão deixar de ser consideradas 
exclusivamente de utilização automóvel, mas também dos transportes 

6.6.2.5 PROCESSO DE TRANFORMAÇÃO DAS VAIS 
(Avenida da Liberdade)
A - Inicial
B - Atual6.6.2.2 A ANTIGA AVENIDA DA LIBERDADE

6.6.2.3 A AVENIDA DA LIBERDADE ATUAL

6.6.2.4 AVENIDA 31 DE JANEIRO ATUAL

6.6.2.6 PROCESSO DE TRANFORMAÇÃO DAS VAIS

6.6.2.1 A ANTIGA AVENIDA DA LIBERDADE

A B
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públicos, da deslocação pedonal e da deslocação ciclável. Com este intuito as 
faixas de rodagem devem ser reduzidas no máximo para 2, com a conceção 
e a definição de corredores bus e de bicicletas, e por fim, a reposição do 
estacionamento removido. No fundo, a solução passará necessariamente por 
repor ou recuperar as características originais que a via possuía.   

6.6.3 A Rodovia

Na nova lógica de mobilidade da cidade de Braga, a rodovia 
passou a apresentar uma única função: receber todos os movimentos internos 
urbanos entre nascente e poente. 

A rodovia, uma via desenhada e concebida como uma avenida 
de 4 faixas de rodagem em dois sentidos, com um separador ajardinado e 
ainda com estacionamento em ambos os lados, erguia-se como uma via 
particularmente importante por articular o movimento nascente/sul com o 
movimento sul/norte e ainda por acompanhar os principais equipamentos 
existentes na época, tais como: as novas escolas, o novo hospital, a nova zona 
industrial, o novo parque e ainda o estádio.     

As novas exigências de volume de tráfego que lhe foram 
impostas, obrigaram e fundamentaram uma completa e radical reestruturação. 
De facto, a avenida transformou-se numa verdadeira via rápida, na qual 
aumentou o caudal, a velocidade e, para além disso, foram removidos os 
conflitos nos cruzamentos com a adoção de túneis e de viadutos. Para além 
disso, refira-se que estas novas exigências implicaram necessariamente 
um procurar de espaço nos passeios e nos estacionamentos, processo que 
reduziu drasticamente os níveis de serviço pedonal. 

Importa referir que os atravessamentos de superfície pedonal, 
ou passaram a estar fortemente limitados no tempo com tempos de verde 
pedonal muito longos, ou então foram adotadas passagens superiores ou 
inferiores, fenómeno que provocou um atravessamento difícil, mais longo 
e perigoso. Para além disso, assistiu-se ao surgimento de um fenómeno 
de hibridação, em que esta via nem se revela como uma via urbana, nem 
como uma via rápida. A via apresenta-se caracterizada por elementos que 
claramente a caracterizam como urbana, tais como: os passeios, as passadeiras 
de nível, o comércio adjacente e os cruzamentos automóveis de nível. Por sua 
vez, a via pode ser interpretada como uma via de cariz rodoviário, devido a 

6.6.3.3 PROCESSO DE TRANFORMAÇÃO DAS VAIS
(Rodovia)
A - Inicial
B - Atual

6.6.3.1 RODOVIA

6.6.3.2 RODOVIA ATUAL

A B
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um conjunto de elementos e procedimentos de cariz estritamente viários, tais 
como: corredores desnivelados (viadutos e túneis), diminuição dos conflitos 
nos cruzamentos de nível, criação de passeios desnivelados para peões, e 
ainda a remoção dos estacionamentos.  

6.6.4 A Variante Sul/Variante poente

A variante urbana, estando cravada na cidade densa, revela-se 
em cerca de 50% do seu traçado como uma verdadeira variante, e uma via de 
características fraturantes nos restantes 50%. 

Inicialmente, quando projetada, foi-lhe conferida características 
de via rápida. Para além disso, o seu perfil ambicioso previa 6 faixas de 
rodagem em cada sentido, perfeitamente desconectado do sistema urbano, e 
apresentando ligações pontuais à rede urbana. 

Pode-se assinalar que esta representa hoje em dia a ‘via urbana’ 
com maior volume de tráfego, revelando-se absolutamente estruturante para 
movimentos internos na cidade, e ainda para os movimentos entre as cidades 
da região. Para além disso, devido à sua localização estratégica e à enorme 
facilidade de acessibilidade, esta via atraiu os principais equipamentos 
urbanos, as novas grandes e médias superfícies, processo de atracão esse, que 
reforçou ainda mais o seu cariz claramente rodoviário.  

Tendo sido criada com o claro intuito de ser uma variante 
urbana, refira-se que acabou por se transformar numa via claramente híbrida. 
No fundo, o que a caracteriza como variante e via rápida rodoviária era o 
seu perfil tipo “auto-estrada” com 3 faixas em cada sentido, com separador, 
cruzamento em nós desnivelado, construções afastadas a mais de 20m da 
via sem interação e passagens pedonais desniveladas. Conjuntamente com 
isto, descortinam-se elementos claramente urbanos, incorporando, naquele 
a que se poderá denominar ou considerar o tramo mais urbano, uma série de 
cruzamentos urbanos – diretos e de nível -, e ainda edifícios que, desprovidos 
como todos os outros de interação, tiraram partido da via para relacionar com 
ela os movimentos comerciais.     

6.6.5 Avaliação/Resultados

Pretende-se neste processo avaliativo, percecionar o impacto 
das fraturas urbanas em cada um dos sectores. 

A primeira dimensão da análise pretende analisar e compreender 
qual a percentagem de fraturas urbanas no perímetro de cada sector.

A segunda dimensão desta análise pretende compreender, 
em face da fratura, qual a forma ou o processo de reacusação: a) Se pode 
existir atravessamentos de nível inferior ou de nível superior; b) Procurar 
compreender qual a distância ou o afastamento entre as passagens existentes; 

6.6.4.1 VARIANTE - BRAGA
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c) Procurar percecionar se uma tal resposta se apresenta, de facto, como 
aquela que se revela mais positiva para o peão que caminha na cidade, ou se, 
porventura, se apresenta como mais negativa.    

Com base neste processo avaliativo, perceciona-se que o 
impacto da fratura se revela menos gravoso, ou seja, menos negativo se se 
estiver no lado em que se encontram os principais atratores urbanos, isto 
é, se se encontra na área central da cidade. No fundo, a perceção do que se 
revela verdadeiramente preocupante em viver numa zona de fratura urbana, 
dependerá necessariamente do lugar em que se vive, ou seja, do facto da 
caminhada ou da necessidade de deslocação para os principais atratores 
urbanos obrigar necessariamente a atravessar a variante ou a fractura 
urbana. Deste modo, o processo de avaliação destas problemáticas pode 
fundamentar as seguintes conclusões:   

1) As fraturas urbanas provocam uma divisão da cidade em 
duas partes, apresentando cada uma dessas partes condições completamente 
diversas. Conjuntamente com isso, importa assinalar que existem sectores 
no seio da cidade que se revelam totalmente rodeados por vias fraturantes, 
apresentando-se como uma espécie de ilhas dentro da cidade. Para estes 
últimos casos, o automóvel apresenta-se fundamentalmente como o recurso 
mais convidativo e que potencia uma melhor forma de ‘sobreviver’ nessa 
zona.  

2) Verifica-se que nas zonas periféricas, a percentagem de 
perímetros ou de sectores afetados pela existência de fraturas urbanas 
aumenta consideravelmente.

Quanto à problemática da possibilidade ou da forma de reação 
à existência de fratura urbana, importa assinalar que os dados apontam 
para que se trata de algo perfeitamente variável. De facto, existem zonas, 
tal como sucede na zona norte da cidade, em que, apesar da existência de 
uma fratura, as passagens são mais frequentes, revelando-se essas passagens 
perfeitamente amigáveis para o peão, bem como se perceciona a existência 
de um grande número de passagens de superfície. Na zona sul da cidade, 
a realidade é distinta, a reação às fraturas, resulta em passagens menos 
frequentes, promovendo-se, por sua vez, um maior recurso a passagens 
superiores e inferiores.  
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6.6.5.1 VIAS FRATURANTES (RODOVIA)/PASSAGENS PEDONAIS

6.6.5.2 VIAS FRATURANTES (RODOVIA)/PASSAGENS PEDONAIS
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6.6.5.3 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS 
(Avaliação 3f)
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6.6.5.4 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C1
(Avaliação 3f)

6.6.5.5 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C2a
(Avaliação 3f)
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6.6.5.6 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C2b
(Avaliação 3f)

6.6.5.7 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C2c
(Avaliação 3f)
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6.6.5.8 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C2d
(Avaliação 3f)

6.6.5.9 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C2e
(Avaliação 3f)
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6.6.5.10 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3a
(Avaliação 3f)

6.6.5.11 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3b
(Avaliação 3f)
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6.6.5.12 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3c
(Avaliação 3f)

6.6.5.13 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3d
(Avaliação 3f)
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6.6.5.14 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3e
(Avaliação 3f)

6.6.5.15 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3f
(Avaliação 3f)
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6.6.5.16 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3g
(Avaliação 3f)

6.6.5.17 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3h
(Avaliação 3f)
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6.6.5.18 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3i
(Avaliação 3f)

6.6.5.19 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3j
(Avaliação 3f)
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6.6.5.20 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3k
(Avaliação 3f)

6.6.5.21 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C3l
(Avaliação 3f)
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6.6.5.22 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4a
(Avaliação 3f)

6.6.5.23 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4b
(Avaliação 3f)



6 418

6.6.5.24 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4c
(Avaliação 3f)

6.6.5.25 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4d
(Avaliação 3f)
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6.6.5.26 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4e
(Avaliação 3f)

6.6.5.27 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4f
(Avaliação 3f)



6 420

6.6.5.28 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4g
(Avaliação 3f)

6.6.5.29 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4h
(Avaliação 3f)
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6.6.5.30 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4i
(Avaliação 3f)

6.6.5.31 FRATURAS URBANAS/PASSAGENS PEDONAIS SETOR C4j
(Avaliação 3f)
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6.6.5.32 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3f
(Fraturas urbanas/passagens pedonais)
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6.6.5.33 FRATURAS
% do perimetro fraturado
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6.6.5.34 FRATURAS
% passagens vocacionadas para o peão
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6.6.5.35 FRATURAS
Distâncias medidas entre passagens pedonais
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6.6.5.36 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3f
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6.7 Segurança/Acidentes

Andar a pé representa uma das formas de mobilidade urbana 
com benefícios individuais e comunitários. No entanto, envolve algum risco 
de acidentes, risco esse que varia consoante a cidade estiver melhor ou pior 
preparada para acolher o peão. 

Em 1990, 15% dos acidentes nos estados unidos relacionavam-
se com casos que envolviam peões. Em 1991, o sistema federal de transportes 
considerou que a segurança pedonal seria prioritária nos estados unidos.

A percentagem de acidentes que envolvem peões é 
relativamente baixa. No entanto, apesar de ser baixa, quando comparada 
com os restantes acidentes de trânsito, perceciona-se e revela-se como 
um facto profundamente preocupante. E se se tiver em mente que isto se 
pode apresentar como um fator de fundamental importância na tomada de 
decisão de andar a pé, então o seu peso torna-se absolutamente decisivo. 
O processo de comparação do número de acidentes nos diferentes distritos 
revela diferenças absolutamente espantosas, diferenças que não cabe a esta 
tese procurar respostas, ou desenvolver modelos explicativos. De qualquer 
modo, esta análise comparativa pode-se revelar de fulcral importância para 
a perceção das políticas pedonais realizadas e desenvolvidas no nosso país. 

Outro aspeto a ter em consideração é o desenvolvimento de 
processos comparativos com dados semelhantes provenientes dos Estados 
Unidos, universo que muitas vezes tem sido concebido e considerado 
como dependente do automóvel, e que, muitas vezes, se revela ou tem 
sido percecionado como revelando uma realidade exemplar de formas de 
desequilíbrio urbano.  Apesar de tudo, é surpreendente percecionar que 
os valores estão muito aquém dos que se   verificam no nosso país, curioso 
fenómeno que talvez se possa  entender como resultante de um esforço que 
já dura há algum tempo de reconsiderar o peão como um elemento urbano de 
fundamental importância.  

Poderemos ainda analisar a evolução desta realidade nos últimos 
anos. De certo modo, pode-se desde já referir que a evolução é absolutamente 
preocupante, havendo  a necessidade de atuar .com a máxima urgência.

Fatores que produzem acidentes pedonais

Existe uma multiplicidade de situações que contribuem 
decisivamente para o surgimento de acidentes pedonais, entre eles destacam-
se como fulcrais: o desenho dos espaços urbanos, a influência do álcool, a 
falta de atenção e cuidado dos condutores e dos peões, e ainda as condições 
climatéricas. Para a  compreensão deste fenómeno, poder-se-á desenvolver 
um estudo como uma análise das características dos acidentes.  

6.7.1 NÚMERO DE ACIDENTES/IDADE

6.7.2 NÚMERO DE ACIDENTES/MÊS

6.7.3 NÚMERO DE ACIDENTES/IDADE

6.7.4 NÚMERO DE ACIDENTES POR ANO
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Idade   

A idade apresenta-se como um fator de enorme importância. 
Geralmente, são os mais novos e os mais velhos os que são mais afetados 
por esta situação. Importa assinalar que se trata de uma realidade que não 
é fruto de um mero acaso, pois estes representam e são de, de facto, os 
maiores utilizadores da via publica enquanto peões. De certo modo, pode-se 
considerar como fator justificativo de uma tal situação o facto dos mais novos 
não estarem dotados ainda da formação necessária para se protegerem 
convenientemente de alguns riscos. Para os mais idosos,aponte-se o facto 
de estarem inevitavelmente marcados por processos de debilitação e 
deterioração das suas capacidades físicas.    

Um outro fator que merece ser alvo de analise será o de 
compreender a variação da percentagem de fatalidade nos acidentes que 
envolvem peões, devendo incidir tal analise, de modo particular, numa 
perceção dos grupos de idades mais afetados, processo que irá  permitir 
compreender e determinar a quem dirigir as ações de formação, bem 
como percecionar que tipo de resoluções físicas devem ser concretizadas e 
estabelecidas para minorar este problema.  

Momento de ocorrência  

A grande maioria dos acidentes envolvendo peões ocorrem 
normalmente de manhã cedo, ao fim da tarde, e ainda à noite. Os acidentes 
mortais ocorrem com mais frequência depois do escurecer (entre as 5.00h 
e as 11.00h da noite). Grande parte destes acidentes ocorre normalmente 
junto a via rápidas, sobretudo, como referido, depois do anoitecer, sendo 
alguns desses acidentes, consequências da ingestão e consumo abusivo de 
álcool, tanto nos condutores como nos peões. 

De acordo com Charles Craig no “Design and safety of pedestrian 
facilities” 43% dos acidentes mortais nos Estados Unidos e 31% dos acidentes 
não mortais ocorrem nos fins-de-semana em períodos correspondentes às 
18.00h de sexta-feira e as 18.00h de domingos. 

Os acidentes envolvendo peões mais idosos distribuem-se 
geralmente em termos temporais durante a semana,  enquanto que por sua 
vez os acidentes envolvendo crianças e jovens se caracterizam por ocorrerem 
sobretudo entre os meses de Maio e de Julho, sendo tal, consequência do 
incremento de atividades ao ar livre, depois dos longos meses de inverno.  

Área tipo 

6.7.5 LOCALIZAÇÃO DE ACIDENTES POR GRUPO 
DE IDADES
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Os acidentes que afetam e envolvem peões ocorrem 
primordialmente e prioritariamente nas áreas urbanas (nos Estados Unidos 
da América, 77% dos acidentes com peões ocorre em áreas urbanas e 23% em 
áreas rurais). Já os acidentes que causam mortos, 45% ocorre em áreas rurais.

Localização tipo   

Tendo em consideração a localização, certamente  se pode 
afirmar que a grande parte da percentagem de acidentes envolvendo peões de 
menor idade (crianças e jovens) ocorre em lugares outros que os cruzamentos 
(Nos E.U.A, de acordo com Charles Craig, representa cerca de 65%). Por sua 
vez, os peões com idade superiores aos 65 anos são normalmente vítimas 
de atropelamentos nos cruzamentos, sendo  tal fenómeno eventualmente 
consequência das já referidas limitações físicas. Ora, este fenómeno sofre um 
considerável agravamento quando os cruzamentos se realizam em ruas com 
tráfego bastante intenso.    

Velocidade

Existe uma correlação direta entre a velocidade dos veículos 
e a distância de travagem, entre, obviamente, a velocidade dos veículos 
e a gravidade dos acidentes. A luminosidade, bem como as condições 
atmosféricas, poderão influenciar consideravelmente a capacidade de reação 
bem como a eficácia da ação de travagem. A velocidade afeta e naturalmente 
potencia o número de acidentes com peões. Se um automóvel circula até a 
uma velocidade de 50km/h os acidentes com peões têm 45% de probabilidade 
de provocar mortos. Uma velocidade superior provocará naturalmente um 
aumento drástico do número de mortos. 

Tipo de acidentes

        Um estudo da autoria de de W.W. Hunter refere que alguns 
acidentes estão primordialmente relacionados com o desenho deficiente das 
ruas, bem como com controlos deficitários do tráfego automóvel e pedonal. 
Este autor refere ainda que os acidentes pedonais são profundamente 
diversos, fenómeno que revela claramente a complexidade e a difícil solução 
deste grave problema. Não existindo a possibilidade de resolução de todo o 
tipo de acidentes, muito devido à imprevisibilidade deste tipo de fenómenos, 
importa referir que se pode procurar solucionar parte do problema, através 
da resolução daqueles que estão plenamente tipificados. Deste modo, poder-
se-ão desenvolver e realizar várias ações que compreendem e implicam várias 
disciplinas e campos distintos. 
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- Programas de educação pedonal (dirigido principalmente a 
crianças em idade escolar)

- Esforço na realização de programas de gestão da legislação 
rodoviária. como por exemplo: o controlo da velocidade do tráfego, sinais 
de trânsito, atenção ao cumprimento das obrigações regulamentares em 
cruzamentos.

- A utilização pelos peões de vias especiais ou de roupas 
refletantes à noite.

- Um maior cuidado no desenho das ruas de forma a reduzir 
os acidentes, procurando cumprir as obrigações físicas mais exigentes, e 
estabelecendo um maior controlo na compatibilização do automóvel e do 
peão. 

O desenho cuidado pode compreender o perfil dos arruamentos, 
a largura do passeio de forma a responder ao volume do tráfego pedonal, 
a separação física entre os diferentes modos de deslocação, um correto 
dimensionamento das bermas, a criação de barreiras físicas em determinadas 
situações, a contemplação de refúgios quando os arruamentos a atravessar 
se apresentarem demasiado longos, devendo corresponder às obrigações 
físicas mínimas, bem como ao volume de tráfego da situação particular.

6.7.1 Metedologia de Elaboração

O capítulo de estudo do caso foi concebido e delineado em 
duas partes: (i) caracterização ou análise macro da estrutura e gestão urbana 
de Braga; (ii) Análise micro de alguns elementos físicos urbanos e a avaliação 
ambiental dos mesmos.

Foi efetuada a validação da análise e diagnóstico através de 
propostas mitigadoras que foram formuladas ao nível macro e micro da 
análise de propostas. 

6.7.2 Caracterização da Segurança Pedonal em Braga

O crescente aumento da presença do automóvel na cidade 
provocou uma degradação da qualidade de mobilidade pedonal. Com 
o intuito de responder a esta crescente dependência do automóvel, 
construíram-se, nos últimos anos, novas infraestruturas, de maneira a que a 
sua capacidade correspondesse às crescentes necessidades de escoamento 
rodoviário. Apesar de criadas com um tal intuito, importa assinalar que, em 
termos de traçado, essas vias não cumprem adequadamente as obrigações e 
as funções de uma via estabelecida em espaço claramente urbano. Ora, vias 
que deveriam ser desenhadas para velocidades máximas de 50km/h, e que 
apresentam limitações regulamentares de 50km/h, propõem velocidades 
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idênticas às das vias rápidas (120km/h). De igual modo, certas ruas e avenidas 
sofreram profundos processos de transformação, processos esses realizados 
com o intuito de aumentar a sua capacidade, produzindo consequentemente 
um profundo impacto ao nível da velocidade (sup.a 50km/h). 

          Há alguns uns anos atrás, surgiu nos meios de comunicação, 
a informação de que a cidade  de que Braga seria aquela em que se registavam 
mais atropelamentos mortais. Tendo em conta os registos de acidentes 
envolvendo peões recolhidos a partir de 1999 (ver anexo C) facilmente se 
podem tipificar as razões e as localizações dos mesmos (fig. 17.1). A análise 
desse imenso manancial documental permite afirmar que tais acidentes se 
apresentam como consequência do excesso de velocidade dos veículos, e ainda 
do indevido surgimento ou atravessamento de peões na via rodoviária. E onde 
ocorrem fundamentalmente esses acidentes? Nos últimos anos, como vimos, 
com o intuito de responder às novas necessidades, foram criadas as novas 
variantes em forma de anel, variantes essas concebidas e delineadas bem 
dentro do espaço urbano (variante sul, Av. António Macedo, Rua do Caires, 
Av. João XXI). Ora, é precisamente nestas vias que se verifica a ocorrência 
da grande parte dos acidentes (35% dos acidentes que envolvem peões no 
concelho de Braga, e 57% dos mortais). Se se incluir igualmente, nesta análise, 
as saídas, surgirá então a perceção de 86% das mortes.    

Fora do espaço urbano, os acidentes ocorrem fundamentalmente 
junto das principais estradas nacionais de saída da cidade. Estradas que, 
infelizmente, ao longo dos últimos anos sofreram um processo de ocupação por 
habitações. Ora, isto significa que as vias automóveis foram transformadas em 
ruas, enquanto, por sua vez, no ambiente urbano, as ruas foram transformadas 
em estradas. Com o intuito de encontrar uma resolução para este problema 
(o dos acidentes com peões) procurou-se desenvolver e implantar passagens 
superiores no anel urbano. Desde o ano de 2001, com este sistema já em 
pleno funcionamento, ocorreram nestas vias (no anel urbano) cerca de 40% 
dos acidentes que envolvem peões, sendo 85% desses acidentes mortais. Ora, 
se nesta análise incluirmos também as saídas, temos então 93% das mortes. 

 Como se sabe, os peões mais envolvidos neste tipo de 
acidentes são os mais jovens e os mais idosos. De qualquer modo, compreende-
se perfeitamente a enorme dificuldade que será subir rampas com demasiada 
inclinação, e em muito casos, mal articuladas com a envolvente, situação que 
representa necessariamente um enorme esforço, e ainda um considerável 
aumento do percurso e do tempo despendido. Ora, perante uma tal situação 
a tentação de atravessar acaba por se tornar, de certo modo, inevitável, 
sobretudo quando os meios disponíveis, como vimos, são de utilidade 
incómoda e existe uma grande pressão urbana na área envolvente. Deste 
modo, e como se pode facilmente compreender do que foi referido, este tipo 
de acidentes acabam por se revelar absolutamente previsíveis.     

6.7.3 Caracterização da Segurança Pedonal em Braga
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A presente avaliação revela como objetivo fundamental a 
compreensão do impacto dos acidentes nos diferentes sectores da cidade. 

Erguendo-se a cidade de Braga como uma realidade em que 
se perceciona a existência de um amplo número de acidentes pedonais, 
pretendeu-se com esta metodologia desenvolver todo um esforço no sentido 
de fundamentar um processo de ‘mapeação’ da complexa dinâmica dos 
acidentes. Neste ponto, procurou-se em primeiro lugar, percecionar, de 
uma forma mais ampla, a localização dos acidentes, fundamentando-se em 
seguida todo um processo de compreensão ou associação desse índice de 
localização com outros elementos de particular relevância, tais como: idade e 
horários em que existem mais incidência de acidentes.  

Esta análise, este processo avaliativo fundamentou um 
mapeamento que revela ou evidencia a existência de fenómenos de 
concentração de acidentes, concentração que corresponde claramente à 
existência de fraturas urbanas, ou seja, realidades ou momentos fraturantes 
do universo urbano. Tais fraturas não são outra coisa senão as variantes 
urbanas, ou seja, aquelas vias de atravessamento da rodovia que sofreram 
todo um amplo processo de transformação que as fundamentou ou as 
concretizou como um sistema híbrido. No fundo, tratava-se de vias urbanas 
que, entretanto, começaram a apresentar características ou dinamismos que 
lhe concederam uma dimensão intermédia entre o urbano e o rodoviário. 
Para além das variantes urbanas, assinale-se igualmente, como fraturas, 
as vias de saída da cidade, vias essas, que primordialmente se revelavam 
essencialmente como estradas, mas que com a exponencial evolução da cidade 
foram completamente absorvidas, e foram-lhes concedidas características de 
uma via urbana – passeios, comércio, edifícios -, tornando-se, portanto,  vias 
caracterizadas por um sistema híbrido. Ora, é precisamente nestes locais que 
fundamentalmente se revelam a maior incidência de acidentes mortais que 
envolvem peões.       

Neste esforço avaliativo, nesta tarefa de zonamento dos 
acidentes, procurou-se, como referido, percecionar os acidentes pedonais 
tendo em conta a idade. Ora, esta avaliação permitiu percecionar que a grande 
maioria dos acidentes envolvendo jovens, ocorrem na proximidade das zonas 
escolares. Por sua vez, os acidentes envolvendo pessoas de idade ocorrem na 
grande maioria naquilo que se pode denominar a cidade mais consolidada, 
na zona mais central, realidade que reflete, de certo modo, espaço onde, 
em princípio, vivem as pessoas com mais idade. No fundo, o esforço de 
mapeamento de acidentes por idade, corresponde à zona onde existem 
escolas, e ainda, à cidade central, ou melhor, à cidade mais antiga. Ainda 
dentro deste ponto, ou seja, na perceção dos acidentes que envolvem os mais 
jovens e os mais idosos, importa assinalar que este esforço de mapeamento 
permite igualmente percecionar ou fundamentar processos reflexivos que 
se podem apresentar de enorme relevância para a compreensão destas 
temáticas. De facto, a compreensão destes dois grandes grupos – jovens e 
idosos –, bem como a perceção de uma considerável menor existência de 
acidentes pedonais em idades compreendidas entre os 25-65 anos, permite 
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claramente percecionar que estes acidentes estão claramente relacionados ou 
correspondem necessariamente àqueles que ainda não conduzem, ou àqueles 
que já não conduzem, revelando igualmente uma perceção da enorme 
contradição que se verifica  na  cidade, ou seja, revelando a tensão ou pressão 
entre as dinâmicas moldadas pelos modelos urbanos fundados no automóvel 
e o ato ou a necessidade de caminhar.  

Finalmente, este esforço de mapeamento dos acidentes na 
cidade de Braga permite igualmente percecionar quais dessas variantes 
urbanas se revelam com  um maior agravamento de acidentes mortais, ou 
melhor, permite perceber em que fraturas urbanas se verifica um maior índice 
de acidentes. Ora, esta análise, esta avaliação permitiu claramente percecionar 
que a zona com a maior ocorrência de acidentes que envolvem peões, se situa 

entre a rotunda do Santos da Cunha e a zona da Estação de Caminhos-de-ferro. 
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6.7.3.1 ACIDENTES PEDONAIS 
(Avaliação 3g)
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6.7.3.2 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C1
(Avaliação 3g)

6.7.3.3 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C2a
(Avaliação 3g)
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6.7.3.4 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C2b
(Avaliação 3g)

6.7.3.5 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C2c
(Avaliação 3g)
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6.7.3.6 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C2d
(Avaliação 3g)

6.7.3.7 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C2e
(Avaliação 3g)
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6.7.3.8 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3a
(Avaliação 3g)

6.7.3.9 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3b
(Avaliação 3g)
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6.7.3.10 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3c
(Avaliação 3g)

6.7.3.11 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3d
(Avaliação 3g)
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6.7.3.12 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3e
(Avaliação 3g)

6.7.3.13 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3f
(Avaliação 3g)
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6.7.3.14 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3g
(Avaliação 3g)

6.7.3.15 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3h
(Avaliação 3g)
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6.7.3.16 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3i
(Avaliação 3g)

6.7.3.17 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3j
(Avaliação 3g)
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6.7.3.18 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3k
(Avaliação 3g)

6.7.3.19 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C3l
(Avaliação 3g)
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6.7.3.20 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4a
(Avaliação 3g)

6.7.3.21 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4b
(Avaliação 3g)
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6.7.3.22 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4c
(Avaliação 3g)

6.7.3.23 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4d
(Avaliação 3g)
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6.7.3.24 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4e
(Avaliação 3g)

6.7.3.25 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4f
(Avaliação 3g)
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6.7.3.26 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4g
(Avaliação 3g)

6.7.3.27 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4h
(Avaliação 3g)
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6.7.3.28 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4i
(Avaliação 3g)

6.7.3.29 ACIDENTES PEDONAIS SETOR C4j
(Avaliação 3g)
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6.7.3.30 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3g
(Acidentes pedonais)
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6.7.3.31 ACIDENTES
(Número de acidentes/setor)
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6.7.3.32 FICHA SÍNTESE AVALAIÇÃO 3g
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6.8 Espaço lugar urbano

 

O movimento do CIAM reunindo os principais arquitetos 
e urbanistas, desenvolveu um programa de intervenção urbana de cariz 
profundamente ambicioso, tendo como intuito fundamental o definir um 
novo modelo urbano.  

        Este movimento definiu três princípios fundamentais. O 
primeiro  correspondia a processos de intervenção urbana que procuravam 
reagir contra a falta de dignidade de habitação que se sentia, na grande parte 
das cidades europeias. De certo modo, as condições de vida e de salubridade 
existentes nos centros densos era profundamente baixa, chegando, 
inclusivamente, em alguns casos extremos, a atingir índices de mortalidade 
próximos dos 20%. Deste modo, esta nova visão de cariz humanista e higienista 
procurou implementar um novo modelo urbano concebido com o intuito de 
criar e potenciar uma maior qualidade de vida urbana, e ainda produzir um 
melhoramento dos processos construtivos, dos espaços exteriores e uma 
melhor relacão com o ambiente natural.  

O segundo princípio baseia-se numa compreensão do novo 
papel e do significado da nova dimensão e da participação do automóvel. De 
facto, o automóvel passou a se revelar determinante nas decisões estratégicas 
da definição da estrutura urbana, tais como: perceção, compreensão e 
definição do seu modelo de gestão. Nesta época eram já conhecidas e 
reconhecidas as grandes vantagens, bem como os enormes desafios que o 
automóvel representava, no entanto, sem qualquer tipo de experimentação, 
existia um total desconhecimento relativamente às dimensões negativas de 
uma cidade automóvel.       

O terceiro princípio foi o de encontrar, na racionalização, novos 
desafios para a arquitetura, tornando-se os edifícios expressão de novas ideias 
urbanas, de novas escalas e de novos modelos de expressão arquitetónica. 

O CIAM afirmava na carta de Atenas, datada de 1943 que “ os 
núcleos das cidades antigas eram geralmente preenchidos com edificações 
muito densas e sem espaços abertos. Em compensação, espaços com 
vegetação eram facilmente acessíveis, logo após os portões da cidade, 
gerando áreas de boa qualidade por perto”( Le Corbusier, §9).

De certo modo, a reação a problemas concretos estimulou o 
CIAM a definir uma cidade diferente, concebida com construções em altura, 
libertando, ao nível térreo, espaços amplos ajardinados e arborizados, 
permitindo a esta população, com uma vida requalificada na cidade, viver em 
contacto direto com a natureza.

Este novo modelo urbano fundamentou um novo tipo de 
cidade em que a rua, o espaço público, a praça perderam em absoluto o seu 
valor desenvolvendo uma nova dimensão do urbano, nova dimensão essa 
que reflete uma transição do espaço humano para o lugar urbano. 

 Se se analisar, atualmente, a cidade do centro para a periferia 

6.8.1 CENTRO ANOS 20

6.8.2 CENTRO HOJE
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6.8.3  GUALTAR
(Desenvolvimento de construções de baixa 
densidade com espaços verdes privativos)

verifica-se que quanto maior for o afastamento do centro mais se perceciona 
um progressivo desaparecimento dos espaços de referência. Ora, este 
desaparecimento não se traduz por um aparecimento de espaços verdes, 
mas antes por uma cidade feita de asfalto, constituída por novas vias densas e 
novos equipamentos rodeados de asfalto. No entanto, para o estacionamento 
desenvolveu-se uma cidade aberta, sem espaço público humano. Esta cidade, 
construída sem a aplicação do modelo CIAM, não contempla lugares verdes 
urbanos com as suas diversas dimensões. No fundo, o espaço verde foi 
privatizado nas zonas periféricas com o desenvolvimento de construções de 
baixa densidade. No espaço público, onde deveriam existir espaços verdes, 
existe apenas a via. Sendo os espaços verdes privados.        

O movimento do novo urbanismo apresenta-se como uma 
espécie de reconstrução da cidade com recurso ao modelo do velho urbanismo, 
como uma reconstrução da sua dimensão organizacional e ainda da construção 
do espaço público. De certo modo, encontra-se neste novo movimento 
uma série de preocupações urbanas - intensidade e sustentabilidade - que 
se representam como um retorno à lógica da cidade antiga. No fundo, este 
modelo procura reconstruir os modelos densos, estimulando a deslocação 
pedonal, a utilização dos transportes públicos e, ainda, a limitação da utilização 
do automóvel privado.     

Estes dois modelos revelam posicionamentos antagónicos, 
sendo tais posições justificadas por razões que se revelam, em ambos casos, 
compreensíveis. No pensamento urbanístico existe espaço para novos 
modelos e processos conceptuais capazes de propor e desenvolver uma nova 
ideia de cidade que responda às legítimas ambições dos dois modelos. Deste 
modo, importa potenciar uma cidade capaz de reconhecer os benefícios dos 
espaços públicos, e que revele novos modelos de tipologias de habitação e de 
equipamentos. 

6.8.1 Espaço lugar urbano

A cidade em que vivemos apresenta-se composta por uma 
sucessão de áreas públicas, com diferentes características, qualidades e 
formas. É um espaço composto por um conjunto de espaços e lugares urbanos. 
A construção e a definição desses espaços apresenta-se como uma espécie 
de combinação entre o acrescentamento e a adição de novos elementos aos 
componentes já existentes, tais como: pontes, movimentos topográficos, rios, 
árvores, bosques, muros, etc.   

    A estrutura ou a componente natural, em que se pretende 
erguer um novo elemento apresentam uma forma e um espaço claramente 
definidos, resultante das ondulações do terreno, definindo, em termos 
plenamente poéticos, salas exteriores compreendidas pela combinação 
de elementos soltos que claramente delimitam o espaço. Desta forma, 
dependendo naturalmente da forma como se combinam os elementos que 
se pretendem acrescentar a um determinado contexto natural está-se a 

6.8.1.1 DEFINIÇÃO DE ESPAÇOS 
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desenvolver um espaço verdadeiramente arquitetónico, resultante de uma 
cuidadosa combinação entre elementos novos e os elementos existentes.  

Dentro desta mesma lógica,importa procurar a divisão entre 
espaço e lugar. De certo modo, uma estrutura de cariz natural, pela sua 
combinação com elementos naturais, pode definir espaços e lugares. Uma 
árvore de características absolutamente excecionais situada no topo de 
uma montanha, define um lugar e não um espaço. Num contexto natural, 
conforme é deformada a topografia e se perceciona uma combinação de 
diferentes elementos naturais, surge a criação em forma espontânea de 
lugares e espaços naturais.   

Numa cidade, os elementos que se adicionam a um determinado 
contexto – edifícios – e a forma como se combinam, criando relações com a 
realidade existente, dão origem a lugares ou espaços urbanos. 

Ao longo da história de uma cidade, os edifícios construídos 
num determinado espaço e num determinado lugar, revelam-se como 
espaços que fundamentaram a forma de uma cidade. 

A forma da cidade (forma e não estrutura) depende 
necessariamente da forma dos seus espaços. A cidade periférica revela-se 
uma cidade sem forma, onde os princípios e sugestões do CIAM não foram 
aplicados. A qualidade da vida está associada à qualidade dos seus espaços e 
dos seus lugares urbanos. Por qualidade, entende-se a forma do espaço, a sua 
atividade e ainda a atividade nos edifícios.  

As cidades antigas são caracterizadas não só pelos seus 
espaços urbanos mas também pela sua sequência espacial. Em muitas das 
nossas cidades, as sequências espaciais urbanas transmitem uma variação 
compositiva profundamente intensa que tornam o processo de caminhar 
uma experiência verdadeiramente única. Se para a experimentação espacial 
urbana a forma se revela absolutamente determinante, as sequências 
espaciais tornam-se duradouras, imprevisíveis e diversas. No entanto, para 
que estas experiências se tornem ainda mais densas, é necessário trabalhar 
as transições entre as sequências espaciais, tornando o processo de transição 
um momento especial.

Tome-se, a título de exemplo, os edifícios assentes em pilotis 
nas transições, ou ainda, aqueles em que cada transição é trabalhada com 
recurso a uma porta ou janela, procurando potenciar e explorar as sequencias 
visuais, revelando lentamente um pouco daquilo que se irá apresentar de 
forma precisa no espaço seguinte, e estimulando a imaginação a adivinhar o 
que não se vê. 

Para além destas transições, importa assinalar que as janelas 
urbanas não se limitam a trabalhar sequências espaciais, mas revelam todo 
um processo de negociação com o contexto natural, criando oportunidades 
de relações visuais.   

A cidade periférica, por sua vez, resistiu por completo ao espaço 
público, explorando os espaços intersticiais, os vazios, sem continuidade 

6.8.1.2 DEFINIÇÃO DE ESPAÇOS 

6.8.1.3 CAMPO NOVO
(Espaço urbano)

6.8.1.4 - SANTUÁRIO DO SAMEIRO 
(Lugar urbano) 
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ou identidade. Esquecendo os ‘bons exemplos’ do CIAM implementou-se 
unicamente a lógica da mobilidade viária. De facto, não se construíram edifícios 
de referência do lugar ou se criou uma extensão do contexto rural natural, 
realidade que poderia ficar enriquecida com a aplicação do novo conceito 
urbano, somente pelo simples facto de lhe conceder uma nova dimensão 
natural. Sobraram as vias e os jardins privados. 

A cidade periférica necessita de qualificação, qualificação que 
deverá passar necessariamente pelo controlo daqueles que são os seus 
espaços e lugares urbanos.     

6.8.2 Braga e o seu espaço

Os espaços e lugares urbanos de Braga, apresentam as mesmas 
características que se percecionam na maioria das cidades portuguesas. Há 
concentração de espaços públicos na área central, espaços diversos em escala, 
em tipologia e ainda em importância.

 Apesar de em termos de sequência espacial não ser das 
mais diversas em composição, nem com as transições mais inesperadas e 
fascinantes, revela-se interessante no que diz respeito à escala humana e à 
sua articulação com as atividades nos edifícios e no espaço público.     

A cidade de Braga apresenta-se como uma cidade em que o 
seu espaço público transpira uma riquíssima vivência humana na sua área 
central. Refira-se que as relações visuais com o contexto em determinados 
momentos revelam-se verdadeiramente surpreendentes, levando a pensar se 
tais relações serão fruto de um propósito ou meramente do acaso.  

 No entanto, conforme nos afastarmos da área central, 
claramente se perceciona uma diminuição da quantidade e da qualidade do 
espaço público, surgindo a via rodoviário como o elementos mais determinante 
na área pública da cidade. Para além disso, as atividades começam a 
descomprometer-se dos espaços públicos e transformam-se em moradias 
gigantescas rodeadas por vedações e jardins. No fundo, a cidade perde o seu 
espaço e a sua vitalidade. Este processo de transformação do espaço público 
processou-se em 4 zonas, apresentando cada uma delas um modelo diferente 
que se perceciona um completo desaparecimento da cidade.  

1ª Zona -

 Na cidade consolidada antiga, o espaço público é 
fundamentalmente constituído por ruas e praças. As ruas definem uma grelha 
densa onde os edifícios a contornam e impõem tensão. Assinale-se que as 
praças acompanham também o sistema de via pública urbana, quase como 
que resultado da deformação dos edifícios, contornando a via e ampliando em 
determinados momentos a rua. A articulação com as atividades é intensa e 
direta. Refira-se que é nesta zona que existem os principais espaços públicos de 

6.8.2.1 BOM JESUS
(Lugar urbano)

6.8.2.2 - AVENIDA DA LIBERDADE
(Espaço urbano)

6.8.1.5 - ESPAÇO/RELAÇÕES VISUAIS

6.8.2.3 - CABREIROS
(Rua suburbana)
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6.8.2.4 BRAGA

referência e acontecem as principais atividades públicas em espaço público.

 

Zona 2 – 

A coroa que envolve a cidade central cresceu sobretudo entre 
a década 40 a 70 do séc. passado. Trata-se de uma área urbana caracterizada 
por um desenho urbano cuidado, onde o perfil urbano é bem explorado, e em 
que a sua dimensão permite uma relação equilibrada entre o automóvel e os 
espaços pedonais de circulação. A malha urbana apresenta-se perfeitamente 
articulada com as áreas antigas, embora revele um carácter menos denso, 
menos intenso e de maior escala. 

     Nesta área urbana existe uma estruturada e cuidada duração 
de atividades, no entanto, começa-se a percecionar um novo modelo, em que 
os equipamentos se descomprometem com o espaço público, uma vez que os 
edifícios públicos são rodeados de jardins e de vedações. Conjuntamente com 
isto, em muitos dos edifícios não privados assiste-se, com a introdução do 
jardim privado, a um processo de descomprometimento do espaço público. 
Este processo, potenciando um afastamento dos edifícios das ruas e, ainda 
um afastamento uns dos outros, gera uma nova dificuldade na perceção do 
espaço público da rua. Refira-se ainda que, nesta área, não existem praças, 
nem jardins, percecionando-se um desaparecimento de espaços públicos de 
paragem e de intercâmbio. Para além disso, revela-se uma cidade sem forma 
definida, sem espaços públicos claros, e ainda sem compromisso entre os 
edifícios.    

6.8.2.5 ESPAÇOS URBANOS/MALHA URBANA
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3ª Zona -

Esta fase da cidade, que cresceu entre os anos 70 e 90 preocupou-
se essencialmente em controlar e definir o espaço público. 

A malha revela-se muitíssimo limitada não concedendo qualquer 
continuidade a uma série de sugestões de malha que tinha ficado por fazer 
na fase anterior. Em contrapartida, criou-se uma sub-malha, que apesar de 
fundamentar uma divisão da cidade em parcelas, dificultou consideravelmente 
a circulação pedonal na direção nascente/poente. 

Nesta fase, foram criados espaços públicos de referência, bem 
articulados com os edifícios que os conformam e as atividades que os animam. 
O cuidado na definição das atividades foi importante para que estas novas 
praças urbanas passassem a ser referências de identidade urbana. Mas as 
praças que na 1ª fase se apresentavam como extensões naturais das ruas 
e da rede principal de deslocações afastam-se nesta fase da rede principal 
e preenchem os interstícios e os vazios internos descontínuos. Trata-se de 
uma cidade com forma definida, com edifícios comprometidos com o espaço 
público, e o espaço público volta a ser a figura urbana.     

6.8.2.6 ESPAÇOS URBANOS/MALHA URBANA 
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4ª Zona - 

Apresenta-se como uma área urbana primordialmente 
desenvolvida na década de 90, caracterizada fundamentalmente por estar 
definitivamente agarrada ao novo sistema viário. De facto, a cidade assume-
se verdadeiramente como uma cidade automóvel, realidade que fundamenta 
uma completa transformação da forma de viver. A cidade deixa de ser 
contínua e a vida urbana acontece e realiza-se entre deslocações automóveis. 

Não deixa de ser interessante referir que os espaços urbanos - 
jardins, praças – se revelam menos frequentes e acontecem pontualmente, 
reforçando a ideia de uma cidade descontínua onde a vida urbana acontece 
esporadicamente nos intervalo e interstícios das deslocações urbanas. Para 
além disso, os espaços públicos de referência afastam-se por completo da via 
rodoviária e fixam localização no interior das ruas urbanas. Os espaços são 
conformados pelos edifícios, sem que exista uma preocupação em definir e 

6.8.2.8 ESPAÇOS URBANOS/MALHA URBANA

6.8.2.7 ESPAÇOS URBANOS/MALHA URBANA 
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conceber espaços formalmente estimulantes, revelando-se como elementos 
híbridos, entre a praça e o jardim. 

5ª Zona -

A última zona refere-se a um vasto território urbano: o 
suburbano. Trata-se de uma área de baixa densidade de construção, baixa 
densidade de atividades e ainda baixa densidade de espaços públicos, 
ocupando, em termos territoriais, uma extensão muitíssimo maior que a 
cidade mais densa, mas muito menos populosa. Área claramente marcada 
pela omnipresença do automóvel onde todas as decisões estratégicas são 
suportadas pela sua acessibilidade. Quando comparada com a 4ª fase, esta, 
caracteriza-se pela mesma lógica automóvel, embora tenha perdido as ilhas 
de urbanidade. Pontualmente existem espaços urbanos de referência, embora 
tais espaços estejam exclusivamente associados a atividades residenciais. 
Apresenta-se como um modelo urbano paradigmático da exclusividade do 
automóvel e de uma vida definitivamente individual.   

6.8.3 Avaliação/Resultados

Pretende-se com este processo avaliativo percepcionar, em cada 
sector, qual a proporção no espaço público de espaço conformado e de espaço 
definido com edifício a confronta-lo. Com este intuito em mente, utilizaram-se 
dois parâmetros:

1) Existência de espaço conformado.  

2) Existência de edifício com tensão directa entre o edifício e o 
espaço público.   

Os resultados obtidos por esta avaliação permitem-nos 
percepcionar que se trata de uma cidade que se revela de cariz claramente 
heterogéneo. Trata-se de uma cidade que revela claramente no centro a 
existência de maior espaço conformado, espaço esse que vai drasticamente 
diminuindo conforme se aproxima da zona periférica. De facto, na periferia 
a percentagem de espaço conformado em cada sector vai diminuindo, 
percepcionando-se mesmo em alguns sectores a sua completa inexistência. 

No seio desta avaliação procurou-se igualmente compreender 
a dimensão geométrica da área central. Tendo em mente esta problemática, 
verificou-se, curiosamente, que área central não se revelava ou apresentava 
como uma área compacta em torno de um centro, mas sim como uma 
área compacta em forma de estrela que revelava dois alinhamentos: um 
alinhamento, nascente/poente, que reflecte, mais ou menos, a ligação entre a 
zona da estação e a zona da Universidade, e ainda, um outro alinhamento da 
zona da Ponte até à zona de Monte de Arcos. Não deixa de ser de relevância 
assinalar que estas ligações reflectem ou correspondem, de certa forma, 
às antigas linhas do eléctrico, elemento que, durante anos, se revelou e 

6.8.3.1 A CONFRONTAÇÃO COM O ESPAÇO 
URBANO
1 - Praça
2 - confrontação com o espaço exterior
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apresentou como uma espécie de ‘propulsor’ ou como uma espécie de 
estruturador do crescimento da cidade e da vida urbana associada ao espaço 
público. De certa forma, actualmente, estes elementos continuam a se revelar 
como fundamento, continuam a se revelar como elementos de suporte 
de sequências espaciais de espaços com forma no seio da cidade. Fora da 
área central e desses dois eixos, percepciona-se a existência de espaços 
conformados, mas que se apresentam ou funcionam claramente como 
uma espécie de ilhas, espaços que, em determinados casos, apresentam ou 
revelam uma maior densidade, apresentando, em outros casos, um grande 
nível de dispersão. 

Esta avaliação permitiu percepcionar que a cidade de Braga 
revela-se como uma cidade que em termos de espaços com forma apresenta 
um cariz claramente heterogéneo. Conjuntamente com isso, importa assinalar 
que não se trata de uma cidade que não revela muito espaço público com 
forma, no entanto, o afastamento das zonas centrais e dos eixos revela uma 
enorme redução destes valores já por si não muito elevados.   



6 470

6.8.3.2 ESPAÇO PÚBLICO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES

6.8.3.3 ZONAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES
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6.8.3.4 ZONAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES
(Avaliação 3h)
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6.8.3.5 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C1
(Avaliação 3h)

6.8.3.6 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C2a
(Avaliação 3h)
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6.8.3.7 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C2b
(Avaliação 3h)

6.8.3.8 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C2c
(Avaliação 3h)
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6.8.3.9 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C2d
(Avaliação 3h)

6.8.3.10 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C2e
(Avaliação 3h)
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6.8.3.11 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3a
(Avaliação 3h)

6.8.3.12 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3b
(Avaliação 3h)
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6.8.3.13 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3c
(Avaliação 3h)

6.8.3.14 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3d
(Avaliação 3h)
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6.8.3.15 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3e
(Avaliação 3h)

6.8.3.16 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3f
(Avaliação 3h)
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6.8.3.17 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3g
(Avaliação 3h)

6.8.3.18 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3h
(Avaliação 3h)
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6.8.3.19 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3i
(Avaliação 3h)

6.8.3.20 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3j
(Avaliação 3h)
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6.8.3.21 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3k
(Avaliação 3h)

6.8.3.22 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C3l
(Avaliação 3h)
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6.8.3.23 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4a
(Avaliação 3h)

6.8.3.24 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4b
(Avaliação 3h)
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6.8.3.25 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4c
(Avaliação 3h)

6.8.3.26 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4d
(Avaliação 3h)
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6.8.3.27 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4e
(Avaliação 3h)

6.8.3.28 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4f
(Avaliação 3h)
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6.8.3.29 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4g
(Avaliação 3h)

6.8.3.30 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4h
(Avaliação 3h)
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6.8.3.31 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4i
(Avaliação 3h)

6.8.3.32 ESPAÇO URBANO/EDIFÍCIOS CONFRONTANTES SETOR C4j
(Avaliação 3h)
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6.8.3.33 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3h
(Espaço urbano/edifícios confrontantes)
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6.8.3.34 ESPAÇO E LUGAR URBANO
% de espaços conformados/setor
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6.8.3.35 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3h
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6.9 Transições

A vida pública urbana é realizada nos espaços públicos – rua, 
praças, jardins - e ainda, em edifícios públicos -, igrejas, centros comerciais, 
teatro. Se se tiver em mente que a via pública urbana em espaço público é 
realizada em diferentes espaços públicos, e que entre tais espaços as transições 
se revelam como  expressão de mudanças sequenciais de palcos urbanos, 
então certamente se entenderá a relevância das transições sequenciais 
espaciais na vida urbana. Compreende-se igualmente que na medida em que 
forem propostos modelos diferentes de transição, certamente que se poderão 
alterar as intensidades e a forma como se transita de espaço em espaço. O 
desenho das transições apresenta-se uma ferramenta arquitetónica de enorme 
relevância para controlar a diversidade da vida humana em espaço público.    

As transições entre marcos de vida urbana pública não ocorrem 
apenas no espaço público. Na verdade, a nossa vida pública urbana encontra 
-se em diversos tipos de lugares, tanto em espaços públicos como privados. 
Deste modo, pode-se então compreender que as transições na vida pública 
podem ocorrer em espaços públicos, entre espaços públicos e privados, e ainda 
em espaços de cariz claramente privado. Entre os diferentes tipos de espaços, 
quer sejam públicos ou privados, não se revelam mais do que definições do do 
desenho de fronteiras.

De certo modo, as fronteiras podem ser definidas ou pela 
existência no espaço público de uma praça que se possa conceber com uma 
‘porta’ ou ‘janela’ urbana, ou seja, com um elemento que o faça contactar 
com uma praça seguinte, ou desenvolver a oportunidade de estabelecer 
contacto visual com uma paisagem. Estas transições podem ser percecionadas 
e definidas de muitas outras formas, a saber: com mudanças de materiais, 
degraus, elevações de edifícios ou iluminação. 

A sensibilidade do arquiteto para as transições urbanas pode 
tornar a cidade mais variada e densa contribuindo assim para que o processo 
de nela caminhar apresente não só uma dimensão funcional, mas também 
uma experiência verdadeiramente sensorial. Esta dimensão humana de 
sentir a cidade faz com que para a compreender tenhamos de entender os 
movimentos humanos urbanos. No fundo, a conexão visual entre espaços, 
sucede, porque o peão se encontra num determinado lugar em que, com 
precisão, contacta visualmente com um foco específico, uma montanha, uma 
árvore ou um rio. Esta dimensão humana de sentir e viver a cidade tem uma 
dimensão de forte imprevisibilidade, pois cada individuo, no ato de caminhar, 
toma decisões distintas, claramente fundadas numa escolha individual.  

No desenho de um espaço arquitetónico o processo de 
conceptualização e de consideração dos movimentos humanos num 
determinado espaço poderá ser certamente induzido ou conduzido. Refira-se 
que um movimento conduzido é aquele que não providencia ou concede ao 
peão uma proposta alternativa, tal como, por exemplo, o movimento ao longo 

6.9.2 AVENIDA CENTRAL

6.9.1 RUA DE S. MARCOS

6.9.3 RUA DA RESTAURAÇÃO

6.9.4 RUA DR FRANCISCO DUARTE

6.9.5 RUA ANTÓNIO MARIZ
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de uma rua estreita num espaço entre intercessões. Um movimento induzido 
é o que se pode percecionar no interior de uma praça com diversas entradas 
e com uma multiplicidade de propostas nos edifícios. 

Uma variedade de movimentos vai fundamentar o surgimento 
de uma diversidade qualificadora e a colocação de objetos urbanos vai 
determinar os espaços destinados às diversas deslocações e os lugares de 
‘estacionamento’ pedonal. De certo modo, nesta diversidade imprevisível 
de movimento, uma coisa tão simples como a colocação de um banco num 
determinado lugar pode gerar uma oportunidade de desenvolvimento ou 
a potenciação de um contacto visual quando nos sentamos. De facto, a 
localização de objetos móveis ou fixos, num determinado espaço público, 
pode representar um elemento de completa e radical mutação da dinâmica 
de movimentos.  

Esta dinâmica de alteração dos espaços não é senão mais 
do que desenvolver e construir novas transições, transições não só entre 
espaços, mas também dentro de um mesmo espaço. No fundo, trata-se de 
um processo de construção de sub-espaços definidos por movimento ou por 
objetos.   

As transições ou fronteiras revelam-se em diferentes modelos 
urbanos, entre diferentes espaços, dentro do mesmo espaço e ainda entre 
edifícios e o espaço público. No fundo, estas são determinadas pelo modelo, 
pelo desenho, pelos movimentos pedonais, e ainda por objetos fixos ou 
móveis.   

A transição entre um edifício e o espaço público representa, 
hoje, como um elemento de fundamental importância no processo de 
reconversão de uma cidade. De certo modo, a cidade apresentava-se como 
um espaço denso e intenso em que os edifícios transpiravam para a cidade 
antiga, aliás, a cidade revelava-se verdadeiramente como palco da extensão 
da vida dos edifícios. O comércio utilizava a rua para expor os seus produtos, 
os artesãos como lugar de extensão do trabalho e as casas de habitação 
como um verdadeiro espaço de habitação. Essa transpiração era ainda visível 
na velha tradição de secar a roupa nas janelas ou até na rua, ou ainda na 
colocação de objetos que intensificavam essa transpiração, tal como a 
colocação de vasos de flores nas ruas.     

 A cidade atual perdeu a densidade e a intensidade, bem como 
os edifícios perderam esse fenómeno de transpiração. De facto, as transições 
do edifício para o espaço público ou desapareceram ou foram silenciadas 
pelos espaços privados (jardins e estacionamento) que rodeiam as novas 
construções periféricas. 

6.9.1 Transições interior/exterior

 As transições entre um edifício e o espaço público estão 
diretamente relacionados com o modelo de desenho da sua fachada. 

6.9.7 MOVIMENTOS NUM ESPAÇO
1 - Conduzido
2 - Indizido

6.9.1.1 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR

6.9.6 RUA MATIAS FERREIRA DE SÁ

1 

2
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A fachada apresenta-se como um elemento de fronteira entre o espaço 
interior e o exterior. Dependendo do modo como os elementos da fachada 
são combinados conseguem-se definir diferentes tensões entre o interior e o 
exterior.  

A cidade central antiga densa, revela-se, claramente, uma 
cidade onde os edifícios interagem com o espaço público como resultado de 
três fatores principais:

1-  Relaciona-se com a frequência de construções, ou seja, o 
lote de cada construção era habitualmente bastante estreito e longo, realidade 
que provocava que em cada rua existisse uma enorme intensidade de tensões 
edifício/espaço público.  

2- O segundo, diz respeito à combinação de elementos, tais 
como portas e janelas, que pontuavam a fachada, estimulando a transpiração 
da vida interior para o exterior. Esta transição não depende apenas da 
quantidade ou da dimensão dos elementos de transição, mas também da 
tipologia de cada porta ou janela. Na cidade histórica, perceciona-se uma 
enorme variedade de tipos diferenciados de portas e janelas, e refira-se que 
cada uma contribui de forma diferente para a existência de uma maior ou 
menor intensidade de transpiração. 

3- O terceiro fator relaciona-se com a questão da relação direta 
da fachada com o espaço público. De certo modo, na cidade histórica, cada 
casa apresenta uma porta com relação direta com o exterior público. 

        A nova cidade, de cariz suburbano, afastou por as construções 
da rua, rodeando-as por jardins privados, e ainda, ao aumentar a dimensão de 
cada lote, afastou as construções umas das outras. Para além disso, a transição 
com o espaço púbico desapareceu, deixando a rua de se apresentar como uma 
extensão natural das atividades interiores. 

Até agora tratamos apenas de elementos construídos 
(construção) e do modo como as suas características condicionam e afetam 
as alterações das transições. Um outro aspeto que se revela de fundamental 
importância é o da organização programática interna, organização que deverá 
ser articulada com muitos outros fatores (movimentos interiores, organização 
interior, iluminação, relação solar). No entanto, deve-se ter em consideração 
um outro fator, a relação com o exterior público nos programas de uma 
construção pública.  

Se se compreende esta situação para uma habitação, nos 
edifícios públicos deverá ser estimulado este cuidado, de modo a existirem 
atividades que os aproximem da rua. Uma escola, um edifício de escritórios, 
uma biblioteca, apresentam um certo número de programas, tais como 
cafetarias, auditórios, lojas, que ao se aproximarem da rua poderão 
proporcionar atividades diversas ao espaço público. Atualmente, existe um 
movimento de cariz radical que defende que determinados programas dos 
edifícios públicos (escolas) possam ser partilhados e utilizados pela população 
não-estudantil em horários pós-escolar, contribuindo, assim, para a oferta de 
uma diversidade programática em zonas urbanas mais residenciais, tornando o 

6.9.1.2 TENSÃO ENTRE AO EDIFÍCIO E A RUA

6.9.1.3 TRANSIÇÃO INTERIOR/EXTERIOR

6.9.1.4 TRANSIÇÃO INTERIOR/EXTERIOR

6.9.4.5 RELAÇÃO EXTERIOR/INTERIOR
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seu uso mais extenso, o equipamento mais sustentável, e ainda a intensidade 
da vida do bairro melhor.       

6.9.2 Transições (Do edifício público ao privado)

 Se a transição interior/exterior se revela como um aspeto de 
fulcral importância na implementação da intensidade e da diversidade nas 
atividades humanas no espaço público e, se se reconhece a importância do 
modelo da construção e da organização arquitetónica dos programas nos 
edifícios, de nada valerá tal cuidado se o espaço público não for qualificado e 
preparado para receber essas transpirações. 

A cidade central densa, erguia-se como uma cidade onde durante 
séculos se utilizou um modelo de transição que enriqueceu profundamente a 
vida humana, enriquecimento que se deveu também ao facto do seu espaço 
público ser vivido e utilizado pelo peão. Nos últimos anos, assistiu-se a um 
processo de revitalização urbana, quase exclusivamente no centro histórico, 
que negociou a via pública com o aumento desenfreado do automóvel, o que 
resultou num novo equilíbrio que permite que de novo a vida humana urbana 
volte a ter palco no centro da cidade. 

O facto da qualificação do espaço público diminuir de qualidade 
com o afastamento do centro urbano, torna a discussão acerca de transições 
interior/exterior na periferia um assunto verdadeiramente inoportuno. 

O espaço público que recebe a transpiração, revela-se um 
espaço que entende as diferentes dinâmicas, propondo uma série de 
transições que o organizam e que em simultâneo fazem a transição entre o 
privado e o público.

 Nesta transição entre o privado e o público podem-se considerar 
4 etapas: privado, semiprivado, semipúblico e o público. As fronteiras, nas 
transições, revelam-se como referências com modelo de fronteira onde o 
arquiteto diferencia componentes do projeto que o tornam real.

Se relativamente ao espaço público e privado não existem 
dúvidas quanto à perceção do que representam, em relação ao semiprivado 
e ao semipúblico perceciona-se uma enorme flexibilidade na compreensão 
do seu significado. Por semiprivado entende-se, normalmente, aquele espaço 
que apesar de se caracterizar por uma utilização privada não deixa de ter 
controlo do público. Revela-se, como exemplo, as varandas, desníveis para 
além da escala, jardins vedados mas não visualmente obstruídos, que, apesar, 
de se apresentarem como elementos com impossibilidade de utilização, 
revelam uma relação que envolve varias outras dimensões, tais como, a 
dimensão visual. Semipúblicos são os espaços, que apesar de se encontrarem 
no domínio público, a sua utilização se revela condicionada pela dimensão 
privada. Como exemplo, destes espaços refira-se uma rua estreita, onde 
apesar de nos encontrarmos num espaço de carácter público, de certo modo, 
se sente uma pressão do privado.    

6.9.2.1 TRANSIÇÕES

6.9.2.2 TRANSIÇÕES
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Cabe ao arquiteto, no processo de conceptualização e de 
desenho do espaço público procurar controlar os elementos de fronteira 
que vão criar um sistema de transições, podendo desenvolver ou propor um 
sistema aberto, onde as definições dessas fronteiras se realizem e se criem 
diariamente, através de processos de negociação com o espaço, sendo essa 
negociação realizada através da colocação de vasos, de canteiros, esplanadas, 
elementos que se revelam, na verdade, como variantes nas transições diárias.

 A sensibilidade do arquiteto em incorporar este tipo de 
preocupações no desenho da cidade faz com que possa ser mais dinâmica 
e densa, tornando-a um palco de construção de verdadeiras comunidades 
urbanas.     

As transições não se reduzem apenas a um modelo de transição. 
As transições revelam-se, muitas vezes, como fenómenos complexos, 
compostos de várias etapas, de vários elementos, que tornam as transições 
longas, variadas e intensas. A catedral de Braga revela-se como um exemplo 
verdadeiramente paradigmático, onde desde o exterior até ao momento de 
sentar num banco, se experienciam e ultrapassam uma série de etapas com 
variações de tipologias de espaços, escala, movimentos, objetos e ainda de  luz. 
De certo modo, metaforicamente falando, pode-se dizer, que as transições se 
revelam à semelhança dos enredos literários (libretos, roteiros,), como formas 
sempre em progressão, sempre se criando e transformando, conduzindo-
nos a um ‘pathos’ onde se perceciona e concretiza um vivenciar de cariz 
verdadeiramente experiencial e sensorial, um sentimento que permanece e se 
expande muito para além do simples ato de contemplar ou de sentir.   

6.9.3 Transições na cidade de Braga

Atendendo às diferentes variações e tipologias das transições 
urbanas, pode-se então compreender como estas atingiram detalhes que 
podem contribuir para uma densa experimentação enquanto se caminha e 
vivencia a cidade. Braga revela-se como uma cidade claramente heterogénea 
quanto à qualidade e intensidades nas transições edifício/espaço público. Se 
no centro a cidade apresenta uma grande riqueza em transições, nas zonas 
periféricas estas simplesmente não existem. Refira-se que a cidade poderá ser 
divida em sectores, cada um dos quais revelando e apresentando diferentes 
resultados em relação a esta problemática. 

Sector 1- Trata-se da Cidade central. Neste sector encontra-se 
uma cidade intensa na tensão interior/exterior. A maioria das construções 
interage diretamente com o espaço público. O espaço público também é 
reconhecido por ter espaço e qualidade suficientes para acalmar esta tensão 
entre o interior e o exterior. Nesta área, praticamente não se encontra qualquer 
tipo de edifício coletivo. Cada casa tem uma porta direta para o espaço público.  

Sector 2 – Coroa em torno da cidade central. Esta parte da 
cidade, apesar de estar marcada por um espaço público bem dimensionado, 6.9.3.1 RUA DOS CHÃOS
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6.9.3.4 RUA DOM JOÃO DA GUARDA

não se apresenta diverso, detendo apenas ruas, faltando praças e jardins. 
Os edifícios compreendem-se individualmente, isoladamente, e como 
consequência deste cariz individual, deixam de ter ligação direta com o espaço 
público, relacionando-se apenas com jardins privados, jardins que deixarem 
de estar nas traseiras das construções para envolver toda a construção. 

A habitação coletiva apresenta uma ligação direta com o espaço 
público, no entanto, a habitação em-si revela uma relação direta com a caixa 
de escadas, não definindo a porta a tensão entre o interior e o exterior. Muitas 
vezes, procura-se que os edifícios de habitação coletiva realizem os processos 
de transpiração para o exterior através das varandas que, de certo modo, 
funcionam como uma espécie de plataforma intermédia entre o interior e 
o exterior. No entanto, as varandas, para além de serem pouco frequentes, 
não têm dimensões necessárias para que alguma atividade do interior possa 
transpirar para o exterior. Importa assinalar que as habitações coletivas não 
deverão apresentar mais do que cinco pisos de forma a potenciar a existência 
de uma interação eficiente da varada com o espaço público. 

Sector 3 - Setor maioritariamente constituído por habitação 
coletiva, frequentemente com mais de cinco pisos, onde, apesar, do espaço 
público revelar, pontualmente, alguma qualidade, na maior parte dos casos, 
se apresenta como um espaço vocacionado para o automóvel. Esta habitação 
coletiva em altura, promove a perda da ligação de parte da construção com 
o espaço público. De facto, as varandas ou não existem ou não apresentam 
dimensões suficientes. Trata-se ainda de um sector em que, à exceção de 
algumas ‘ilhas’, já não se revelam motivos para que exista a transpiração 
entre o interior e o exterior.    

Sector 4 - Corresponde á área suburbana, onde a habitação 
deixa de ser coletiva e passa a ser maioritariamente de cariz individual. Esta 
habitação apresenta um jardim que a rodeia, jardim que corta e impede a 
tensão com a rua. Reconhece-se que este impedimento e este corte se 
revelam absolutamente desnecessário, já que a rua está completamente 
desqualificada de tal maneira que seria impensável construir qualquer tensão 
entre o interior e o espaço público.

Para este tipo de área, existem várias hipóteses e processos 
de qualificação que passam necessariamente pela densificação, densificação 
essa que apresenta diferentes dimensões, quer seja a oportunidade de 
regeneração do espaço público, quer como elemento potenciador que 
justifique a existência da necessidade de construir transições mais intensas 
no espaço e entre os edifícios e a rua.     

6.9.4 Avaliação/Resultados

Pretende-se neste processo avaliativo analisar e compreender 
a transição interior com exterior, e ainda, a relação do edifício com o 
transporte público. Tendo isto em mente a nossa avaliação pretende partir 
de dois princípios: 

6.9.3.3 RUA DA FUNDAÇÃO CALOUST 
GULBENKIAN

6.9.3.2  AVENIDA DA LIBERDADE
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a) Existência de edifício com porta directa para o espaço 
público.

b) Existência de edifício com porta voltada para um espaço 
privado, para um jardim, acedendo-se ao espaço público depois do 
atravessamento desse jardim privado. Representando este um tipo de edifício 
que perde intensidade na relação com o espaço público.

Um outro elemento que se revela de fulcral importância para 
este processo avaliativo é a percepção da existência de edifícios de grandes 
dimensões com muitas ligações interiores, mas dotados de poucas relações 
exteriores. Como se poderá imaginar revela-se completamente distinto a 
existência de um edifício de grandes dimensões com uma série de ligações 
para o espaço público de um edifício da mesma dimensão com apenas uma 
porta para o exterior. A percepção desta diferença, desta distinção representa 
um outro elemento que mereceu ser alvo de avaliação. Deste modo, foram 
avaliados dois tipos de edifícios: edifícios públicos e edifícios privados. 
Conjuntamente com isso importa assinalar que a avaliação foi realizada tendo 
em conta quatro temas:

1) Avaliação A – Edifício que confronta directamente com 
o espaço público, dotado de uma frequência de portas elevada. Este tipo 
de edifício foi classificado como detendo porta pública para o exterior com 
qualidade.    

2) Avaliação B - Edifício público com confronto directo com 
o espaço público, mas dotado de menor quantidade de portas, e portanto, 
com menor intensidade. Este edifício foi definido como detendo porta pública 
exterior sem qualidade.

3) Avaliação C – Edifício com relação intensa com o exterior, 
mas cujo exterior deixa de ser público para se revelar como privado, trata-se 
de uma relação para com o jardim, realizando-se a transição para o espaço 
exterior através do jardim. Este tipo de edifício foi definido como porta pública 
interior com qualidade. 

4) Avaliação D – Edifício longo interior que só revela uma porta 
para o espaço público, sendo todas as relações de cariz marcadamente interior. 
Este tipo de edifício foi definido como porta pública interior sem qualidade.   

Os resultados desta avaliação permitem percepcionar que no 
universo do centro da cidade se descortina claramente uma enorme riqueza 
e quantidade de transições interior/exterior, realidade que fundamenta a 
percepção de que se trata de uma realidade dotada de enorme intensidade de 
relação com os edifícios, onde existe uma imensidade de ‘transpiração’ entre 
o universo interior dos edifícios para o exterior. Com o afastamento do centro, 
estas transições vão gradualmente reduzindo. De certa forma, nas zonas 
periféricas, os edifícios públicos erguem-se como verdadeiras ilhas, como 
se tratassem de autenticas vivendas dotadas de dimensões absolutamente 
gigantescas, marcadas pela continuidade da existência de um jardim 
envolvente, de um muro, e ainda de uma portaria no limite do seu terreno 
exterior.    

6.9.4.2 TRANSIÇÃO INTERIOR EXTERIOR

6.9.4.1 TRANSIÇÃO INTERIOR EXTERIOR
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Esta avaliação permite igualmente percepcionar que é no 
universo do centro onde se concentra e existe a maior quantidade de portas 
para o exterior; quantidade essa que vai inevitavelmente diminuindo conforme 
se se afasta em direcção á zona da periferia. Essa diminuição também se 
percepciona na questão das transições interior/exteriores directas, de facto, 
no centro essas transições são exponencialmente mais intensas. Quanto às 
transições com qualidade, como seria expectável, o centro revela-se como 
a realidade dotada de um nível mais elevado de concentração. No entanto, 
importa percepcionar a existência de níveis de qualidade em algumas zonas 
da periferia, nomeadamente, numa ilha periférica na zona envolvente ao 
tribunal.    
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6.9.4.3 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR
(Avaliação 3i)
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6.9.4.4 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR 1C
(Avaliação 3i)

6.9.4.5 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C2a
(Avaliação 3i)
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6.9.4.6 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C2b
(Avaliação 3i)

6.9.4.7 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C2b
(Avaliação 3i)
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6.9.4.8 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C2d
(Avaliação 3i)

6.9.4.9 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C2e
(Avaliação 3i)
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6.9.4.10 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3a
(Avaliação 3i)

6.9.4.11 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3b
(Avaliação 3i)
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6.9.4.12 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3c
(Avaliação 3i)

6.9.4.13 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3d
(Avaliação 3i)
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6.9.4.14 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3e
(Avaliação 3i)

6.9.4.15 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3f
(Avaliação 3i)
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6.9.4.16 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3g
(Avaliação 3i)

6.9.4.17 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3h
(Avaliação 3i)
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6.9.4.18 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3i
(Avaliação 3i)

6.9.4.19 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3j
(Avaliação 3i)
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6.9.4.20 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3k
(Avaliação 3i)

6.9.4.21 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C3l
(Avaliação 3i)
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6.9.4.22 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4a
(Avaliação 3i)

6.9.4.23 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4b
(Avaliação 3i)
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6.9.4.24 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4c
(Avaliação 3i)

6.9.4.25 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4d
(Avaliação 3i)
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6.9.4.26 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4e
(Avaliação 3i)

6.9.4.27 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4f
(Avaliação 3i)
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6.9.4.28 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4g
(Avaliação 3i)

6.9.4.29 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4h
(Avaliação 3i)
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6.9.4.30 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4i
(Avaliação 3i)

6.9.4.31 TRANSIÇÕES INTERIOR/EXTERIOR SETOR C4j
(Avaliação 3i)
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6.9.4.32 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3i
(Transições interior/exterior)
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6.9.4.33 TRANSIÇÕES
Portas/ha
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6.9.4.34 TRANSIÇÕES
Diretas para o espaço público (com  e sem qualidade) portas/ha
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6.9.4.35 TRANSIÇÕES
Diretas para o espaço público (com qualidade) portas/ha
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6.9.4.36 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3i
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6.10 Usos do espaço público

A cidade, ao longo do tempo, vai sofrendo processos de 
crescimento. Ora, este crescimento articula três elementos fundamentais: 
os edifícios, o espaço exterior público e o contexto natural. Refira-se que 
as mudanças, ou melhor, os processos de mutação  apresentam-se como 
respostas às novas necessidades humanas na cidade e revelam-se de carácter 
absolutamente decisivo, estimulando os três elementos fundamentais.  

Originalmente, as cidades eram rodeadas por áreas envolventes 
que as suportava e alicerçava em termos de recursos energéticos e terrenos 
agrícolas. De certo modo, a cidade e o seu crescimento revelava negociações 
entre as necessidades do homem e as possibilidades do seu contexto. Refira-
se que uma cidade sustentável é claramente uma cidade que se preocupa com 
os edifícios, com o espaço público e ainda com o seu contexto.   

De certo modo, como consequência disto, a cidade perde o 
seu controlo ambiental, fenómeno que provoca um profundo impacto no 
ambiente do contexto, acelerando o processo de degeneração.  

Importa referir que uma outra dimensão da cidade viária foi a 
de fazer explodir a cidade em todas as direções, provocando uma expansão 
que se concretizou através de um ‘pendurar-se’ na via, com muito baixa 
densidade, e que exigiu a utilização e a ocupação de muita área pública para 
suportar e alicerçar o novo sistema. De certo modo, a cidade difusa pulverizou 
o território, criando um espaço público muito pouco qualificado caracterizado 
por uma baixa densidade populacional.      

Esta explosão da quantidade de espaço público provocou uma 
desqualificação ambiental que a tornou absolutamente insustentável em todas 
as dimensões (ambiental, social e económico) concretizando-se  à custa do 
consumo dos sistemas naturais que, consequentemente, foram artificializados. 
Para além disso, a explosão do espaço público desqualificado fez aumentar 
consideravelmente o espaço per capita, assistindo-se, simultaneamente, a um 
drástico aumento do custo de infra-estruturação de um sistema disperso. 

  Atualmente, a cidade, para além de se revelar completamente 
desqualificada no seu sistema público revela igualmente um sistema público 
urbano disperso com enormes necessidades de consumos energéticos. 
Assinale-se que esta nova organização transformou radicalmente a distribuição 
dos programas nos espaços públicos. Deste modo, praticamente a totalidade 
do espaço centra-se e num sistema viário, tornando-o cada vez mais eficiente. 
Como consequência, o espaço público tornou-se um território profundamente 
agressivo e perigoso para o peão, de modo particular, para os mais novos e 
para os mais idosos. Para além disso, assinale-se que a qualidade ambiental 
do espaço público piorou consideravelmente com o incremento da poluição 
atmosférica e da poluição sonora.    

Se se pode considerar o sistema motorizado como sendo o 
culpado do fenómeno de ‘esvaziamento’ da cidade no que toca à vida urbana, 

6.10.1 CENTRO URBANO

6.10.2 ENTRE O CENTRO E A PERIFERIA

6.10.3 PERIFERIA
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importa referir que a sobre-intensidade se revela, de facto, a principal 
razão para o sub-dimensionamento do espaço para outras atividades de 
vida pedonal urbana. É igualmente verdade que as vias rodoviárias têm 
conquistado espaço considerável às vias pedonais, mas no limite, nesta nova 
cultura urbana, nunca foi defendida a necessidade de manter atividades 
pedonais urbanas na gestão das atividades em espaço público da cidade.     

Deste modo, foi desenvolvido um novo modelo de vida 
urbana. Neste modelo, a vida deixa de ser realizada em todo o espaço 
público realizando-se apenas em parte do espaço público, ou seja, o espaço 
público pedonal passou a existir esporadicamente, acabando por perder, 
por completo, a sua dimensão multi programática tornando-se mono 
programática. A cidade desunificou-se nos programas dos edifícios, criando-
se zonas comerciais, áreas residenciais, a cidade universitária, zonas de 
empresas. Refira-se que o mesmo sucedeu com o espaço público, criando-
se parques urbanos, zonas desportivas, ruas exclusivamente comerciais ou 
então zonas exclusivas de campus universitários. Este fenómeno conduziu 
ao surgimento de uma cidade temática em termos de edifícios e de espaço 
público, perdendo-se, por completo, e de modo radical, a variedade de 
programas no espaço público.        

A cidade densa revela-se (ou revelava-se) uma cidade multi 
programática, na medida em que o bairro apresentava uma praça, um jardim, 
uma pequena zona desportiva. Os jardins existiam, ao longo da cidade, 
divididos em pequenos momentos, mas distribuídos por toda a extensão 
do seu território. De certo modo, o jardim era rodeado por edifícios e por 
atividades, realidade que o tornava mais próximo da cidade, e portanto, mais 
seguro e mais vivido. 

Atualmente, na cidade periférica, o jardim já não apresenta 
uma pequena escala e, para além disso, deixou de se distribuir ao longo 
do território. De facto, o complexo de jardins foi transformado em parques 
urbanos de grande escala, realidade que fundamentou um distanciamento em 
relação à cidade, tornando-os, portanto, consideravelmente menos seguros e 
menos densamente vividos. Para além disso, refira-se que o utilizador já não 
se aproxima destes espaços caminhando, mas através do automóvel.           

Os atuais esforços de conceptualização da regeneração urbana 
passam, naturalmente, pelo repensar a distribuição programática dos espaços 
públicos pelo território urbano. Deste modo, para além de neste esforço se 
repensar  os modelos de mobilidade automóvel, fomenta-se igualmente 
um processo de redefinição programática para as atividades nos edifícios 
urbanos.  

O debate da regeneração urbana, produziu nos últimos anos, 
uma progressiva evolução na definição de novos modelos urbanos, onde 
para além de todo o sistema organizacional, se pretende encontrar e criar 
uma cidade que dê tempo “à vida dos urbanos”. De acordo com Knowflacher, 
Rode & Tiwari, implementou-se, em Londres, um programa para 100 espaços 
públicos. O número de ciclistas na cidade duplicou nos últimos 5 anos, e o 

6.10.4 CAMPO NOVO

6.10.5 LARGO DOS PENEDOS
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congestionamento automóvel foi reduzido cerca de  20%, processo que se 
revelou de fundamental importância para o crescimento da utilização de 
transporte público em 40% desde 2001. A cidade de Nova York fez um esforço 
enorme para renovar o sistema de transportes públicos, investindo mais de 
68 biliões de dólares desde 1982, reduzindo, entre 1990 e 2003, em 13% a 
utilização do transporte privado. Em Berlim, quase 1/3 dos movimentos diários 
são realizados a pé ou bicicleta, e desde 1990 a infira-estrutura do transporte 
público foi reformada (Knowflacher, Rode& Tiwari, 2011, p. 340).

Deste modo, novas reconversões urbanas estão a ser realizadas 
também em cidades de menores dimensões onde a preocupação na 
regeneração dos espaços urbanos e na regeneração da vida urbana pública se 
revela como uma consequência do novo modelo de mobilidade urbana e do 
novo modelo de zonamentos urbanos em edifícios e no espaço público.

6.10.1 Cidade compacta/cidade difusa

Para procedermos ao desenvolvimento de processo de 
regeneração urbana deve-se entender primeiramente o corpo da cidade. 

Atualmente, encontramos em Portugal, tal como praticamente 
em toda a Europa, cidade mistas, ou seja, cidades que podem ser percecionadas 
como suspensas entre a conceção de cidade compacta e cidade difusa.  Deste 
modo, muitas cidades revelam-se, no seu território, como caracterizadas por 
uma área compacta e por áreas com características difusas. A cidade dispersa 
revela-se como resultante de uma explosão urbana fundamentada e alicerçada 
no automóvel que desqualificou e esvaziou o espaço público.      

De acordo com Salvador Rueda, na cidade compacta, 10% da 
população usa automóvel, 40% transportes públicos, 10% bicicletas e 40% 
andam a pé. Na cidade difusa, ainda segundo o mesmo autor, 80% usa o 
automóvel, 15% os transportes públicos, 3,5% as bicicletas e 2% circulam a pé 
(Rueda, S, 1998).

Importa referir que esta radical transformação da forma da 
cidade provocou uma profunda transformação do espaço público, onde, na 
cidade periférica, as tipologias das variações programáticas do espaço público 
desapareceram. De certo modo, pode-se dizer que duma forma geral na cidade 
periférica a quantidade de espaço público diminuiu consideravelmente. De 
facto, este espaço diminuiu em frequência deixando, na verdade, de se revelar 
como contínuo, e diminuiu ainda a qualidade do espaço público por hectare.      

Refira-se ainda que neste novo espaço público se perdeu 
também a diversidade programática. Na cidade central encontra-se 
claramente uma combinação programática do espaço público intenso e denso. 
Na cidade difusa, os programas revelaram-se pontuais em termos geográficos 
e mono temáticos. Ora, como consequência, isto significou um aumento das 
concentrações temáticas nas periferias produzindo segregações em termos 

6.10.6 LARGO DOS PENEDOS ATUAL



6 532

espaciais, em termos etários e ainda de cariz social Para além disso, importa 
assinalar que a cidade periférica pode ser caracterizada por ser um espaço 
menor de menor  densidade de habitações, o que, necessariamente, implica 
uma menor densidade de habitantes/ha no espaço público e, portanto, um 
esvaziamento da cidade. 

  Um outro aspeto que revela o contraponto entre a cidade 
compacta e a cidade difusa é a problemática do custo de construção dos 
espaços públicos. Nos últimos anos assistiu-se claramente a um aumento 
dos custos de construção dos espaços públicos por habitante. Hoje em dia 
uma rua é infraestruturada, no entanto, não apresenta ou possui densidade 
suficiente de habitantes que tornem o investimento sustentável. A cidade 
compacta divide esse mesmo investimento por mais habitantes tornando-se 
consideravelmente mais racional. Refira-se que o mesmo raciocínio pode ser 
estendido a outros custos associados à manutenção do espaço público  As ruas 
têm de ser iluminadas, os jardins regados, as infra-estruturas  conservadas. 
Os custos da cidade de hoje, para o seu funcionamento urbano, disparou por 
habitante. 

6.10.2 Programa do espaço público em Braga

O caso da cidade de Braga, como sucede em quase todas as 
cidades em Portugal, revela um desenvolvimento urbano que, claramente, 
combina a cidade compacta com a cidade difusa. O espaço público e a sua 
variação programática revela-se heterogénea no seu território urbano, 
apresentando-se, claramente, como expressão das variações e mutações da 
estrutura e dos modelos de gestão urbana.   

A cidade central, apresenta uma combinação variada e densa de 
programas em espaço público reconhecendo-se de uma forma equilibrada os 
seus diferentes atores e as suas diferentes necessidades. Revela-se igualmente 
como um lugar capaz de se expressar como uma cidade verdadeiramente 
para todos. Deste modo, e como consequência disso, encontramos no seu 
espaço um equilíbrio entre o automóvel e o espaço público 

A cidade apresenta diferentes tipos de espaço. Uns, 
respondendo e correspondendo às necessidade dos movimentos urbanos 
dos seus atores, outros, correspondendo às necessidades de estacionamento. 
Importa assinalar que esta proposta é, de facto, claramente transversal em 
termos sociais, na medida em que consegue combinar e solucionar diversos 
tipos de programas, tais como: jardins, esplanadas, praças, parques infantis, 
zonas multiusos, zonas de transpiração, possibilitando e fundamentando 
uma vida diversa. Para além disso, no centro da cidade, encontra-se uma alta 
frequência de espaços, revelando diferentes tipos de programas, programas 
esses, reconhecendo as necessidades dos diferentes tipos de atores.    

Na década de 50 e 60, foi construída em torno da área central 
da cidade, uma cidade claramente planeada, onde se perceciona um enorme 
cuidado na definição programática dos edifícios, no entanto, nos espaços 

6.10.2.1 ESTÁDIO DO BRAGA

6.10.2.2 RUA DA RESTAURAÇÃO
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públicos começa-se a percecionar o limitar do mesmo espaço apenas a parte 
das necessidades dos diferentes atores. Não deixa de ser significativo que 
todas as atividades de estacionamento da atividade pedonal desaparecem por 
completa representando isto uma consequência de que um morador apenas 
utiliza o espaço público para deslocar, para se movimentar. 

Os edifícios, pela primeira vez, fixam atividades humanas 
urbanas, substituindo um pouco o espaço público. Erguem-se novos 
equipamentos rodeados por espaços verdes privados. Trata-se, de certo 
modo, do dealbar de uma cidade que perde parte da sua atividade humana e 
simultaneamente, segrega a população. Não deixa de ser interessante referir 
que a cidade foi desenhada para o automóvel em perfeito equilíbrio com a 
cidade pedonal, desenho esse que foi completamente alterado nos anos 90, 
processo que comprometeu o equilíbrio original

A cidade construída nos anos 70-80 produziu ainda mais espaço 
destinado aos movimentos pedonais. Os passeios tornam-se menores, mas 
foram introduzidos uma série de espaços destinados à fixação de atividades 
humanas, tais como: praças, jardins, pequenos equipamentos desportivos 
bem articulados com uma boa proposta de programas em edifícios Refira-se 
ainda que esta cidade reaparece recuperando um pouco da nova vida humana 
transversal, transformando-se numa zona de atratividade urbana. Mas apesar 
de haver esta nova dinâmica urbana, quando comparada com a área central 
perceciona-se uma menor quantidade da existência de programas em espaço 
público.  

 Na cidade construída entre os anos 90 e 2000 esta frequência 
diminui consideravelmente, fenómeno que produz uma limitação ou uma 
redução a ‘ilhas’ de variação programática associadas a atividades de fixação 
pedonal em algumas áreas pedonais onde eram propostas pequenas praças e 
jardins. De certo modo, O espaço perdeu a representação urbana, limitando a 
existência de espaços de representação local. 

No espaço público, de uma forma geral, o automóvel conquista 
o espaço e torna-se omnipresente com a implementação de modelos de 
mobilidade que privilegiam o automóvel em detrimento do peão. Revela-
se como exemplo paradigmático desta transformação o surgimento e a 
proliferação exponencial de processos de substituição dos cruzamentos 
principais por rotundas, onde o espaço verde se revela pouco significativo,  
revelando-se apenas como elemento fundamental num enquadramento 
paisagístico.

Nas periferias, o espaço público é nitidamente dominado pelo 
automóvel, fenómeno que conduziu a um desaparecimento de espaço público 
que não seja exclusivamente de circulação viária. Pontualmente, com o intuito 
de reagir contra a pobreza pedonal são propostos espaços de grande escala, 
tais como parques urbanos ou zonas exclusivamente desportivas.

6.10.3 Avaliação/Resultados

6.10.2.3 TRIBUNAL

6.10.2.4 RUA ANTONIO MARIZ

6.10.2.5 RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO
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Pretende-se com este processo avaliativo desenvolver uma 
análise – sector a sector – das variações do uso do solo no espaço público. 
Com este intuito foram definidos 6 tipos de espaços: 

1) Espaço destinado a circulação – as ruas.

2) Espaços de verde tratado

3) Espaços destinados a atividades de estacionamento, tais 
como praças 

4) Parques Infantis

5) Zonas de Desporto

6) Zonas verdes não tratadas. 

Os resultados que se obtiveram desta avaliação, permitem 
verificar claramente uma concentração de usos diversos na área central, 
percecionar-se ainda que quanto mais se afasta em direção à periferia, a 
variação de usos vai diminuído. De facto, na área central, para além de ruas, 
praças e jardins, existem espaços destinados a parques infantis, destinados a 
jogo, a lazer. Por sua vez nas zonas periféricas, conjuntamente com a perceção 
de uma gradual diminuição da diversidade do uso do solo encontram-se 
espaços quase exclusivamente destinados à circulação pedonal. 

Procurando analisar a existência de espaços destinados ao 
desporto, de zonas desportivas, esta avaliação descortinou a existência 
de duas grandes áreas destinadas à prática desta atividade: uma zona 
concentrando-se na zona da rodovia – a zona desportiva da rodovia – e 
uma outra zona claramente associada ao parque da ponte, conjuntamente 
com isto esta avaliação descortinou ainda a existência de alguns elementos 
isolados, pontuais que fundamentam um alinhamento nascente/poente que 
acompanha o rio Este. Relativamente a esta problemática a zona a norte da 
rodovia revela-se muitíssimo mal servida, percebendo-se quase uma absoluta 
ausência deste tipo de serviços, de zonas desportivas. Em suma, pode-se, de 
certa forma afirmar, que na zona a norte da rodovia se perceciona claramente 
a existência de espaços públicos diversos, uma diversidade de usos do solo, 
revelando-se, como se viu, uma quase ausência de espaços desportivos, 
enquanto na zona a sul da rodovia se descortina claramente uma oferta 
desportiva mais distribuída, revelando-se, por sua vez, uma diminuição do 
uso do solo, a existência de menos espaços de usos variados, e o não haver 
espaços exclusivamente destinados à circulação pedonal. 

6.10.3.1 USO DO ESPAÇO PUBLICO
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6.10.3.2 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO

6.10.3.3 ZONAMENTO DOS USOS NO ESPAÇO PÚBLICO
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6.10.3.4 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO
(Avaliação 3j)
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6.10.3.5 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C1
(Avaliação 3j)

6.10.3.6 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C2a
(Avaliação 3j)
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6.10.3.7 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C2b
(Avaliação 3j)

6.10.3.8 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C2c
(Avaliação 3j)
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6.10.3.9 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C2d
(Avaliação 3j)

6.10.3.10 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C2e
(Avaliação 3j)
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6.10.3.11 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3a
(Avaliação 3j)

6.10.3.12 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3b
(Avaliação 3j)
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6.10.3.13 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3c
(Avaliação 3j)

6.10.3.14 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3d
(Avaliação 3j)
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6.10.3.15 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3e
(Avaliação 3j)

6.10.3.16 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3f
(Avaliação 3j)
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6.10.3.17 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3g
(Avaliação 3j)

6.10.3.18 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3h
(Avaliação 3j)
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6.10.3.19 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3i
(Avaliação 3j)

6.10.3.20 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3j
(Avaliação 3j)



6 546

6.10.3.21 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3k
(Avaliação 3j)

6.10.3.22 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C3l
(Avaliação 3j)
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6.10.3.23 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4a
(Avaliação 3j)

6.10.3.24 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4b
(Avaliação 3j)
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6.10.3.25 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4c
(Avaliação 3j)

6.10.3.26 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4d
(Avaliação 3j)
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6.10.3.27 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4e
(Avaliação 3j)

6.10.3.28 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4f
(Avaliação 3j)
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6.10.3.29 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4g
(Avaliação 3j)

6.10.3.30 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4h
(Avaliação 3j)
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6.10.3.31 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4i
(Avaliação 3j)

6.10.3.32 USOS DO ESPAÇO PÚBLICO SETOR C4j
(Avaliação 3j)
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6.10.3.33 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3j
(Uso do espaço público)
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6.10.3.34 USO DO ESPAÇO PÚBLICO
% espaço público (excepto verde não tratado e passeios)
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6.10.3.35 USO DO ESPAÇO PÚBLICO
% espaço público/Ha (excepto verde não tratado)
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6.10.3.36 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3j
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6.11 Mobiliário Urbano

A vida urbana revela-se, hoje em dia, limitada ao espaço público. 
Refira-se que cada vez mais é menor o tempo disponível para o espaço 
público. Uma criança, que tenha nascido nos Estados Unidos, eventualmente 
passará quase cerca de 87% da sua vida em ambientes fechados, e cerca de 
4% em transportes. Ora, como consequência desta nova forma de vivenciar a 
cidade, a procura e a necessidade de espaços fechados interiores aumentou 
exponencialmente, revelando-se esta necessidade, de modo particular, 
no fenómeno do incremento e aumento da área médias das habitações. 
Conjuntamente com isto, perceciona-se uma crescente diminuição do espaço 
público das cidades, diminuição em termos do seu valor absoluto, e ainda um 
decréscimo ou diminuição de espaço de cariz público claramente destinado e 
vocacionado para atividades humanas.      

Nos últimos anos assistiu-se ao surgimento de um novo 
paradigma de compreensão da vida urbana, paradigma claramente marcado 
por uma vida cada vez mais afastada e com menor contacto com o espaço 
público urbano e com a natureza. No fundo, vive-se de uma outra forma, de 
uma forma completamente esvaziada, onde os movimentos urbanos deixam, 
por completo, de ser realizados no exterior, revelando-se realizados, dito de 
uma forma metafórica, dentro de ‘cápsulas’, e a vida social urbana concretiza-
se, vivencia-se e realiza-se dentro de edifícios. De certo modo, perdeu-se o 
contacto directo com a cidade exterior, com o clima – calor ou o frio -, com o 
mobiliário urbano. 

Importa assinalar que a vida urbana exterior é realizada em 
espaços e lugares públicos, tal como numa casa, onde se reconhecem lugares 
de circulação e lugares de fixação, de atividades fixas. Ora, a cidade, no seu 
espaço, apresenta uma forma de organização bastante similar, reconhecendo 
ou compreendendo as necessidades de circulação e de estacionamento dos 
diversos atores que agem e atuam no espaço urbano. Esse espaço público, 
de modo similar ao que sucede numa casa, deve ser organizado existindo, 
utilizando-se e reservando-se espaço destinado e vocacionado aos diferentes 
movimentos urbanos, mas também espaço destinado a outro tipo de 
atividades.     

Não deixa de ser particularmente significativo referir que com 
o espaço urbano se criam mudanças nas atividades, mudanças no interior 
do espaço e dinâmicas do espaço, representando tais mudanças e mutações 
uma verdadeira e completa transformação desse mesmo espaço. De facto, os 
objetos no interior de um espaço, para além de possibilitarem processos de 
alteração da lógica de circulação, definem igualmente sub espaços no interior 
ou no seio desse espaço urbano, fundamentando com isso o surgimento e 
a definição de momentos diferenciados para diferentes tipos de atores e 
atividades.  

O mobiliário urbano revela-se verdadeiramente como um 
objecto dentro dum espaço, revelando-se a forma como se coloca um 

6.11.1 INTERAÇÃO DO ESPAÇO URBANO COM A 
VIDA URBANA



6 560

elemento potenciador de alteração das dinâmicas urbanas desse espaço. 
Deste modo, deverá existir um verdadeiro cuidado na colocação e localização 
desses objetos urbanos, promovendo-se que cada decisão tenha em conta o 
entendimento da mutação e transformação que isso implica.     

 Outro elemento ou dimensão de fundamental importância é 
a questão da escolha do mobiliário. Ora, tal como sucede numa casa, onde a 
escolha e a decisão do mobiliário revela uma relação direta com as diversas 
necessidades da vida nessa habitação (dormir, cozinhar, ler,), sendo totalmente 
impossível a escolha do mobiliário sem a perceção ou compreensão das 
necessidades de uma habitação, o mesmo deveria acontecer num espaço 
público. No entanto, refira-se que, vulgarmente, no espaço público, existe, 
infelizmente, uma descuidada atribuição, ou melhor, uma atribuição 
deficitária do mobiliário urbano. Tal realidade deve-se fundamentalmente 
ao facto desse mobiliário apresentar um dimensionamento desadequado, 
ou, em termos das atividades propostas, ser manifestamente reduzida ou 
ineficaz em relação às necessidades da vida urbana.       

Uma outra dimensão ou fundamento da existência de mobiliário 
urbano em espaço público é de interagir com o lugar. Também, neste caso, a 
comparação com a casa parece ser eficiente. Numa casa, o posicionamento 
do mobiliário desenvolve-se em processo de negociação com os movimentos 
internos, com os espaços, mas também com a qualidade desse mesmo 
espaço. No processo de descortinar ou percecionar um bom posicionamento, 
por exemplo, para um sofá naturalmente revela-se uma interação com a 
organização funcional, mas também, e de modo particular, com a exposição 
solar, e ainda com a relação visual com uma paisagem.  

Importa referir que no espaço público, tal preocupação é 
demasiadas vezes esquecida ou simplesmente considerada insignificante. 
De facto, o mobiliário até pode ser colocado, mas o entendimento e a 
compreensão destes fatores e destes aspetos simplesmente não é tido em 
consideração no processo de decisão. 

A dimensão das experiências sensitivas na cidade revela-se 
verdadeiramente como um dos aspetos mais relevantes e fundamentais 
da qualidade da vida urbana. Esta dimensão da decisão do como colocar 
mobiliário urbano no espaço público, deve ter em particular atenção as 
qualidades das relações visuais, mas também o próprio clima. De facto, quem 
não aprecia, durante o verão, descansar ou se sentar num banco à sombra, ou 
ainda num lugar onde se sente uma aragem; ou durante o inverno o conforto 
dum local com boa exposição solar e abrigado do vento.  

Deste modo, entender os ventos no espaço público e as 
suas variações verão/Inverno, e ainda prever uma boa articulação com as 
áreas ajardinadas/arborizadas, para além de representar uma contribuição 
para uma cidade mais humanizada, permite igualmente a potenciação da 
qualificação ambiental do espaço público. 

Refira-se, ainda, que atualmente o ambiente apresenta e 
revela novas dimensões, tais como: o fator acústico e a qualidade do ar. Aqui 

6.11.2 MOBILIÁRIO URBANO

6.11.3 MOBILIÁRIO URBANO INFORMAL

6.11.4 USO INFORMAL DO ESPAÇO URBANO
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também a forma como é colocado o mobiliário e o modo como se desenvolve 
o processo de negociação com as mesmas zonas ajardinadas e arborizadas, 
permite que se filtrem as emissões - sonoras ou atmosféricas - nos lugares 
urbanos, onde a pressão do sistema de mobilidade viária se revela bastante 
mais intensa. Ora, se se entender que o mobiliário se revela uma dimensão de 
fundamental importância para a existência de vida urbana no espaço público, 
certamente a forma como é colocado provoca necessariamente uma série 
de impactos, tais como: o movimento urbano, a definição de sub espaços 
temáticos e ainda a qualidade da experiência urbana no espaço público.   

6.11.1 Mobiliário urbano e o espaço público

A utilização e a gestão do espaço público apresenta uma 
dimensão fixa, ou seja, aquela que apesar de alterar a dinâmica inicial depois 
de colocada, não é alterada. Uma outra possibilidade é a de permitir que o 
espaço público possa ser alterado constantemente, tanto pela administração 
local pública como pelos próprios particulares, resultando, deste modo, numa 
cidade que se altera todos os dias. Apresentam-se como exemplo disto as 
esplanadas, elementos que são colocados e removidos durante o ano, durante 
o fim-de-semana, ou até durante o dia. 

Refira-se que a sua dimensão se revela variável, dependendo 
naturalmente das alternâncias ou variações das intensidades urbanas: dia/
noite, verão/inverno, semana/fim-de-semana. Esta variação produz um espaço 
público feito de mudanças, realidade que fundamenta que esteja sempre em 
constante mutação, que existam diferentes movimentos de atravessamento 
ou alterações significativas da definição dos sub espaços. Um outro exemplo 
são os espetáculos no espaço público da cidade, as feiras ou mercados. No 
fundo, a possibilidade de um espaço se revelar como um grande espaço ou 
ser dividido em pequenos espaços depende necessariamente de qual for a 
promoção urbana. Deste modo, a preocupação com a localização do mobiliário 
deve ter em conta as necessidades do dia-a-dia, mas também deve ter em 
mente as realidades e necessidades esporádicas e episódicas, fenómenos que 
se revelam de fulcral importância na vida urbana. 

A flexibilidade do espaço público revela-se atualmente como um 
aspeto de capital importância na gestão urbana, realidade em que a forma e o 
modo como se decide e concebe a localização do mobiliário urbano pode ser 

6.11.5 ORGANIZAÇÃO NO ESPAÇO URBANO

6.11.1.1 RELAÇÃO DO OBJETO COM O ESPAÇO PÚBLICO
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completamente alterada. Pensamos que nunca é de mais insistir nisto, pois 
durante muito tempo a colocação e a dotação do mobiliário urbano era fixa 
e claramente temática. 

 Atualmente, cada vez mais se percecionam casos de espaços 
urbanos que podem ser adaptáveis a diversos tipos de funções, muitas vezes, 
representativas de atividades humanas. Revela-se uma boa proposta de 
mobiliário urbano o caso do Toural, em Guimarães, onde se reconheceram 
e conceberam locais onde o espaço deveria ser mais flexível perfeitamente 
adaptado às diferentes ambições urbanas, e outros mais definidos e com 
menor capacidade de adaptação. 

6.11.2  Dinâmicas entre o mobiliário urbano e o espaço 
público

O processo de decisão do tipo, do local e da quantidade 
de mobiliário urbano num determinado espaço, revela um profundo 
entendimento desse espaço público. Importa salientar que este aspeto da 
decisão urbana, processo muitas vezes negligenciado, revela e apresenta 
um enorme impacto na qualidade espacial, e consequentemente na 
qualidade de vida na cidade. Ora, este entendimento do lugar urbano deve 
necessariamente começar por analisar os momentos existentes ou esperados. 
Estes movimentos revelam-se como resultado de duas possibilidades: 

1º - A primeira possibilidade relaciona-se com as dinâmicas dos 
movimentos urbanos que ultrapassam o limite do espaço em questão. Deste 
modo, devem ser tomados em consideração movimentos de atravessamento, 
movimentos esses resultantes de ruas ou de espaços adjacentes. Importa 
referir que nesta análise devem-se ter também em conta as relações visuais e 
onde se concretizam ou realizam as relações relacionados com os movimentos 
estudados.    

2º- A segunda possibilidade inclui necessariamente os 
movimentos resultantes das dinâmicas internas do próprio espaço. Refira-
se que estes movimentos estão geralmente associados ou a atividades em 
edifícios ou a atividades existentes no próprio espaço, devendo-se igualmente, 
para além disso, articular com as relações visuais. O entendimento do lugar 
urbano deverá também incluir informação das dinâmicas do espaço. Por 
dinâmicas de espaço, poder-se-ão entender os lugares mais ou menos ativos, 
os lugares mais ou menos intensos, percecionando-se em termos de ruído, 
poluição do ar, ou ainda, e em termos de movimento das pessoas. Pode-se 
igualmente nesta fase avaliar o local em termos da intensidade de público.  

Esta informação poderá ser complementada com o 
reconhecimento das soluções e sequências urbanas. O impacto do clima 
verão/inverno poderá ser registado e conceptualizado com o intuito de 
reconhecer ou recolher informação que percecione as variações da ação 
do vento, das variações de temperatura, ou ainda, as variações da sombra 
no espaço. Refira-se que o efeito do clima poderá ser alterado ou ampliado 

6.11.2.1 EXEMPLOS DA RELAÇÃO ESPAÇO 
URBANO E O CONTEXTO
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com recurso a componentes construtivos e de definição do espaço tais como: 
edifícios, árvores, sebes, paredes, água. 

Se as conexões visuais se revelam particularmente importantes 
quando associadas aos movimentos urbanos no espaço público, refira-se que 
também se devem entender outras que existem para além destas. De facto, 
estas poderão se revelar como oportunidades para a fixação de atividades, 
para o desenvolvimento de processos de qualificação de atividades, ou ainda 
para a definição de momentos que sejam potenciadores ou incrementadores 
de uma experiência e de uma vivência sensitiva do espaço. O registo deverá 
ainda entender e se estender às fronteiras entre os diferentes tipos de espaço, 
seja dentro do espaço principal ou nas fronteiras interior/exterior. Desta 
forma, certamente se poderá compreender como funciona e, qual a real 
possibilidade de se mudarem ou não as dinâmicas, processo que certamente 
poderá potenciar e permitir diferentes tipos de cenários urbanos. 

Finalmente, deverão ser igualmente registadas as informação 
relativas aos edifícios vizinhos, informações que poderão ser de utilidade para 
a compreensão das transições interior/exterior, e para a perceção da existência 
de potencial de exploração do espaço público e dos edifícios. 

A intervenção no espaço público visa a definição e localização de 
objetos urbanos, intervenção essa que apoiada ou alicerçada num profundo 
e denso entendimento do espaço urbano,  poderá permitir e possibilitar 
que se construam espaços urbanos onde a experiência vivencial é mais 
rica e densa. Importa assinalar que o método de trabalho de exploração do 
potencial espaço pode necessariamente passar pela experimentação e pela 
compreensão dos diversos cenários possíveis. Deste modo, a decisão de 
projeto pode ser explicada na sua referência à dimensão visual, mas também, 
e sobretudo, deve ter em mente as consequências das decisões para o espaço, 
e particularmente, para a vida das pessoas naquele espaço público. 

6.11.3 Avaliação/Resultados

Pretende-se com este processo avaliativo compreender qual 

6.11.2.2  EXEMPLOS DAS COMPONENTES NA 
COSNTRUÇÃO DE QUALIDADES DO ESPAÇO 
URBANO

6.11.2.3 EXEMPLOS DA RELAÇÃO ENTRE O OBJETO NO ESPAÇO URBANO E A DINAMICA LOCAL
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a oferta que a cidade apresenta em termos de espaços que privilegiem o 
repouso do peão, ou seja, que se revelem, particularmente, convidativos para 
permitir o descansar no meio das atividades humanas. 

Ora, tendo isto em mente, foram estabelecidas e definidas dois 
tipos de respostas: 

1) – Uma resposta de cariz formal – recorrendo à 
implementação de bancos construídos com o intuito de serem colocados nas 
cidades.  

2) – Espaços informais – Espaços que não foram pensados 
ou programados para funcionarem como bancos, mas, que, no entanto, se 
apresentem ou revelem como lugares para sentar. Tratam-se essencial de 
elementos como escadas, muros, ou ainda desníveis.   

Os resultados da avaliação permitem verificar que o centro se 
apresenta – em termos qualitativos e quantitativos – como a zona dotada de 
uma maior densidade de espaços para sentar. À medida que se vai afastando 
do centro, verifica-se claramente uma diminuição, quase por completo, 
de uma resposta formal para o ato de sentar. De certa forma, o que pode 
possibilitar uma resposta na grande parte dos espaços da coroa periférica 
é a existência de espaços informais. Estes espaços podem funcionar como 
uma espécie de suporte que possibilidade o ato de descansar nos espaços 
públicos. No entanto, não deixa de ser de assinalar que nas áreas novas - 
zonas que se revelam mais periféricas do que primeira coroa em torno da 
área central - se descortina a presença e a existência de elementos de cariz 
formal, de certa forma, preparados para possibilitar o repouso.         
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6.11.3.1 MOBILIÁRIO URBANO 
(Avaliação 3k)
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6.11.3.2 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C1
(Avaliação 3k)

6.11.3.3 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C2a
(Avaliação 3k)
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6.11.3.4 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C2b
(Avaliação 3k)

6.11.3.5 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C2c
(Avaliação 3k)
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6.11.3.6 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C2d
(Avaliação 3k)

6.11.3.7 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C2e
(Avaliação 3k)
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6.11.3.8 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3a
(Avaliação 3k)

6.11.3.9 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3b
(Avaliação 3k)
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6.11.3.10 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3c
(Avaliação 3k)

6.11.3.11 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3d
(Avaliação 3k)
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6.11.3.12 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3e
(Avaliação 3k)

6.11.3.13 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3f
(Avaliação 3k)
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6.11.3.14 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3g
(Avaliação 3k)

6.11.3.15 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3h
(Avaliação 3k)
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6.11.3.16 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3i
(Avaliação 3k)

6.11.3.17 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3j
(Avaliação 3k)
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6.11.3.18 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3k
(Avaliação 3k)

6.11.3.19 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C3l
(Avaliação 3k)
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6.11.3.20 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4a
(Avaliação 3k)

6.11.3.21 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4b
(Avaliação 3k)
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6.11.3.22 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4c
(Avaliação 3k)

6.11.3.23 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4d
(Avaliação 3k)



579

6.11.3.24 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4e
(Avaliação 3k)

6.11.3.25 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4f
(Avaliação 3k)
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6.11.3.26 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4g
(Avaliação 3k)

6.11.3.27 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4h
(Avaliação 3k)
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6.11.3.28 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4i
(Avaliação 3k)

6.11.3.29 MOBILIÁRIO URBANO FORMAL E INFORMAL SETOR C4j
(Avaliação 3k)
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6.11.3.30 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 3K
(Mobiliário urbano)



583



6 584

6.11.3.31 MOBILIÁRIO URBANO
Nº de lugares para sentar/Ha
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6.11.3.32 MOBILIÁRIO URBANO
Nº de lugares informais para sentar/Ha
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6.11.3.33 MOBILIÁRIO URBANO
Nº de lugares formais para sentar/Ha
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6.11.3.34 FICHA SÍNTESE AVALIAÇÃO 3k
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7   EPÍLOGO

7.1 Observação

Pretende-se, neste momento, desenvolver algumas reflexões 
sobre os princípios fundamentais do trabalho de investigação. Erguia-se 
como objetivo ou como propósito fundamental deste trabalho compreender, 
valorizar e sistematizar a dimensão humana na cidade. Ora, como primeiro 
momento neste processo, procurou-se desenvolver uma ordenação dos 
princípios que suportavam a observação das diferentes componentes urbanas 
que fundamentavam a atividade humana no espaço da cidade. Propôs-se 
igualmente um novo enquadramento metodológico de compreensão da 
cidade. 

Importa assinalar que esta metodologia fundamentada na 
observação urbana compreende diferentes escalas urbanas, potenciando 
formas de interpretação, diferentes tipos de observações, diferentes graus de 
refinamento, desde o sistema urbano, o espaço urbano até aos propulsores 
de atividade humana em espaço público. Deste modo, refira-se que este olhar 
permitiu fundamentar e construir um entendimento sobre o objeto observado 
resultando numa realidade construída em diferentes escalas, com diferentes 
componentes que fundamentam a atividade no espaço público.   

Nesta metodologia de análise, entende-se que a eficácia na 
leitura do território urbanizado complexo pressupunha necessariamente que 
se identificasse as componentes da estrutura urbana que, de algum modo, 
tivessem implicações na vida urbana em espaço público. Ora, trata-se de um 
entendimento, de certa forma, de cariz empírico, mas que espelha aquelas 
que são as características determinantes que caracterizam o sistema urbano      

Deste modo, através de um processo de combinação de 
diferentes olhares, diferentes tipos de análise (gráfica e numérica), diferentes 
tipos de aproximação, e ainda, diferentes tipos de escalas, procurou-se 
demonstrar neste processo investigativo que a territorialização da vida humana 
em espaço público é percecionada, é entendida com recurso a uma ampla 
variedade de tipos de análise, diferentes tipos de enquadramento e diferentes 
tipos de resultados. Para além disso, importa assinalar que se procurou que 
esta forma de ver, esta observação da cidade humana não deveria ser de cariz 
temático ou sectorial.  

A presente dissertação – O Conhecimento vem à Rua - foi 
concebida como fundamentando uma curiosa relação, ou melhor, como 
refletindo uma conjugação entre a sua conceptualização como espaço de 
reflexão teórica e a sua profunda dimensão prática, a sua dimensão de 
operacionalidade, a sua utilidade. De facto, a presente dissertação apresenta 
uma dimensão de reflexão teórica, mas que no esforço de lhe conceder uma 
dimensão de operacionalidade é confrontado com um caso concreto, com uma 
cidade concreta fruto de uma multiplicidade de vicissitudes, existindo neste 
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esforço, nesta curiosa dimensão relacional, uma tentativa, um desejo de que 
o ‘conhecimento venha à rua’, revelando-se, de certa forma, o território o 
elemento de validação do entendimento, do conhecimento. Deste modo, a 
delimitação da observação resulta dum processo interativo, relacional entre 
o conhecimento/rua que foi desenhado gradualmente, resulta de reflexões 
que fundamentam e suportam a metodologia da observação/avaliação. Este 
processo, com um progresso e evolução variáveis, foi fundamentando uma 
observação urbana em diferentes escalas num território de cariz claramente 
heterogéneo e em constante mutação.    

A integração destas diferentes observações fundamentam ou 
resultam numa avaliação multi temática e multi-escala, que combinadas, 
fundamentam e concretizam a metodologia de avaliação (avaliação 1A, 1B, 
2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L). 

Por fim, importa salientar, que se pretende que esta 
metodologia de observação seja plenamente capaz de se ir configurando 
de forma a poder ser transformada, alterada, ampliada, completada, que 
seja dotada de flexibilidade de forma a ser capaz de compreender um 
contexto urbano que se revela sempre em constante mutação. Pretende-
se nesta metodologia a compreensão a absoluta relevância e importância 
de não cristalizar a observação - apesar de hoje fazer todo o sentido 
– fundamentando, portanto, um processo conceptual e um esforço de 
implementação que tenha em mente a compreensão de que se lida com uma 
realidade - fruto de uma multiplicidade de vicissitudes - que não se revela 
como algo plenamente concretizado, que não é uma realidade fechada, mas 
que continuamente vai sofrendo alterações e que se revela em contínuo 
processo de transformação. Deste modo, o modelo deverá ser fundamentado 
pelo signo da flexibilidade, devendo fazer parte do seu processo conceptual a 
possibilidade e a capacidade de sofrer alterações, de ser calibrado, não sendo 
portanto percecionado como um modelo fechado.  

Avaliação 1 

Pretende-se, em primeiro lugar, defender a conceptualização 
de que a humanização da cidade depende da dimensão-sistema urbano. 
O próprio sistema urbano incorpora duas vertentes, duas perspetivas: 
a estrutura e a dimensão da gestão urbana. Procurou-se, desta forma, 
percecionar as características que na dimensão – sistema urbano - pudessem 
ser observadas e registadas como formas de compreensão da vida urbana em 
espaço público. Importa referir que a compreensão da dimensão é apoiada 
e fundamentada com base em diferentes leituras cartográficas de cariz 
temático que na sua sobreposição constroem ou fundamentam a perceção 
da morfologia do sistema urbano principal. A partir desta leitura cartográfica 
temática, foram extraídas leituras temáticas de cariz numérico que constroem 
ou fundamentam a perceção da compreensão do peso – tema a tema – de 
cada um dos componentes urbanos.
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Avaliação 2 

Em segundo lugar, concebe-se, neste estudo, que a dimensão 
humana da cidade depende igualmente da dimensão espacial. Esta dimensão 
espacial apresenta-se configurada por duas componentes que se revelam 
associadas ao espaço urbano, relacionando-se a primeira com a dimensão 
física disponível para a atividade pedonal da cidade, e a segunda, com a 
compreensão ou com a perceção da dimensão funcional do espaço urbano, 
tendo, particularmente, em mente a vida humana em espaço público. 

Neste âmbito, importa assinalar que a compreensão da 
dimensão física dos espaços pedonais é fundamentada ou suportada em 
cálculos numéricos que explicam as condições e o espaço disponibilizado 
para a atividade pedonal, expressos em atribuições de níveis de desempenho 
conforme o proposto pelo HCM. Com base nesta avaliação não-gráfica, 
desenvolve-se uma apresentação dos resultados em formato gráfico, realidade 
que fundamenta, possibilita ou torna o processo de compreensão desses 
resultados mais acessível. 

O processo de compreensão da dimensão funcional revela-
se fundamentado numa recolha de informação temática, informação que é 
apresentada e compreendida em termos gráficos. Desta leitura resultam 
dados numéricos que fundamentam o entendimento dos pesos relativos dos 
temas abordados.   

Avaliação 3 

Finalmente, entendeu-se que uma observação mais próxima 
e atenta dos diferentes lugares urbanos poderia fazer compreender 
características urbanas que se revelam elementos capazes de despoletar 
atividade humana no espaço público da cidade. Importa assinalar que esta 
análise fundamentada na recolha de diversos dados urbanos é expressa e 
apresentada com recurso a desenhos gráficos. Deste modo, a combinação ou 
a conjugação entre a observação cartográfica e os dados recolhidos permitem, 
de certa forma, desconstruir componentes urbanos que cruzados com o tráfego 
pedonal possibilitam um entendimento dos aspetos da atividade humana na 
cidade. Conjuntamente com isso, procurou-se igualmente que os resultados 
apresentassem uma síntese gráfica que fundamentasse ou permitisse uma 
eficiente acessibilidade aos resultados.  

   

Sistematização

O processo de sistematização da realidade percecionada 
ou entendida após o desenvolvimento da metodologia de observação 
apresentava-se, nesta dissertação, como um aspeto de fulcral importância. 

As cidades em que vivemos revelam-se espaços transformados 
por um somatório de diferentes ações e de diferentes atores urbanos. 
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O grande planeamento orienta, no entanto, o verdadeiro propulsor de 
transformação, de mutação que são fruto das vicissitudes do quotidiano, 
são as pequenas ações que constroem, dia a dia, espaço a espaço, a cidade 
em que vivemos. Erguia-se como um dos objetivos centrais da presente 
dissertação o descortinar uma forma de relevar o conhecimento, de tornar o 
conhecimento acessível e com isso potenciar, fundamentar ou o tornar motor 
de transformação urbana, procurando que este esforço de sistematização se 
tornasse numa espécie de elemento de apoio no processo de tomada de 
decisão dos diferentes atores urbanos em diferentes ações urbanas. Deste 
modo, o processo de sistematização dos resultados de observação, bem 
como o desenvolvimento de processos e de formas de simplificação do 
processo de leitura e de compreensão desses resultados erguia-se como  
elementos fundamentais que orientavam e imprimiam o esforço para que o 
‘conhecimento viesse para a rua’. 

Tal como acontece na prescrição médica, influenciada ou 
fundamentada em resultados analíticos, também aqui se pretende que a 
prescrição urbana deva estar claramente alicerçada em informação analítica 
relativa à cidade. O esforço de concretização e de implementação deste 
objetivo, resultou na criação e na concretização de uma grelha sistemática 
com forte componente, e com forte apoio gráfico reconhecendo as várias 
observações/avaliações, e que, simultaneamente, fosse capaz de revelar, 
de uma forma simples e acessível, a enorme complexidade da cidade – a 
complexidades das suas componentes, a complexidade gráfica e numérica 
da cidade. 

No desenvolvimento deste esforço de sistematização da 
informação proveniente da observação/avaliação procurou-se uma 
compreensão ou um entendimento da inter-relação entre a dimensão da 
leitura e a informação. Ora, esta inter-relação fundamentou a possibilidade de 
criação de uma forma de comunicação que se revelasse capaz de sistematizar, 
simplificando até ao limite da compreensão o objeto da comunicação. Ora, 
deste modelo de comunicação surgiu a necessidade da definição de códigos de 
interpretação/leitura, processo que conduziu à implementação e construção 
no seio desta dissertação de uma espécie de manual de utilização, ou seja, um 
conjunto de elementos que potenciam e facilitam a possibilidade de leitura 
dos dados sistematizados. A leitura da informação sistematizada (baseada 
no referido manual de utilização) necessita de validação para comprovar a 
eficiência e a eficácia da forma de comunicação, tendo em mente a perspetiva 
do utilizador, de forma a torna-la operacional para os diversos tipos de atores 
urbanos.       

Este modelo de sistematização fundamenta e reflete, de certa 
forma, uma estrutura sequencial na forma de transpor o conhecimento para/
até à sua aplicação. Revela-se, de facto, como objetivo desta dissertação a 
construção de um modelo de sistematização que tornasse verdadeiramente 
operacional a relação sequencial e a transição entre a metodologia de 
observação urbana, a comunicação sistemática dessa operação, e finalmente, 
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a operacionalidade no apoio à decisão dos diversos atores urbanos.

Leitura

Tendo em mente estrutura sequencial na realização de tal 
transposição a eficiência da comunicação poderá ser avaliada pela forma 
como possibilita o entendimento dos resultados da observação.   

Pretende-se neste ponto apresentar e revelar da forma mais 
sintética e sumária possível, os grandes vetores, conclusões e resultados que se 
obtiveram dos vários processos de compreensão e interpretação dos espaços 
urbanos destinados à vida pedonal, da vida humana no espaço público e ainda 
dos estímulos urbanos existentes na cidade. Perante a imensidão de dados e 
de elementos de avaliação e de análise que se fornece no corpo desta tese, 
entende-se necessário permitir e potenciar um olhar e um poder interpretativo 
desvinculado de qualquer intencionalidade ou de um qualquer quadro ou 
critério hermenêutico particularístico, redutor ou ainda influenciado pelo 
autor. Pretende-se, portanto, com os tópicos que se apresentam, fornecer, mais 
do que simples conclusões ou resultados, um texto de cariz neutro e esvaziado 
e aberto a uma multiplicidade de oportunidades, pistas em aberto, como se de 
um diagnóstico se tratasse aberto à potencialidade da sua utilização na cidade 
de Braga.     

1 – Este trabalho procura compreender no desenho da cidade, 
quais são os padrões de vivência humana. A cidade tem o seu corpo que por 
ser heterogéneo gera comportamentos humanos em espaço público também 
diversos.

 2 – Este trabalho procura de uma forma exaustiva, dentro do 
possível, entender e documentar os padrões urbanos, reconhecendo-se 
indicadores que possam estimular a utilização da cidade pelo homem em 
todas as suas dimensões

 3 – Neste capítulo procura-se ler e interpretar graficamente os 
resultados obtidos para os diferentes indicadores de vivência urbana

4 – O entendimento e documentação de cada indicador 
permitem o reconhecimento de áreas de bom desempenho

5 – A sobreposição gráfica das áreas de bom desempenho 
nos diferentes indicadores, permite compreender as transformações das 
características urbanas, fazendo-nos então refletir como o comportamento 
humano na cidade se apresenta como uma consequência também da sua 
estrutura e do seu modelo de gestão.

6 – Desta sobreposição poderá ser lido: 

a) permite obter uma imagem que exprime quais as áreas 
urbanas com melhor resposta aos diferentes indicadores;

 b) permite compreender os padrões de qualidade de vida 
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urbana tendo em conta a altura da evolução da cidade ou os zonamentos 
posicionados no território ou ainda a diferença entre a cidade compacta e a 
cidade difusa.

7) A comparação gráfica da sobreposição dos principais 
indicadores e o volume de atividade pedonal da cidade permite compreender 
as dinâmicas humanas no espaço público quando associada às qualidades na 
cidade.

8) Desta comparação poderá ser lido:

a) permite identificar uma correlação entre os melhores 
indicadores dos diferentes temas e o volume da atividade pedonal na cidade;

 b) quando realizada com o mapa dos indicadores sobrepostos 
confirma no geral a mesma correlação;

c) permite ainda compreender que os momentos urbanos 
consequentes dos indicadores são realizados em claros corredores urbanos;

 d) permite também compreender e identificar que na 
inexistência de corredores, o volume pedonal diminui

9) Este trabalho permite obter uma base de dados urbanos 
tornando-se num diagnóstico essencial para a compreensão das razões da 
diversidade da intensidade humana urbana.

10 – Esta base de dados permite intervenções em duas 
diferentes dimensões:

 a) Na estrutura urbana, tornando visível as potencialidades e 
debilidades do sistema estrutural urbano;

b) No desenho urbano, onde as decisões do projeto podem ser 
influenciadas pela informação obtida no diagnóstico urbano, tendo em conta 
a atividade humana urbana. 

  

Reação

Tendo em consideração a eficiência da sistematização expressa 
pela capacidade de gerar compreensão urbana, importa assinalar que esta 
será ainda alvo de todo um processo de reavaliação tendo em consideração 
a capacidade de gerar informação necessária e suficiente para fundamentar 
a tomada de decisão dos diferentes atores urbanos. Ora, esta informação 
deverá essencialmente fundamentar e proporcionar aplicabilidade, e será 
reconhecida no processo de atuação nas mesmas componentes e escalas que 
são expostas na metodologia de observação/avaliação.  

Pretende-se igualmente com esta metodologia que a dimensão, 
a topologia, o refinamento da atuação urbana permita ou fundamente a 
possibilidade de que a sistematização da proposta seja variável, adaptando-
se assim a vários tipos de oportunidades e de formas de atuações urbanas. 
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Para além disso, pretende-se que nesta atuação, seja possível a partição e a 
sectorização, permitindo assim intervenções de pequena e grande dimensão.  

O capítulo que se segue a este epílogo, pretende desenvolver ou 
expressar uma forma de proposta com base nos dados por nós compilados, 
ou melhor, uma reação meramente pessoal fundada na compreensão urbana 
percecionando a validade da sua aplicabilidade. Certamente a ideia de um 
outro capítulo na sequência de um epílogo, poderá parecer um estranho 
empreendimento, no entanto, importa assinalar, primordialmente, que se 
trata essencialmente de um capítulo de cariz eminentemente gráfico, em que 
se pretende exprimir, recorrendo apenas à dimensão gráfico e visual, sem 
qualquer dimensão verbal.

Futuro

Como sequência do esforço desenvolvido na presente 
dissertação pretende-se iniciar um novo trabalho que repense e estenda o 
objeto da dissertação. Neste âmbito, existe a consciência de que a metodologia 
de avaliação/observação é percecionada como um modelo aberto, preparado 
para incluir novos parâmetros que se revelem oportunos e complementares.

Existe a consciência de que a cidade complexa e profundamente 
dinâmica, em constante mutação, carece de um modelo metodológico, 
semelhante ao apresentado na presente tese, mas que seja constantemente 
monitorizado e sujeito a processos de alteração oportuna.

O desafio de validar a grelha de sistematização presente e 
proposta nesta dissertação, carece de ser testada com base em leitura aplicadas 
a diferentes situações e a diferentes atores. Conjuntamente com isso importa 
assinalar que o desafio de validar a metodologia proposta nesta dissertação, 
carece de ensaios experimentais realizados por diferentes atores urbanos em 
diferentes situações urbanas. Finalmente, esta dissertação carece de ensaio 
de aplicação e de monitorização da adaptabilidade à cidade em mutação, e 

por isso, em constante correção e validação. 
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