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invisibilidade possa resultar de um problema 
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APRESENTAÇÃO 

 

Espaço Partilhado (Shared Space), 

um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. 

A vila de Cascais 

 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão 

 

A crise financeira do Lehman Brothers em 2008 foi a espoleta que detonou a crise global. 

A crise global é uma singularidade, um cocktail de diferentes crises, que nos arrastaram 

para o limiar de uma nova época, caraterizada pelos paradigmas da Globalização e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), vicissitudes, que por sua vez, 

trouxeram novos desafios globais. 

Para enfrentar os desafios da crise financeira bem como os novos desafios globais, a 

União Europeia desenhou um plano estratégico de crescimento: o Europa 2020. Neste 

contexto, surgiu o Portugal 2020. 

Uma das prioridades do plano europeu é a transição para uma economia de baixo teor 

de carbono. A redução das emissões de gazes com efeito estufa, promoveu novas 

mobilidades urbanas, designadamente a Mobilidade Suave e a ECO-Mobilidade, que 

obrigam à indispensável requalificação do espaço público. O conceito de Espaço 

Partilhado (Shared Space) é o modelo de requalificação que melhor se adapta à 

estratégia Europeia.  

A arquitetura encontra neste conceito de requalificação de espaço público, a 

oportunidade de um maior envolvimento com o paradigma da sociedade envelhecida, 

uma realidade em Portugal e na União Europeia. 

A vila de Cascais, enquadrada na estratégia europeia através do Portugal 2020, foi o 

caso de estudo e o pano de fundo que serviu de cenário à dissertação. 

 

Palavras-chave: Europa 2020, Espaço Partilhado, Shared Space, Sociedade 

Envelhecida, Cascais, Mobilidade Suave, Espaço Público. 



 

  



 

PRESENTATION 

 

Shared Space 

An inclusive model for an Aging Society  

The Village of Cascais 

 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão 

 

The financial crisis of Lehman Brothers in 2008 was the fuse which sparked off the global 

crisis. This global crisis is a singularity, a cocktail of different crisis, which dragged us to 

the threshold of a new era, characterized by the paradigms of Globalization and 

Information and Communication Technologies (ICTs) which, in turn, brought new global 

challenges.  

To address the financial crisis as well as the new global challenges, the European Union 

conceived a Strategic Growth Plan – the Europe 2020. In this context, the Portugal 2020 

was developed. 

One of the European plan priorities is the transition to a low carbon economy. The 

reduction of emission of greenhouse gases promoted new urban mobility, namely Soft 

Mobility and ECO-Mobility which require the necessary upgrading of public space. The 

concept of Shared Space is the model of reclassification that best fits the European 

strategy. 

The architecture finds in this concept the opportunity for greater involvement with the 

paradigm of the aging society, a reality in Portugal and the European Union. 

The village of Cascais, which is integrated in the European Strategy through Portugal 

2020, was the case study of this dissertation. 

 

Keywords: Europe 2020, Shared Space, Aging Society, The Village of Cascais, Soft 

Mobility, Public Space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nota: A expressão inglesa Shared Space é traduzida para português como Espaço 

Partilhado. Nos textos desta dissertação utilizamos com o mesmo significado e de forma 

aleatória ambas as expressões, às quais juntamos ainda as frases; Ruas de Viver e 

Ruas Compartilhadas. 

O propósito da arquitetura na sociedade envelhecida foi o tópico que deu corpo a esta 

dissertação. 

O tema cresceu com o acumular de novas experiências resultantes das dinâmicas 

familiares com que a vida nos foi prendando, e ganhou mais relevância, quando a 

consciência coletiva percebeu que Portugal é um dos países mais envelhecidos do 

mundo, com uma demografia perversa que coloca em causa pilares estruturais da 

sociedade, como é o caso da Segurança Social. Além disso, também a União Europeia 

(UE), tinha vindo a destacar nos mais diversos comunicados, o paradigma do 

envelhecimento demográfico na Europa, dando uma dimensão mais global a esta 

realidade. Por esta razão, o tema da sociedade envelhecida rompeu com as 

circunstâncias familiares, e alargou-se à sociedade portuguesa e ao conjunto dos 

diversos países que constituem a União. 

Os dados do INE, 2014, revelaram um Índice de Envelhecimento1 médio em Portugal de 

138,62, comparativamente à UE de 119,83. Este Índice em Portugal é superado pela 

Alemanha, Grécia e Itália (159,1, 141,8 e 155,9 respetivamente). A correlação da UE 

com a sociedade envelhecida resulta do desenvolvimento económico, nomeadamente; 

melhorias nas condições sanitárias das populações, avanços na medicina, aumento da 

instrução, emancipação da mulher que deixou o papel exclusivo de guardiã do lar, e 

também o aparecimento da pílula contracetiva nos anos 60. (Castro et al., 2015, p. 18) 

Este crescimento económico desenvolveu também uma população mais racional e 

individualista, que planeia com uma frieza gélida o número de filhos que pretende ter. 

O racionalismo económico das sociedades mais desenvolvidas gerou também um novo 

idoso no século XXI, um idoso pensionista que contribui significativamente para a 

                                            
1 A relação entre o número de idosos – (população com mais de 65) por cada 100 jovens (população com 
menos de 14 anos). (Luz, 2015, p. 12) 
2 Portugal. Instituto Nacional de Estatística (2016) 
3 Portugal. Instituto Nacional de Estatística (2016) 
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economia de consumo, que privilegia a saúde como garante de qualidade no 

envelhecimento, e que recusa enclausurar-se na sua idade. É um jovem idoso ativo! 

É neste contexto, que a sociedade envelhecida aparece como um dos principais 

ingredientes do caldo primordial que originou esta dissertação. O outro é obviamente a 

Arquitetura. 

A Arquitetura é uma área do saber, que se distingue das restantes pelo facto de agir 

com um vocabulário tridimensional que inclui o Homem. (Zevi, 1984, p. 17). Trata-se de 

um processo que envolve a poesia do Homem e da Paisagem, dos Espaços e dos 

Lugares, do Belo e do Sublime, mas que também é fortemente marcado pela Geografia, 

a Antropologia, a História, a Sociologia, a Economia, a Política e evidentemente o 

Altruísmo, que está inscrito no ADN de todas as ciências humanas. Não obstante, é o 

processo do olhar, da constante necessidade de observar, como se de um órgão vital 

se tratasse, que vincula o arquiteto a todo o meio ambiente de natureza física, mas 

também psicológica que o envolve. O processo do olhar foi também o mecanismo de 

alerta, que fez soar as campainhas que despertaram a Arquitetura para a realidade da 

sociedade envelhecida. Foram a família, os vizinhos, os supermercados, os centros 

comerciais, o espaço público, os turistas, as mensagens políticas, os comunicados da 

Comissão Europeia, as políticas demográficas na Alemanha, a crise dos refugiados, 

entre outros alertas, os sinais evidentes de uma transformação social, económica e 

política que está a decorrer em Portugal e na União Europeia, provocada pelo declínio 

demográfico.  

Muito embora a Arquitetura esteja sistematicamente envolvida ao nível dos mais 

variados programas e atividades, como é o caso dos Lares para Idosos, das 

Residências Seniores, dos Centros Dia, e de todas as obrigações legais com a Lei das 

Acessibilidades (Decreto-Lei n.º 163/2006), o paradigma da sociedade envelhecida 

obrigou a um envolvimento mais abrangente, que não se limitasse apenas à escala do 

projeto, mas que tivesse um maior comprometimento com a construção de novas 

matrizes sociais. Foi através da disciplina do urbanismo, que a Arquitetura conseguiu 

esse maior compromisso, dado que o campo gravitacional do urbanismo tem a 

capacidade de atrair sobre si, todos os atores e dinâmicas sociais que interagem no 

espaço público; no espaço comunitário. 

O urbanismo é uma disciplina que privilegia o planeamento estratégico, todavia, foi 

através de um acaso que fomos envolvidos com a Câmara Municipal de Cascais (CMC), 

mais propriamente no Departamento de Planeamento Estratégico (DPE), que trata entre 
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outros, do acompanhamento de Programas e Planos de Ordenamento Territorial, onde 

se incluem os planos estratégicos de mobilidade de âmbito concelhio, e a promoção de 

políticas municipais de sensibilização para a adoção de uma transferência modal 

indutora de mobilidade sustentável. (Despacho, 49/2016, p. 54) Esta oportunidade na 

Câmara Municipal de Cascais foi o cimento que faltava para solidificar a junção entre a 

sociedade envelhecida e a arquitetura, e foi precisamente no estudo dos planos de 

mobilidade no DPE, que percebemos a importância do Europa 20204 (o plano 

estratégico de crescimento para a União Europeia), e o conceito de Espaço Partilhado 

(um modelo de requalificação de espaço público). 

O plano estratégico para o crescimento Europa 2020, mostrou-se como um documento 

determinante para o desenvolvimento europeu, e Portugal, através dos fundos 

europeus, é profundamente abrangido por esse programa que aposta numa economia 

inteligente (conhecimento e inovação), sustentável (redução das emissões de carbono) 

e inclusiva (coesão social e territorial). (União Europeia, 2010, p. 5) Os planos de 

mobilidade em acompanhamento no DPE procuram responder à estratégia europeia, 

reduzindo a pegada de carbono e promovendo a mobilidade suave5 e a ECO-

Mobilidade6, porque só assim, os planos que são apresentados para financiamento, 

através dos fundos da Comissão Europeia (CE) são aprovados, porque seria uma 

absurdidade concorrer aos fundos europeus através de um plano que fosse contra a 

estratégia de crescimento da União Europeia.  

A mobilidade suave e a ECO-Mobilidade são os meios de transporte que respondem 

com maior sucesso aos objetivos do plano estratégico Europa 2020, nomeadamente à 

promoção de uma economia com baixo teor de carbono, através da redução das 

emissões de gazes com efeito estufa para a atmosfera, porém, estes transportes entram 

em choque com a grande dependência dos veículos motorizados que ainda é 

manifestada em muitos centros urbanos europeus, designadamente em Portugal. No 

entanto, em muitas cidades europeias, os padrões de transporte já se enquadram no 

conceito de mobilidade ecológica, dispensando a preferência do transporte individual, 

nomeadamente o automóvel, como o meio preferencial para as deslocações. Acresce, 

                                            
4 Plano estratégico da União Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusive. (União 
Europeia, 2010, p. 5) 
5 Entende-se como mobilidade suave os meios de deslocação e transporte de velocidade reduzida, 
ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões de gases para a atmosfera 
como a simples pedonabilidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou 
quaisquer outros similares, encarados como uma mais -valia económica, social e ambiental, e alternativa 
real ao automóvel. (Resolução n.º 3/2009, 2009, p. 831) 
6 A ECO-Mobilidade promove menos uso de viaturas, redução de emissão de dióxido de carbono, menos 
consumo de energia, promoção de energias renováveis e redução da fatura energética. (Resolução, 
54/2015, p. 5052-5060). 
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que estas cidades com os sistemas de mobilidade ecológica mais desenvolvidos, são 

as que apresentam economias mais saudáveis, e que atraem mais população para a 

sua vivência, e como são as pessoas que garantem a sustentabilidade da cidade, 

comprova-se assim, o acerto da estratégia escolhida. Em consequência, Portugal vê-se 

pressionado a revolucionar os padrões de mobilidade nos seus centros urbanos, não 

apenas para ter acesso aos fundos europeus, mas principalmente para concorrer na 

escala de oferta com as outras cidades europeias, e de um modo geral com o mundo 

global. 

O choque entre a mobilidade suave e os veículos motorizados não é apenas uma colisão 

estratégica, é também uma colisão física no espaço público que coloca em risco a 

participação dos diversos atores que participam no espaço público. Esta colisão real 

resulta da grande diferença entre as dinâmicas de velocidade da mobilidade suave e 

dos veículos motorizados, obrigando a um repensar do espaço público. Este confronto 

entre a mobilidade suave e os veículos motorizados foi visto como uma novidade para 

Portugal, contudo, já era uma realidade dos anos 70 na Holanda (Ocampo, 2015, p. 25-

28) e pouco tempo depois no centro da Europa, e é por esta razão, que muitas cidades 

europeias estão mais desenvolvidas no conceito da mobilidade sustentável, e menos 

dependentes do transporte individual (TI) do que as cidades portuguesas.  

O conceito de Shared Space7 foi o modelo de requalificação de espaço público utilizado 

nas cidades europeias mais desenvolvidas no âmbito da mobilidade sustentável. Trata-

se de um modelo que promove a mobilidade suave e a ECO-Mobilidade no espaço 

público em detrimento do veículo motorizado. Como resultado, não só reduz o risco de 

colisão, como responde com sucesso à estratégia Europa 2020 na redução da pegada 

de carbono (União Europeia, 2010, p.5-6). 

O conceito Shared Space é na sua génese um modelo inclusivo, porque o termo 

partilhar é predicado de aglutinador e não de segregador, e ao intimidar a circulação do 

automóvel no espaço público foi necessário reforçar a aposta na rede de transportes 

públicos inclusivos, que garantam acessibilidade e mobilidade para todos. Foi nesta 

aposta que a ECO-Mobilidade ganhou protagonismo, através das redes inteligentes de 

transportes coletivos, sustentáveis e amigos do ambiente, que conectam de forma 

expedita as zonas residenciais com os centros urbanos, assim como os diversos locais 

que constituem o centro urbano, colmatando assim a necessidade do transporte 

individual, logo, reduzindo as emissões de gazes com efeito estufa. 

                                            
7 Shared Space é o termo em inglês para Espaço Partilhado. 
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Também a requalificação do espaço público dentro do conceito de Espaço Partilhado, 

tem um cariz de inclusividade, que procura criar condições que promovam espaços 

estáticos para as relações sociais, e espaços itinerantes para as deslocações, onde 

todos possam conviver ou se deslocar independentemente da sua condição física, 

disponibilizando para o efeito mobiliário urbano que proporcione momentos de pausa, 

de descanso ou de sombra, mas também percursos inclusivos através de pavimentos 

lisos, confortáveis e sem barreiras arquitetónicas, onde a sociedade envelhecida e as 

mobilidades condicionadas se possam rever e partilhar o espaço público em igualdade 

de circunstâncias com os restantes utilizadores. 

A Sociedade Envelhecida, a Arquitetura, o Urbanismo, a Câmara Municipal de Cascais, 

a Europa 2020, o Shared Space e a mobilidade sustentável, entrelaçam-se assim num 

enredo que procuramos deslindar com esta dissertação, e que simultaneamente possa 

contribuir como objeto de estudo na área da Arquitetura. 

Optámos por estruturar a dissertação pela sequência Europa 2020, Shared Space e 

Sociedade Envelhecida, rematando com o estudo de um modelo de Espaço Partilhado 

para o centro da Vila de Cascais, com especial destaque para a Av. D. Carlos I, tendo 

sempre presente as necessidades que consideramos importantes para uma sociedade 

envelhecida. 

 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   32 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   33 

2. O PLANO ESTRATÉGICO EUROPA 2020 

2.1. DA CRISE FINANCEIRA 2008, AOS NOVOS DESAFIOS GLOBAIS 

O início da resiliente crise financeira que grassa a Europa e o mundo de forma geral 

desde 2008 é celeuma de muitas teorias. A queda do Lehmam Brothers (em 2008) é 

tida para muitos especialistas como o caldo primordial que despoletou a crise global. 

Mas será que crise global é apenas uma crise financeira provocada pela falência das 

instituições bancárias, pelo aumento das dívidas soberanas ou pela maior pujança 

económica dos chamados países emergentes? 

François Ascher8, um urbanista e sociólogo francês, autor do livro “Novos Princípios do 

Urbanismo”, defende nesta publicação que vivemos uma terceira modernidade, também 

apelidada de modernidade avançada ou radical, que resulta da adaptação em curso da 

nossa sociedade às mutações sociais, económicas, culturais, políticas e mesmo 

territoriais. Uma nova era que Ascher caraterizou como de emergência e designou por 

"Sociedade Hipertexto". Trata-se de uma sociedade dominada pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), pelo dom da ubiquidade e da rapidez ao alcance de 

uma tecla, pelos laços sociais muito numerosos, diversos e mediatizados, mas que se 

assumem como relações muito especializadas e de grande fragilidade. Uma sociedade 

que vive de escalas variáveis que vão desde o local ao global, e que podem ser reais 

ou virtuais. Uma sociedade onde os paradigmas dominantes são marcados pela 

complexidade e incerteza, pela autorregulação e flexibilidade, onde a natureza cognitiva 

se assume como o motor da atividade económica, e a multiculturalidade e 

multidiversidade são características estruturais nas sociedades cada vez mais 

globalizadas. (Ascher, 2012, p. 19-93) 

A presente crise global é uma singularidade, um cocktail de várias e diferentes crises 

(financeiras, sociais e tecnológicas) que nos arrastaram para o limiar de uma nova 

época, onde as TIC e a Globalização definem os novos parâmetros que regulam as 

áreas da economia e finança, das relações sociais e consequentemente do urbanismo.  

A crise veio expor as fraquezas estruturais das economias mais debilitadas. Em vários 

países, o Produto Interno Bruto (PIB) desceu, a produção industrial regrediu para o nível 

dos anos 90 e o desemprego aumentou brutalmente. (União Europeia, 2010, p. 8) 

Também na União Europeia (UE), os países com economias menos robustas 

                                            
8 François Ascher (1946, Metz - 2009, Paris) é um urbanista e sociólogo francês, consagrado com o Grand 
Prix de l’Urbanisme em 2009, é autor de várias obras publicadas na área de Planeamento e Urbanismo. 
(Allix, 2009)  
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evidenciaram grandes fragilidades estruturais, porém, também nas economias mais 

saudáveis foram detetadas patologias que são comuns a todos os países membros da 

União, designadamente (União Europeia, 2010, p. 8): 

 A reduzida taxa de crescimento económico comparativamente aos principais 

parceiros económicos. 

 As taxas de emprego na Europa na faixa situada entre os 20-64 anos são 

significativamente inferiores às outras regiões do mundo. 

 O envelhecimento da população. O número de pessoas com mais de 60 

anos está a aumentar duas vezes mais rapidamente do que em 2007; cerca 

de dois milhões por ano, contra um milhão anteriormente, o que conjugado 

com uma menor população ativa exerce uma pressão adicional sobre os 

sistemas de segurança social. 

Para além dos problemas mais evidentes que resultaram da crise financeira, também 

as consequências das novas TIC e da Globalização geraram novos desafios globais. 

Um desses desafios é a concorrência com os países emergentes (ex.: China e Índia) 

que estão a investir fortemente em investigação e tecnologia, fator que exerce uma 

pressão acrescida sobre a competitividade dos sectores da União Europeia, contudo, 

cada ameaça corresponde também a uma oportunidade, e à medida que estes países 

se desenvolvem abrir-se-ão novos mercados para as empresas europeias (União 

Europeia, 2010, p. 9). Outro dos desafios globais é reduzir as emissões de carbono, e 

não obstante o Parlamento Europeu (PE) já ter aprovado em 17 de Dezembro de 2008, 

o Pacote Clima-Energia9, com o objetivo de reduzir a emissão de gases com efeito de 

estufa, este desafio ganha agora uma nova dimensão para a Europa, transformando-se 

numa oportunidade para a criação de uma nova economia, baseada na prerrogativa de 

baixo teor de carbono, o que consequentemente irá alterar os padrões de mobilidade 

nos centros urbanos, e obrigar a uma reabilitação do espaço público. (União Europeia, 

2010, p. 17-19) 

  

                                            
9 O objetivo da União Europeia foi reduzir em 20% (ou em 30%, se for possível chegar a um acordo 
internacional) as emissões de gases com efeito de estufa, elevar para 20% a quota-parte das energias 
renováveis no consumo de energia e aumentar em 20% a eficiência energética até 2020. O pacote fixa 
também uma meta de 10% de energias renováveis no sector dos transportes até essa data. (União 
Europeia, 2008, p. 1/7) 
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2.2. CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO 

A União Europeia, entranhada na crise financeira e percebendo que um mundo novo se 

avizinha, prepara um plano estratégico para o crescimento da Europa, que não ajude 

apenas a Europa (UE 2810) a sair da crise, mas que também responda aos novos 

desafios globais que a Terceira Modernidade (identificada por François Ascher) e a 

Globalização trouxeram. Nasce assim o plano estratégico Europa 202011.  

Para construirmos um futuro sustentável, devemos, no entanto, ultrapassar uma mera 

visão de curto prazo. A Europa tem de regressar ao bom caminho e manter o rumo. É 

este justamente o objetivo da estratégia Europa 2020: criar mais emprego e assegurar 

melhores condições de vida. Esta estratégia demonstra a capacidade da Europa para 

gerar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, para encontrar os meios para 

criar novos postos de trabalho e para propor um rumo claro às nossas sociedades. 

(Barroso12, 2010, p. 2) 

A estratégia do plano Europa 2020 é estabelecida por três prioridades que se reforçam 

mutuamente (União Europeia, 2010, p. 5):  

 O Crescimento Inteligente que se insere numa economia baseada no 

conhecimento e na inovação sustentável e inclusivo, e que aposta fortemente na 

Investigação e Desenvolvimento (I&D), na Educação e na Sociedade Digital. 

 O Crescimento Sustentável que promove uma economia mais eficiente em 

termos de utilização de recursos, mais ecológica e mais competitiva, com as 

principais linhas de atuação na Competitividade, na Luta contra as Alterações 

Climáticas e na Energia Limpa e Eficiente. 

 O Crescimento Inclusivo que fomenta uma economia com níveis elevados de 

emprego que assegura a coesão social e territorial, empenhando-se na criação 

de Emprego, nas Qualificações e na Luta contra a Pobreza 

 

                                            
10 A União Europeia é desde 1 de julho de 2013 constituída por 28 Estados-membros, sendo apenas 19 
países destes 28, que adotaram a moeda única Euro. (União Europeia, 2016) 
11 (União Europeia, 2010, p. 5-7) 
12 José Manuel Durão Barroso (1956), português, Primeiro-ministro de Portugal entre 2002 e 2004, e 
Presidente da Comissão Europeia no período compreendido entre Novembro de 2004 e Outubro de 2014. 
(Ruiza, 2016) 
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Ilustração 1 – Europa 2020, CE, 2010 (União Europeia. Comissão, 2010) 

 
A UE procurou assim responder à crise financeira e aos desafios globais, através de um 

planeamento estratégico, determinado e com metas bem definidas para 2020. As três 

prioridades são complementares entre si, e sua conjugação cria uma inclusividade que 

abrange todos os sectores da sociedade, não impondo nenhum tipo de segregação 

económica, social ou cultural. Nesta perspetiva a CE propôs cinco grandes objetivos 

(União Europeia, 2010, p. 5):  

 75% Da população em idade compreendida entre 20 e 64 anos deve estar 

empregada. 

 3% Do PIB da UE deve ser investido em Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

 Os objetivos em matéria de clima/energia «20/20/20» devem ser cumpridos 

(incluindo uma subida para 30 % do objetivo para a redução das emissões, se 

as condições o permitirem). 

 A taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 10 % e pelo menos 40 

% da geração mais jovem deve dispor de um diploma de ensino superior. 

 20 Milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de pobreza. 

Os objetivos da Europa 2020 são alargados a todos os Estados-Membros (UE 28), e 

cada país deve definir a sua ação estratégica dentro das áreas temáticas e de atuação 

definidas pela CE, alinhando os objetivos e trajetórias nacionais com a estratégia de 

crescimento Europa 2020. 

Em resumo, podemos concluir que a crise global foi o vínculo que despertou a União 

Europeia para a necessidade de desenhar novas estratégias de crescimento, e assumir 
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definitivamente um caminho de sustentabilidade, mais amigo do ambiente e de 

responsabilidade com as gerações futuras. 

Por esta razão, as questões ambientais deixaram de ser vistas como preocupações a 

médio prazo, e passaram a ser integradas nos objetivos estratégicos para o crescimento 

económico, com implicações óbvias nos padrões das estruturas sociais. 

Foi através dos financiamentos com Fundos Europeus, que o programa estratégico 

Europa 2020 se repercutiu nos países da União, incluindo Portugal. 

Neste contexto, deveremos assegurar que a nossa saída da crise corresponde à entrada 

numa nova economia. Se pretendemos que a nossa geração e as gerações futuras 

continuem a desfrutar de uma vida saudável e de elevada qualidade, sustentada pelo 

modelo social único da Europa, temos de agir agora. É necessário definir uma estratégia 

para transformar a UE numa economia inteligente, sustentável e inclusiva, que permita 

atingir níveis elevados de emprego, de produtividade e de coesão social. Esta é a 

estratégia Europa 2020. Trata-se de uma agenda para todos os Estados-Membros, tendo 

em conta as diferentes necessidades, os diferentes pontos de partida e especificidades 

nacionais, a fim de promover o crescimento de todos. (União Europeia, 2010, p. 12) 

 

 

Ilustração 2 – Plano Estratégico Europa 2020 (Ilustração nossa, 2016) 

 

2.3. PORTUGAL 2020 

Do Plano Estratégico Europa 2020, nasceu o Portugal 2020, que representou o Acordo 

de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, e que definiu os princípios 

de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e 

territorial a fim de promover o crescimento de Portugal entre 2014 e 2020, adotando os 

princípios de programação da Estratégia Europa 2020, designadamente o crescimento 

inteligente (baseado no conhecimento e na inovação), o crescimento sustentável (com 

uma economia mais eficiente, mais ecológica e competitiva) e o crescimento inclusivo 

(economia com níveis elevados de emprego e coesão social). Como resultado, foram 
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atribuídos pela CE ao programa Portugal 2020 cerca de 25 mil milhões de euros para 

investimentos nos temas do plano estratégico Europa 2020. (Agência para o 

desenvolvimento e coesão, 2016, p. Portugal 2020 : o que é o Portugal 2020) 

Também no Portugal 2020, como aconteceu com o Europa 2020, todas as áreas da 

sociedade são abrangidas pelo programa, beneficiando direta ou indiretamente dos 

Fundos Europeus disponibilizados para os investimentos nas diversas áreas. 

Neste contexto, no dia 12 de Setembro de 2014, a Presidência do Conselho de 

Ministros13 aprovou o Decreto-Lei n.º 137/2014 para aplicação dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) na economia portuguesa no período compreendido 

entre 2014 e 2020, dentro do Acordo de Parceria que Portugal assinou com a Comissão 

Europeia. Foram assim criados cinco fundos orientados de forma específica para as 

diversas áreas de investimento, nomeadamente (Decreto, 137/2014, p. 4898-4899): 

 FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

 FSE – Fundo Social Europeu 

 FC – Fundo de Coesão 

 FEADER – Fundo Europeu Agrícola Desenvolvimento Rural 

 FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas  

Em consequência, no dia 27 de Fevereiro de 2015, a Presidência do Conselho de 

Ministros e Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, aprovou, 

através da Portaria n.º 57-B/2015 a normalização das condições de acesso e as regras 

gerais de financiamento para os projetos apresentados ao abrigo do Portugal 2020, 

indicando qual a distribuição dos Fundos Europeus pelas diversas áreas de intervenção 

no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos energéticos. 

As prioridades de investimento são estabelecidas através de diversas áreas temáticas 

dispostas na Portaria por secções, e são nestas secções que se encontram as iniciativas 

que promovem as estratégias de baixo teor de carbono para todos os territórios, 

nomeadamente nas zonas urbanas, com a consequente incentivação à mobilidade 

                                            
13 XIX Governo Constitucional de Portugal liderado pelo Primeiro - Ministro, Pedro Passos Coelho. (Decreto, 
137/2014, p. 4898) 
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sustentável, designadamente a ECO-Mobilidade e a mobilidade suave (Portaria, 57-

B/2015, p 1246 (58)). 

 
 

Ilustração 3 – Do Europa 2020 ao Portugal 2020 (ilustração nossa, 2016) 

2.4. POR LISBOA 2020 

Da estrutura do Portugal 2020, resultou entre outras, o POR Lisboa 2020 que 

representou o plano estratégico de desenvolvimento para a Região de Lisboa durante o 

período compreendido entre 2014 a 2020.  

 

 
Ilustração 4 - Logótipo Lisboa 2020. (Lisbo@ 2020, 2016) 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   40 

A Região de Lisboa é constituída pela Área Metropolitana de Lisboa (ARL) e pela 

Península de Setúbal. A Norte, os concelhos de Mafra, Vila Franca de Xira, Cascais, 

Oeiras, Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures formam a Grande Lisboa, enquanto 

a Sul, os concelhos de Almada, Barreiro, Seixal, Moita, Alcochete, Sesimbra, Montijo, 

Palmela e Setúbal formam a Península de Setúbal (Lei, 44/1991, p. 3784). O Plano de 

Ação Regional de Lisboa (PARL) 2014-2020, documento de suporte do POR14 Lisboa 

2020, estruturou o Por Lisboa 2020 em 9 eixos prioritários (Lisboa@ 2020, 2016, 

Programa: POR Lisboa 2020): 

 Eixo Prioritário 1 – Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação 

 Eixo Prioritário 2 – Reforçar a Competitividade das PME 

 Eixo Prioritário 3 – Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões 

de carbono em todos os sectores 

 Eixo Prioritário 4 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização 

eficiente dos recursos 

 Eixo Prioritário 5 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e 

apoiar a mobilidade dos trabalhadores 

 Eixo Prioritário 6 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação 

 Eixo Prioritário 7 – Investir na educação, na formação e na formação profissional 

para a aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida 

 Eixo Prioritário 8 – Desenvolvimento urbano sustentável 

 Eixo Prioritário 9 – Assistência Técnica 

Foi através dos diversos eixos temáticos lançados no programa Por Lisboa 2020, que 

os diversos concelhos integrados na área metropolitana de Lisboa, e que fazem parte 

da estratégia Lisboa 2020, foram enquadrar as suas estratégias locais de crescimento, 

dentro das prioridades pré-estabelecidas pelo Europa 2020.  

                                            
14 Programa Operacional Regional de Lisboa. (Lisboa@ 2020, 2016, Programa: POR Lisboa 2020) 
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O Município de Cascais foi um dos concelhos, que concorreu aos fundos europeus 

através do Por Lisboa 2020, com o objetivo de apoiar, entre outros, a mobilidade urbana 

sustentável e a reabilitação urbana, a fim de promover a transição para uma economia 

de baixo teor de carbono. 

2.5. O MUNICÍPIO DE CASCAIS NA ESTRATÉGIA EUROPA 2020 

Cascais é um dos concelhos de nível superior situados a Norte da Região Metropolitana 

de Lisboa, e por conseguinte, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento para a 

Região de Lisboa durante o período 2014 – 2020; o POR Lisboa 2020. Por esta razão, 

o Município de Cascais contratualizou com o Programa Operacional de Lisboa as 

prioridades de investimento inscritas no eixo oito – Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, onde se situam as seguintes prioridades (Luz, 2015, p. 7): 

 Apoiar a mobilidade urbana sustentável e a descarbonização em centros 

urbanos de nível superior  

 Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos 

de nível superior  

 Promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de 

ações de regeneração física, económica e social    

Para responder às prioridades de investimento que o Município de Cascais acordou com 

o POR Lisboa 2020, foi necessário a elaboração do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), documento que dá corpo à estratégia de crescimento 

para o concelho. Cascais já tinha uma estratégia desenhada pelo Departamento de 

Planeamento Estratégico (DPE), anterior à estratégia de crescimento Europa 2020 e 

consequentemente ao Por Lisboa 2020. Esta estratégia de desenvolvimento estava 

desenhada em dois documentos. Um deles era o documento designado por Estudo de 

Trânsito de Âmbito Concelhio (ETAC)15, cujas linhas de orientação já se enquadravam 

na estratégia europeia de crescimento. O outro era o Plano Diretor Municipal (PDM), um 

documento essencial, que regula o planeamento e ordenamento do território, e que já 

desempenhava o papel de instrumento estratégico na orientação do crescimento e 

                                            
15 O Estudo de Transito de Âmbito Concelhio (ETAC, 2011), elaborado durante a fase de revisão do PDM, 
pretende ser um instrumento de planeamento e de avaliação que identifica uma estratégia para o concelho 
de Cascais e, simultaneamente, um suporte para o processo de decisão sobre os projetos de transportes 
que a CMC venha a desenvolver num horizonte em que o ETAC esteja já fechado. Com o lançamento do 
ETAC, a CMC pretendeu ir ao encontro das recomendações do PROT-AML e das orientações emanadas 
pela Comissão Europeia. (Luz, 2015, p. 66) 
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desenvolvimento municipal. Foram estes dois documentos que serviram de matriz ao 

PEDU, que deste modo, dá continuidade a um planeamento estratégico que já tinha 

sido anteriormente desenhado para o concelho. (Luz, 2015, p. 7) 

O PEDU, é um documento que integra os instrumentos de planeamento (Planos de 

Ação) que suportam cada uma das prioridades de investimento que Cascais definiu 

como essenciais para o seu desenvolvimento e às quais concorreu para obter 

financiamento através do Por Lisboa 2020, nomeadamente (Luz, 2015, p. 7): 

 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) 

 Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) 

 Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

É através destes planos integrados no PEDU, que o Município de Cascais desenvolveu 

as estratégias que respondem aos desafios lançados pelo plano estratégico da União 

Europeia (Europa 2020), nomeadamente na redução das emissões de gazes com efeito 

estufa para a atmosfera (Luz, 2015, p. 35). 

Uma das estratégias mais evidentes para a redução da pegada de carbono é reduzir o 

número de veículos motorizados alimentados por energias fosseis, e promover 

mobilidades sustentáveis como é o caso da ECO-Mobilidade e da mobilidade suave. A 

alteração dos paradigmas de transporte nos centros urbanos implica não apenas a 

requalificação do espaço público, mas também uma revolução nos hábitos e 

comportamentos dos cidadãos com o espaço urbano. 
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Ilustração 5 - Do POR Lisboa 2020 ao Município de Cascais (ilustração nossa, 2016) 
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2.5.1. BREVE ENQUADRAMENTO DO CONCELHO DE CASCAIS 

O Município de Cascais fica localizado na sub-Região da Grande Lisboa e na Área 

Metropolitana de Lisboa, e estende-se por uma área total de 97,4 km2, subdividida em 

4 freguesias (Alcabideche, União de Freguesias de Carcavelos e Parede, União de 

Freguesias de Cascais e Estoril e São Domingos de Rana). (Luz, 2015, p. 8) 

 

 
Ilustração 6 - Enquadramento territorial das Freguesias do Concelho de Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 
A população residente no concelho em 2011 era de 206.479 habitantes, um aumento 

face a 2001 (170.683 habitantes). A principal fonte de rendimento dos indivíduos 

singulares e famílias é regra geral obtida através da base de trabalho. O valor da Taxa 

de Desemprego (INE 2011), para o concelho de Cascais cifra-se nos 12% (INE 2011), 

tendo aumentado perto do dobro desde 2001 (6,9%). (Luz, 2015, p. 10-13) 

Relativamente ao enquadramento demográfico, os dados relativos à estrutura etária da 

população em 2011, evidenciavam o peso significativo das faixas etárias com idade 

superior a 25 anos, em especial a faixa etária entre os 25 e os 64 anos (cerca de 115 

mil habitantes) face às restantes. O Índice de Envelhecimento - relação entre o número 

de idosos (população com mais de 65) por cada 100 jovens (população com menos de 

14 anos) - para o concelho de Cascais era em 2011 de 112 idosos por cada 100 jovens, 

um aumento significativo desde 2001 quando essa relação era de igual número. (Luz, 

2015, p. 11-12) 
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A habitação social de promoção municipal é também uma realidade no concelho. De 

acordo com o diagnóstico realizado pelo município de Cascais em 2013, existiam cerca 

de 41 bairros sociais com habitações de promoção municipal, distribuídos pelas várias 

freguesias do concelho, com uma população total que representa cerca de 3% (6.587 

habitantes) da população residente em Cascais. (Luz, 2015, p. 19) 

Relativamente à repartição modal das deslocações realizadas pela população de 

Cascais, deixa transparecer uma elevada dependência do Transporte Individual (TI), 

designadamente o automóvel, que em 2011 era utilizado por cerca de 66% da 

população no concelho, seguido do modo pedonal e do autocarro de transportes 

públicos (TP), ambos com cerca de 11%. A participação do comboio na repartição modal 

das deslocações metropolitanas não vai além dos 8%. (Luz, 2015, p. 56-57) 

 

 
Ilustração 7 - Componentes de Mobilidade Urbana Sustentável (AML, 2015). ([Adaptado a partir de:] Luz, 2015, p. 57) 

 
Conhecer o território é também conhecer as condições sociais das pessoas que o 

habitam. Esta breve análise deixa transparecer a existência de assimetrias no concelho, 

na medida em que o uso exacerbado do automóvel nas deslocações diárias, não se 

coaduna com o número de bairros sociais de promoção municipal e a elevada taxa de 

desemprego. O Índice de Envelhecimento é também uma realidade no concelho.  

A estratégia de crescimento Europa 2020 deve ajustar-se às realidades do concelho. 

Nesta medida, a reabilitação urbana ao pretender promover as mobilidades sustentáveis 

e reduzir a pegada de carbono, encontra na dependência do automóvel por parte dos 

munícipes o seu maior desafio. Não obstante, a sociedade envelhecida pode encontrar 

na nova estratégia de requalificação de espaço público soluções para uma melhor 

inclusão, assim como a exclusão social pode descobrir nos novos paradigmas urbanos, 

oportunidades de emprego e de melhor integração territorial. 
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2.5.2. OS PLANOS DE AÇÃO PARA O CONCELHO DE CASCAIS 

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) é um dos planos inseridos na 

estratégia do PEDU, e tem como objetivo principal promover a mobilidade urbana 

sustentável assente numa estratégia de baixo teor de carbono, com o objetivo da 

melhoria da qualidade ambiental, e de responder aos desafios que o plano Europa 2020 

traçou. A estratégia prende-se em incrementar novos modos alternativos de mobilidade 

que substituam o domínio do transporte individual em veículos motorizados, reduzindo 

assim a pegada de carbono no concelho de Cascais, promovendo simultaneamente 

uma nova vivência urbana onde o domínio e dependência do automóvel não sejam tão 

evidentes. Deste modo o PMUS define três medidas complementares entre si, que são 

suportadas por objetivos estratégicos (Luz, 2015, p. 89-90): 

 Uma rede de ciclovias e vias pedonais 

 Um sistema de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP)16 

 Um sistema de gestão inteligente de circulação rodoviária17. 

 

Ilustração 8 – “Rede ciclável estruturante do concelho de Cascais”, Câmara Municipal de Cascais, 2015. (Luz, 2015, p. 97). 

Promover a mobilidade sustentável, mais propriamente a mobilidade suave (pedestres 

e ciclistas) implica necessariamente alterações no tecido urbano, nomeadamente nas 

                                            
16 TPSP (Transporte Público em Sitio Próprio), é um transporte de médio porte prioritário em vias dedicadas, 
que serve por um lado as áreas de maior densidade de população ao transporte rodoviário, e por outro que 
diminua as assimetrias da oferta entre as povoações do interior do concelho e as do litoral, garantindo uma 
mobilidade cada vez mais sustentável e com consumos energéticos razoáveis. (Luz, 2015, p. 42-43) 
17 Trata-se de um sistema de gestão de Tráfego no concelho de Cascais, que permite criar um sistema 
inteligente de circulação rodoviária, de informação aos utilizadores em tempo real, de sinalização de 
mensagem variável, de gestão da procura de estacionamento, de controlo de acessos e de gestão das 
operações de carga e descarga, contribuindo ativamente para diminuir os constrangimentos provocados 
pelos fluxos de tráfego na rede de mobilidade do concelho, e para a redução de Gases de Efeito de Estufa 
(GEE). (Luz, 2015, p. 40) 
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ruas do espaço público, reduzindo a predominância do veículo motorizado em prol de 

pedestres e ciclistas.  

O Plano de Ação para Regeneração Urbana (PARU) é um dos outros planos 

estratégicos do PEDU. Este plano de ação pretende promover a qualidade do ambiente 

urbano e a dinamização sociocultural e económica do Concelho de Cascais. (Luz, 2015, 

p. 100-105)  

 

 
Ilustração 9 – “Planta de delimitação das 12 ARU propostas no âmbito do PARU”. (Luz, 2015, p. 109) 

 
Para fortalecer a qualidade do ambiente urbano no concelho, é essencial a 

requalificação dos seus centros históricos e tradicionais, recuperando e afirmando o 

valor do seu património, e reforçando os usos tradicionais no centro da vila 

designadamente a habitação, o comércio e os serviços. As intervenções de reabilitação, 

regeneração e requalificação não são apenas realizadas nos espaços nobres do 

concelho (casco histórico e zonas emblemáticas), mas também nas áreas habitacionais 

e industriais, implantados de forma dispersa pelo território. Foi nesse sentido que o 

PARU identificou diversas Áreas de Regeneração Urbana (ARU) no concelho para 

serem alvo de intervenções, quer na reabilitação dos edifícios, quer na requalificação 

do espaço público envolvente. Além disso, o PARU procurou também promover a 

instalação de novas atividades económicas e culturais. (Luz, 2015, p. 106-134) 

Por último, o Plano de Ação integrado para as comunidades desfavorecidas (PAICD) 

promoveu estratégias para a inclusão social das comunidades mais desfavorecidas, 

através de ações de reabilitação do edificado e espaços adjacentes, e de medidas de 

combate à pobreza, ao abandono, ao insucesso escolar e ao desemprego (Luz, 2015, 

p. 135-154) 
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O PAICD pode ser considerado como a componente não estética de um plano para a 

requalificação de espaço público urbano. Requalificar os espaços públicos mais 

emblemáticos mas ao mesmo tempo esquecer ou esconder as zonas habitacionais mais 

problemáticas, é apenas resolver uma parte do problema. Por isso, defendemos que a 

requalificação de espaço público não deve ficar condicionada aos limites territoriais dos 

espaços mais nobres, mas romper pelos territórios habitacionais mais degradados, 

promovendo iniciativas que vão desde a requalificação urbana em edifícios sociais e 

espaços públicos envolventes, a ações de apoio ao empreendedorismo, à formação 

profissional e ao combate no insucesso escolar. A participação e envolvimento da 

comunidade na gestão dos espaços comuns (habitacional e urbano), é também um meio 

de divulgar uma cultura cívica de melhor qualidade que não apenas reforçará os laços 

sociais nas comunidades, como também a defesa do interesse comum. 

 

 
Ilustração 10 – “Representação espacial dos bairros a intervir no concelho de Cascais no âmbito do PAICD”. (Luz, 2015, p. 139). 

A crise financeira que começou em 2008 com a queda do Lehmans Brothers veio a 

tornar-se uma crise global explosiva, inseminada pelas novas TIC e pela Globalização. 

Nada voltará a ser como dantes. As regiões económicas mais desenvolvidas do planeta 

começaram a preparar estratégias não apenas para retomar o crescimento económico, 

mas também para responder aos novos desafios globais. É assim que surge o Europa 

2020 e os temas prioritários para o crescimento. A sustentabilidade e a redução da 

pegada de carbono passaram a ser estratégias para o crescimento económico e 

desenvolvimento civilizacional. A estratégia europeia contamina assim os países 

membros da União, incluindo Portugal, que através do Portugal 2020 implementa os 

programas europeus ajustados à realidade nacional. Do Portugal 2020 nascem os 

programas regionais onde se inserem todos os concelhos do país. O Programa Regional 
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Lisboa 2020 abrange o Município de Cascais que assim se vê envolvido na estratégia 

da União Europeia. 

A promoção da mobilidade sustentável obriga a uma requalificação radical do espaço 

público, substituindo o domínio do veículo motorizado individual, designadamente o 

automóvel, por mobilidades sustentáveis, com especial destaque pela ECO-Mobilidade 

e a mobilidade suave. 

Para alguns países da União Europeia, estas estratégias de mobilidade são já uma 

realidade do dia-a-dia, e o modelo de requalificação de espaço público que melhor 

responde à estratégia de crescimento europeu baseada numa economia de baixo teor 

de carbono nos centros urbanos, é o Espaço Partilhado; o Shared Space. 

 

 
Ilustração 11 - Da crise global à requalificação Shared Space. (Ilustração nossa, 2016). 
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3. ESPAÇO PARTILHADO (SHARED SPACE) 

3.1. WOONERF; A GÉNESE 

Nos meados do século XX, as ruas eram dominadas pelos veículos motorizados, e o 

espaço público apresentava uma decadência evidente. Os parâmetros, técnicas e 

especificações que na altura regulavam o desenho da rua estavam totalmente 

subjugados às necessidades dos veículos motorizados, mais propiamente ao 

automóvel. (Ocampo, 2015, p. 25)  

Em 1970 nasce na Holanda, um movimento popular designado por “Stop de 

Kindermoord18” iniciado pelo jornalista Vic Langenhoff, que movido emocionalmente 

pela perda de um filho num trágico acidente de viação, escreve um artigo intitulado Stop 

de Kindermoord, que viria a dar nome ao movimento que protestava contra o elevado 

número de mortes com crianças em acidentes de viação. (London Cycling Campaign, 

2016) 

 

 
Ilustração 12 – “Stop de Kindermoord”, Dutch National Archive. (London Cycling Campaign, 2016) 

 
É nessa mesma altura, que o governo holandês tenta negociar com os proprietários dos 

edifícios situados nas ruas estreitas junto aos canais, a desapropriação dos seus 

imóveis, para que as autoridades locais pudessem alargar as ruas e as dotar de 

                                            
18 Stop Kindermmord, que traduzido para português significa: pare a matança de crianças, foi um movimento 
de protesto popular que ocorreu na Holanda no início dos anos 70, devido ao elevado número de mortes 
de crianças nas estradas, que em apenas um ano chegou a registar mais de 500 mortes em acidentes de 
viação. (London Cycling Campaign, 2016) 
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passeios a fim de garantir a segurança das crianças. Uma negociação que não teve 

sucesso. (London Cycling Campaign, 2016) 

 
Ilustração 13 – A cidade holandesa de Delft, a primeira cidade na Holanda na década de 70 a planear uma rede de ciclovias, e a 

promover a bicicleta como o principal meio de transporte na cidade. (Igor, 2015). 

 
Foram a eficaz e poderosa mensagem do movimento de protesto Stop de Kindermoord, 

juntamente com o insucesso das negociações com os proprietários dos imóveis para o 

alargamento das ruas, as principais causas que obrigaram a repensar o espaço público 

da rua. 

Foi neste contexto, que no início dos anos 70, um grupo de vizinhos holandeses da 

localidade de Emmen19, decidiu desenvolver uma estratégia, que garantisse a 

segurança das crianças que brincavam nas ruas. A ideia era transformar a rua mais 

dedicada à circulação dos veículos motorizados num pátio público, onde não existisse 

sinalização de tráfego nem semáforos e que tivesse uma superfície única e sem 

desníveis. (Ocampo, 2015, p. 25, 26) 

Por consequência os veículos motorizados seriam obrigados a circular com velocidades 

muito reduzidas, diminuindo assim a possibilidade de acidentes rodoviários. Nasceu 

assim, nas ruas residenciais dos bairros da cidade de Emmen na Holanda, aquilo que 

viria ser o conceito Woonerf20. (Ocampo, 2015, p. 25) 

 

                                            
19 Emmen é uma cidade e município no nordeste da Holanda. 
20 A tradução literal de Woonerf para português é: quintal vivo. (Nogueira, 2012). 
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Ilustração 14 - Placa de sinalização Woonerf. (Ocampo, 2015, p. 26) 

A rua que até à data era constituída por vias dedicadas onde predominava o tráfego dos 

veículos motorizados, requalificou-se agora como um espaço público partilhado, uma 

“Rua de Viver”, que promovia a mobilidade suave, e onde as crianças podiam brincar e 

os pais passear sem receio dos acidentes de viação. A redução da velocidade e do 

tráfego dos veículos motorizados eram fatores determinantes para os objetivos da 

estratégia que mais tarde se designou como Woonerf. 

La estrategia formulada era radical: diseñar e implementar elementos como mobiliario 

urbano, áreas verdes, regulación del estacionamiento y áreas de recreación. Los woonerf 

se anunciaron como la solución perfecta para cumplir con el objetivo de disminuir 

incidentes viales. Rapidamente, dicha estrategia fue adaptada por diferentes vecinos de 

la ciudad, generando una reducción importante en las velocidades del tránsito 

motorizado. (Ocampo, 2015, p. 26) 

Este conceito era uma estratégia radical para a época e enfrentava muitos desafios que 

iam desde o desenho da rua, até à psicologia urbana. No desenho urbano era 

necessário implementar novos elementos na vida da rua, nomeadamente; mobiliário, 

áreas verdes, áreas de recriação e áreas de estacionamento, que não apenas 

ajudassem a requalificar a rua como espaço público, mas que simultaneamente 

ajudassem a condicionar a velocidade dos veículos motorizados. (Ocampo, 2015, p. 26) 

Na psicologia urbana era necessário convencer os residentes e os outros habituais 

utilizadores da rua, que as vantagens da estratégia Woonerf eram muito superiores às 

desvantagens, e que os benefícios dessas vantagens seriam favoráveis para todos. 

Uno de los retos más claros para las Calles Compartidas, es el de lograr su aprobación 

por parte de los mismos usuarios de la calle; adaptados ya a una configuración 

mayoritariamente de tránsito o, en los peores de los casos, a una configuración que ni 

de tránsito ni de espacio público parece ser, la solución de las Calles Compartidas parece 

ser tan contraintuitiva que los mismos ciudadanos a quienes beneficia suelen estar en 

desacuerdo con su instalación. La necesidad de definir las razones exactas por las que 

las calles compartidas son una alternativa positiva para la creación y protección del 

espacio público e incluso para mejorar la vida de las ciudades, y definir la manera. 

(Ocampo, 2015, p. 69) 
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O sucesso foi notório, e o conceito assumiu-se como a solução capaz de reduzir a 

velocidade do trânsito rodoviário, e consequentemente dos acidentes de trânsito, 

designadamente com as crianças. Rapidamente o conceito Woonerf se alastrou a outros 

bairros residenciais da Holanda, com especial incidência na região norte. (Ocampo, 

2015, p. 27) 

Woonerf esteve assim na origem dos primeiros movimentos urbanos que contestavam 

o domínio dos veículos motorizados sobre as ruas. Este conceito que se desenvolveu 

inicialmente nas ruas dos bairros residenciais com o objetivo de afirmar a segurança 

das crianças, veio mais tarde a resultar no modelo de requalificação de espaço público 

designado como Shared Space. (Ocampo, 2015, p. 29, 30) 

 

 
Ilustração 15 - Divulgação do conceito Woonerf na Holanda em 1979 na sequência do movimento Stop de Kindermoord. (Wortel e 

Holsbergen, 1979). 

 

3.2. JOOST VÀHL, HANS MONDERMAM E BEN HAMILTON-BAILLIE 

Os movimentos de protesto com a insegurança das crianças no espaço público da rua 

na década de 60 despertaram em Joost Vàhl21 - um urbanista holandês, que procurava 

reduzir o impacto ambiental devido ao aumento de trafego dos veículos motorizados a 

necessidade de requalificar as ruas da cidade. No início da década de 70, Joost 

trabalhava na cidade holandesa de Delft, e inspirou-se nas ruas dos bairros residenciais 

de Emmen para criar um novo vocabulário técnico para o desenho das ruas, eliminando 

de forma regulada os sinais de trânsito, os semáforos e os desníveis, alterando a rua 

                                            
21Joost Vahl é um urbanista holandês aposentado. Foi um dos fundadores de Woonerf como conceito 
jurídico em 1976. (Thomas, 2014). 
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para uma superfície lisa sem ressaltos nem barreiras arquitetónicas. (Ocampo, 2015, p. 

27) 

 Joost pretendia uma rua partilhada, onde os carros fossem permitidos circular, porém 

com limitações. (London Cycling Campaign, 2016) 

Joost Vàhl torna-se assim o primeiro urbanista a utilizar o conceito de Woonerf como 

um processo para a requalificação de espaço público, e conseguiu na década de 70, 

que Delft fosse a primeira cidade holandesa a planear uma rede de ciclovias e a 

promover a bicicleta como o meio de transporte ideal na cidade. (London Cycling 

Campaign, 2016) 

 

 
Ilustração 16 – Da com vias partilhadas para o conceito Woonerf. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Surgiu depois uma nova geração de Urbanistas e Engenheiros Rodoviários, que 

inspirados pelo conceito Woonerf e pelos trabalhos de Joost Vàhl, começaram a pensar 

novas técnicas de desenho com o objetivo de desenvolverem diferentes estratégias de 

traffic calming (reduzir as velocidades) em complemento ao inovador fenómeno 

urbanístico. (Ocampo, 2015, p. 27) 

A popularidade dos resultados rapidamente rompeu fronteiras, e teve impacto em países 

como Inglaterra, França, Suíça, Áustria e Japão, que mostraram interesse em 

implementar as estratégias do Woonerf. (Ocampo, 2015, p. 28) 

Em 1976, o Ministério Holandês do Transporte definiu os parâmetros fundamentais para 

o desenvolvimento e implementação de uma Woonerf nas áreas residenciais (Ocampo, 

2015, p. 27). O conceito Woonerf tornou-se assim uma estratégia de política pública 

para reduzir a velocidade dos veículos rodoviários nas ruas residenciais, diminuir os 

acidentes rodoviários e garantir mais segurança aos residentes, nomeadamente às 

crianças que brincavam e circulavam na rua. Todavia, no final da década dos anos 

setenta, o conceito Woonerf ainda estava simplesmente posicionado como uma nova 

categoria de rua. (Ocampo, 2015, p. 29) Só mais tarde, com as intervenções de Hans 
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Mondermam22 nas cidades dos Países Baixos23, Woonerf assumiu a designação de 

modelo de requalificação de espaço público, rompendo definitivamente com a génese 

original das ruas residenciais. (Ocampo, 2015, p. 29-31) 

Hans Monderman era um engenheiro de trafego rodoviário, que em 1979 foi designado 

consultor de tráfego da Comissão Regional de Segurança no Trânsito, na Província de 

Friesland24. Monderman era também um investigador que procurava novas soluções 

para a segurança do trânsito rodoviário, nomeadamente para a redução da velocidade 

dos veículos motorizados, e nesse sentido, realizava diversas experiencias com esse 

objetivo. (Ocampo, 2015, p. 29) 

Mondermam desenvolveu o conceito Woonerf - inicialmente vocacionado para as ruas 

das áreas residenciais - para as ruas da cidade, tendo conseguido reduzir em cerca de 

40% a velocidade dos veículos motorizados dentro dos espaços urbanos, e diminuir 

significativamente o número dos acidentes rodoviários. (Ocampo, 2015, p. 30)  

A preocupação principal com a segurança das crianças nas ruas residenciais, razão que 

originou o conceito Woonerf, alargou-se com os modelos de Mondermam, à segurança 

de todos os participantes nas ruas da cidade, nomeadamente pedestres e ciclistas que 

utilizavam meios de mobilidade com dinâmicas mais lentas. 

Se as principais estratégias que definiam o conceito Woonerf eram reduzir os limites de 

velocidade, eliminar de forma regulada os sinais de trânsito, dar ao pedestre toda a 

extensão da rua, mobilar e arborizar as ruas, ajustar a iluminação pública ao novo 

desenho da rua e retomar o stoep25 - zonas semiprivadas em frente às residências com 

bancos e jardins para convívio da vizinhança, contudo, Hans Mondermam elevou o 

conceito a um novo patamar ao eliminar definitivamente todos os sinais de trânsito e de 

controlo de trafego, obrigando todos os usuários da rua a comunicarem visualmente 

entre si, e a negociarem as deslocações de um ponto para o outro no espaço público. 

(Ocampo, 2015, p. 29, 30) 

                                            
22 Hans Monderman (19 de novembro de 1945 - 7 de janeiro 2008), holandês, foi um engenheiro de tráfego, 
que ficou reconhecido pela inovação na requalificação de espaço público como Espaço Partilhado, tendo 
partido do principio que quanto menor for a sinalização de controlo de trafego na rua, maior será o sentido 
de responsabilidade que as pessoas tem sobre a mesma. (Hamilton-Baillie, 2008) 
23 Países Baixos, também denominada Holanda 
24 Friesland ou Frisia é uma província situada a norte dos Países Baixos. 
25 É um termo holandês com origem no Afrikaans (língua que evoluiu a partir do vernáculo holandês), e que 
significa um espaço fronteiro entre o interior e o exterior (espaço “fresco”) que é um misto de galeria e 
varanda situado na frente da habitação, caraterizado por fomentar a socialização 
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Hans Mondermam sustentava que as ruas deveriam ser lugares onde todos os usuários, 

independentemente do modo como se deslocam, deviam ter a necessidade de 

comunicarem entre si (olhar) e negociar a partilha do espaço público quando se 

deslocam de um ponto um ponto para outro, ideia que mais tarde veio a constituir os 

princípios básicos do Shared Space, um modelo que aprofunda e desenvolve o conceito 

Woonerf a um novo patamar. 

“Entre más se incremente el número de restricciones en las cales, más personas 

disminuirán su sentido de responsabilidad sobre éstas”. (Hans Mondermam apud 

Ocampo, 2015, p. 31) 

As teorias e experiencias de Mondermam vieram a ser comprovadas por diversos 

estudos e estatísticas, ao terem verificado que a ausência de dispositivos de controlo 

de trânsito despertava um elevado estado de alerta nos condutores e a uma redução 

significativa nas velocidades de circulação dos veículos motorizados. (Ocampo, 2015, 

p. 30) 

Em 2004, depois de implementar este modelo de trânsito em mais de 100 ruas nas 

cidades da Holanda, Hans Monderman foi reconhecido internacionalmente como o 

engenheiro de tráfego que revolucionou o desenho da rua, e deu início à configuração 

do que é hoje o Shared Space. (Ocampo, 2015, p. 31) O sucesso das intervenções de 

Hans tiveram impacto na União Europeia, que decidiu colocar em marcha um programa 

intitulado Shared Space no período compreendido entre 2004 e 2008. Foi a primeira vez 

que se utilizou o termo Shared Space, como um modelo de requalificação de espaço 

público. (Ocampo, 2015, p. 33) 

Reducir las velocidades significa crear momentos, y crear momentos significa crear 

lugares. (Ocampo, 2015, p. 20) 

Shared Space é o termo em inglês para Espaço Partilhado, podendo no entanto, 

designações como Rua Compartilhada ou Ruas para Viver corresponderem a uma 

tradução mais abrangente e poética do conceito.  

O Shared Space desenvolveu-se com base no discurso de Hans, e por conseguinte, o 

discurso que fundamenta o Shared Space poderá então ser: eliminar das ruas todos os 

elementos que reduzem o perigo. (Ocampo, 2015, p. 34) Trata-se de um paradoxo - 

eliminar os elementos que reduzem o risco para minorar o perigo, mas que na 

requalificação de espaço público dentro de modelo Shared Space faz todo o sentido. Ao 

retirar a sinalização que dá prioridade a uma determinada via dedicada, elimina-se a 

falsa segurança que essa mesma via dedicada tem, devido aos seus utilizadores não 
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precisarem de estar preocupados com as outras vias e mobilidades diferentes. 

(Ocampo, 2015, p. 35) 

O projeto europeu elevou o Shared Space a uma política pública da UE. Neste projeto 

participaram sete cidades de cinco países distintos: Holanda (Friesland, Haren e 

Emmen), Reino Unido (Suffolk), Alemanha (Bohmte), Dinamarca (Ejby) e Bélgica 

(Oostende). Foi nessa mesma altura, que pela primeira vez nos Estados Unidos da 

América (EUA) se implementou um projeto Shared Space em West Palm Beach na 

Flórida. (Ocampo, 2015, p. 33) 

 

 
Ilustração 17 - Bohmte (Alemanha) no programa Europeu Shared Space. (Neubacher, 2014) 

 
O Reino Unido (RU)26 foi um dos países da União Europeia que mais desenvolveu este 

modelo de requalificação de espaço público nos seus centros urbanos, e Ben Hamilton-

Baillie27 foi o seu grande impulsionador. Ben Hamilton-Baillie é um arquiteto britânico, 

especialista no desenvolvimento do conceito Shared Space, e que pode ser 

contextualizado como um discípulo de Hans Mondermam e do conceito Woonerf. 

(Ocampo, 2015, p. 33) 

Hamilton-Baillie tinha o objetivo de melhorar a qualidade do espaço público nas ruas 

britânicas, e inspirou-se nos trabalhos de Mondermam para promover mais segurança, 

                                            
26 RU é a sigla utilizada em português para Reino Unido. Na União Europeia é utilizada a sigla UK, que 
corresponde a United Kingdom 
27 Ben Hamilton-Baillie (1955), inglês, é um arquiteto com projeção internacional no desenvolvimento de 
Espaço Partilhado (Shared Space). É sócio fundador da empresa Hamilton-Baillie Associates Ltd., 
reconhecida pelos serviços de consultoria sobre o tráfego e reabilitação urbana no Reino Unido e EUA. 
(Hamilton-Baillie Associates, 2016). 
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economia, sustentabilidade e civilidade às ruas britânicas. Hamilton-Baillie defendia que 

para uma rua se tornar segura, os cidadãos tinham que ter consciência do perigo a que 

estavam sujeitos pelo simples facto de se encontrarem na rua. (Ocampo, 2015, p. 35) 

 

 
Ilustração 18 - O modelo Shared Space nas ruas britânicas (Cromwell Road, London, RU). (Senthilingam, 2015) 

 
Hamilton-Baillie veio acrescentar novos contributos aos princípios do Shared Space 

desenhados por Mondermam, nomeadamente economia, sustentabilidade e civilidade, 

desenvolvendo o conceito Shared Space como um modelo de crescimento económico 

e de desenvolvimento civilizacional. No seguimento das experiencias de Hans 

Mondermam, Hamilton-Baillie, também defendia a requalificação da rua sem elementos 

de controlo de trafego, partindo do principio que se a regulação nas ruas funcionava 

como um elemento disciplinador para os diversos atores que nela participavam, nesse 

caso, os condutores dos veículos motorizados, ciclistas e peões só paravam quando 

eram obrigados a fazê-lo, porque sempre que a regulação permite, continuavam a sua 

marcha sem nenhum tipo de preocupação com ou outros utilizadores, criando uma falsa 

sensação de segurança. (Ocampo, 2015, p. 35) 

La idea que Hamilton-Baillie sostiene es que para hacer una calle segura es necesario 

que los ciudadanos estén conscientes del peligro actual al que están sujetos por el simple 

hecho de encontrarse en una calle. (Ocampo, 2015, p. 35) 

Os modelos de Hans Mondermam permitiam, com os devidos condicionamentos, a 

circulação dos veículos ligeiros nas áreas Shared Space, mas restringiam a circulação 

dos veículos pesados. Os modelos de Hamilton-Baillie permitiam também a circulação 

dos veículos pesados, alargando assim o conceito às dinâmicas industriais. (Ocampo, 

2015, p. 37) 
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Ilustração 19 - lustrações de @Ben Hamilton Baillie & Paulo Boston. (Hamilton-Baillie Associates, 2016). 

 
Os modelos de Hans retiravam a sinalização de controlo de tráfego das ruas, e 

substituíam os pavimentos asfaltados por outros, onde a materialidade, textura e cor 

intimidava os condutores dos veículos motorizados no uso da rua pública, porque lhes 

dava a sensação que estavam a invadir uma área de pedestres e ciclistas, obrigando-

os assim, a uma redobrada atenção e a reduzir a velocidade. Esta estratégia 

requalificava a via rodoviária como espaço público partilhado. (Ocampo, 2015, p. 60, 61) 

Hamilton reforçava esta ideia ao referir que os piores lugares eram aqueles onde o 

espaço público era tratado como uma estrada, porque quando os Urbanistas permitiam 

aos Engenheiros de Tráfego incluir elementos de controlo de tráfego (sinalização, 

semáforos, barreiras, segregação, etc.) numa rua urbana, o resultado seria uma estrada 

pobre com um espaço público também pobre. (Ocampo, 2015, p. 36) 

Nas ruas residenciais dos bairros de Emmen na Holanda, nasceu Woonerf, como uma 

estratégia para solucionar os problemas de segurança das crianças que brincavam nas 

ruas. Joost Vàhl é o primeiro urbanista a utilizar o conceito Wonnerf nas ruas da cidade 

de Delft. Hans Mondermam eleva Woonerf a uma política pública de requalificação de 

espaço público, e desenvolve os princípios do que viria a ser o Shared Space. Ben 

Hamilton-Baillie utiliza a requalificação Shared Space como um modelo de 

desenvolvimento económico e civilizacional. 
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Ilustração 20 – Da revolução industrial ao Shared Space. (Ilustração nossa, 2016). 

 

3.3. O RISCO COMPENSADO DE JOHN ADAMS. VIAS PARTILHADAS VERSUS 

RUAS COMPARTILHADAS 

Foi o reconhecimento internacional de Hans Mondermam em 2004 como o engenheiro 

de tráfego que revolucionou o desenho da rua e deu início à configuração do que é hoje 

o Shared Space, que despertou em John Adams28, um geógrafo e teórico em disciplinas 

como a Psicologia Ambiental, a atenção para a correlação entre a teoria do Risco 

Compensado (Teoria do Risco) e o Espaço Partilhado. Na conferência29 realizada em 

                                            
28

 Professor John Adams (nascido em 1938) da University College, London, é um professor de geografia e 
principal teórico na análise de como os seres humanos avaliam e respondem a perceção dos riscos. (CABE 
Space, 2011, p. 45) 
29 Conferencia sobre Espaço Partilhado, realizada em Ipswich em Junho de 2005. (Adams, 2015) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Geography&usg=ALkJrhiZaR3cDHQQBVu0jjDFpOkDco5QIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Risk&usg=ALkJrhgOk3JrDJs-iljXkOeQ5hq7fx5jlw
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Ipswich30, Adams defendeu que a compreensão da Compensação de Risco era 

determinante para a compreensão do Espaço Partilhado. Segundo Adams, num espaço 

não sinalizado, o risco de colisão está mais presente, e obriga todos os atores que 

participam simultaneamente no mesmo espaço a um estado de alerta que compensa a 

falta de sinalização. Para Adams, o Risco (perigo) é o elemento determinante para o 

sucesso do modelo Shared Space, porque o estado de alerta cria uma segurança mais 

profícua que a falsa segurança criada pela sinalização de controlo de trafego. (Adams, 

2011, p. 34-43) 

Em teoria, o Shared Space é fortemente vinculado aos princípios do comportamento 

humano, e a Teoria do Risco enquadra-se nas leis da psicologia urbana, tornando-se 

um instrumento fundamental na implementação das ideias de Espaço Partilhado. 

(Ocampo, 2015, p. 35) 

A Teoria do Risco remeteu-nos para uma comparação entre a Via Partilhada e a Rua 

Compartilhada (Shared Space). A via partilhada é um espaço-percurso caraterizado por 

diferentes vias dedicadas a diferentes mobilidades; uma via para os veículos 

motorizados, uma via para os ciclistas e uma via para os pedestres. Cada utilizador da 

rua tem um espaço dedicado para a sua mobilidade. 

Pelo contrário, nas ruas compartilhadas, o mesmo espaço é utilizado para mobilidades 

diferentes, não dedicando nenhuma área específica a uma mobilidade em especial. 

Neste contexto, defendemos que as vias partilhadas são espaços segregados, 

enquanto as ruas compartilhadas são espaços partilhados!  

Nas vias partilhadas, cada mobilidade está regulada dentro do seu espaço pré-

determinado, e o usuário que circula na sua via dedicada, não precisa de se preocupar 

com os outros usuários em vias dedicadas diferentes, porque se encontra protegido 

pelas regras (sinais) de trânsito que foram estipuladas para a sua via. Por sua vez, nas 

ruas compartilhadas, não há regulação nem sinalização de trafego, e os usuários são 

obrigados a preocuparem-se uns com os outros, porque o risco de colisão está mais 

presente. 

Também defendemos, que as vias dedicadas assumem-se como espaços itinerantes e 

de transição rápida, ao passo que as ruas compartilhadas caraterizam-se como espaços 

                                            
30 Ipswich é uma cidade e distrito não metropolitano que se situa no estuário do rio Orwell, em Suffolk, na 
Inglaterra. A sua população é de aproximadamente 120 000 habitantes. 
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de transição lenta, que provocam ambientes mais estáticos, que sugerem interação 

social, e humanizam a cidade.  

 
Ilustração 21 - Via Partilhada versus Rua Compartilhada (Ilustração nossa, 2016) 

A diferença entre o conceito de uma via partilhada e uma rua compartilhada suscita uma 

interessante analogia com o Movimento Moderno31 e o Pós-Moderno32 na componente 

do urbanismo. No urbanismo do Movimento Moderno, a influência do racionalismo 

desenvolveu uma nova organização espacial nas cidades, sectorizando as diversas 

funções da cidade. A cidade era segregada por sectores que tinham funções 

específicas; uma zona residencial, uma zona para o comércio, uma zona para a 

administração pública, uma zona para serviços terciários. (Gympel, 2001, p. 91) No 

denominado Movimento Pós-Moderno, que em parte incluía uma crítica ao Movimento 

Moderno, rapidamente percebeu que a cidade segregada é uma cidade disfuncional, 

criticando assim o plano da cidade modernista. Um dos exemplos mais referidos da 

cidade segregada pela influência do Movimento Moderno é Brasília33 (Brasil), uma 

cidade desenhada e construída sobre os auspícios do modernismo (Gympel, 2001, p. 

                                            
31 O Movimento Moderno é uma designação genérica para o conjunto de movimentos culturais nas áreas 
da literatura, arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e música desenvolvidos durante século XX, 
especialmente no período compreendido entre as décadas de 20 e 50. (Tietz, 2008, p. 30-67) 
32 O Pós-Modernismo é uma reação que surgiu na década de 60 do séc. XX, na obra de R. Venturi e Ch. 
Moore, contra o Modernismo clássico, que contrariou o Funcionalismo, assim como a condenação das 
ordens de colunas e das formas de decoração arquitetónicas tradicionais. (Tietz, 2008, p. 123) 
33 Brasília (Brasil), uma cidade modernista, desenvolvida pelo urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Óscar 
Niemeyer. Foi inaugurada em 1960. É atualmente a Capital Federal do Brasil. (Brasil. Ministério da 
Educação, 2010) 
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98) e que é hoje considerada por muitos críticos do Movimento Moderno como o 

exemplo de uma cidade disfuncional e heterogénea, tendo em conta que a 

desagregação da cidade, segundo a qual só se habitava numa zona e se trabalhava 

noutra, sendo uma terceira zona reservada para compras e tempo de lazer, conduziu à 

desarticulação do que tinha sido até então considerado uma cidade. (Gympel, 2001, p. 

100) 

 
Ilustração 22 - Brasília (Brasil), a cidade modernista. (Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2016). 

 
A cidade será sempre um local trocas (quer comerciais, quer sentimentais), trocas essas 

que suscitam espaços de relação. Por sua vez, a segregação funciona como um 

anticorpo para a criação desses espaços relacionais indispensáveis para o dinamismo 

da cidade. 

O Bairro de Alvalade em Lisboa, que nasceu antes do Movimento Moderno, foi 

fortemente influenciado por intervenções deliberadamente modernistas, contudo, 

manteve sempre a estrutura básica do plano, conseguindo misturar com sucesso e de 

forma homogénea as diversas funções da cidade, desenvolvendo-se como um 

prolongamento da cidade existente. O Bairro é hoje um dos paradigmas de sucesso do 

urbanismo em Portugal. (Tostões, 2001, p. 71) 

Os edifícios no Bairro de Alvalade, compartilham diversas funções, através da ocupação 

dos pisos térreos com comércio tradicional e dos pisos elevados com habitação e 

serviços terciários. Esta compartilha de funções, que é a antítese do racionalismo do 

Movimento Moderno, é também o motor que dinamiza toda vida pública do Bairro, e o 

grande responsável pelo sucesso do bairro. 

Pela primeira vez, num conjunto urbano integrado onde se previa “a coexistência de 

habitações das diversas categorias sociais”, propunha-se edifícios coletivos destinados 

a habitação social, apoiados numa serie de equipamentos: escolas, mercados, centros 

cívicos, parque desportivo, pequena industria, etc. (Tostões, 2001, p. 67) 
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A simbiose entre as dualidades provocadas pelo urbanismo do Movimento Moderno e a 

requalificação de espaço público Shared Space é evidente: no Movimento Moderno a 

diferença entre heterogeneização e homogeneização, no Shared Space a controvérsia 

entre vias partilhadas e ruas compartilhadas. 

Na atualidade, a heterogeneização deu lugar à homogeneização, enquanto no Shared 

Space as Vias Partilhadas dão lugar às Ruas Compartilhadas. 

3.4. A VILA DE CASCAIS E A TEORIA DO RISCO. OS ESPAÇOS-PERCURSO 

DO PAREDÃO E DA BOCA DO INFERNO. 

Não devemos comparar o urbanismo com Shared Space. O urbanismo ocupa-se da 

escala da cidade, de todas as zonas sem exceção, enquanto o Shared Space é apenas 

um instrumento do urbanismo que intervém em áreas específicas escolhidas para o 

efeito, como são os casos das zonas com assentamento histórico, das ruas mais 

emblemáticas ou das ruas com grande atividade comercial. Porém, a Terceira 

Modernidade identificada por François Ascher, trouxe diferentes hábitos urbanos que 

desenvolveram novos espaços públicos emblemáticos, mas com características 

diferentes das áreas onde habitualmente o Shared Space intervém. São o que 

passámos a denominar nesta dissertação como novos espaços-percurso. 

Atualmente, caminhar, correr e andar de bicicleta são práticas regulares das 

comunidades locais, da sociedade portuguesa e das economias mais desenvolvidas de 

um modo geral. Cascais é uma das comunidades que adotou estes novos hábitos 

urbanos com muita determinação, e as principais razões que nos levam a assistir ao 

elevado número de cascalenses nestas (novas) práticas é a aprazível localização 

atlântica do concelho de Cascais e os excelentes espaços-percurso que oferece.   

Dois dos percursos mais solicitados são o designado Paredão; o passeio marítimo de 

Cascais a São João do Estoril34, e o passeio, que passamos a designar como Boca do 

Inferno, que vai desde o Farol Museu de Santa Marta35 até à Casa da Guia36. São dois 

percursos que concentram um grande número de pessoas, de todas as faixas etárias, 

                                            
34 São João do Estoril é uma aldeia do concelho de Cascais. (Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
35 Com projeto de arquitetura de Francisco e Manuel Aires de Mateus e programa museológico de Joaquim 
Boiça, o Farol Museu de Santa Marta foi reabilitado com base num protocolo firmado entre a Câmara 
Municipal de Cascais e o Estado-maior da Armada Portuguesa. Abriu ao público em julho de 2007, o seu 
modelo é inédito no país, ao conjugar espaços expositivos com a função de sinalização costeira, 
supervisionada pela Direção de Faróis da Marinha. (Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
36 Casa da Guia está situada num Palacete do século XIX, debruçada numa falésia a imensidão do Oceano 
Atlântico. A recuperação deste património arquitetónico, da responsabilidade do arquiteto Cláudio 
Wanderley, tornou a Casa da Guia no inovador conceito de Comércio, Cultura e Lazer, único no concelho 
de Cascais, tendo-se tornado atualmente numa referência do concelho de Cascais (Casa da Guia, 2016). 
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em práticas, que vão desde o passeio descontraído ao caminhar energético, do correr 

para manutenção à corrida cronometrada, do passeio de bicicleta ao treino de bicicleta. 

Também o turismo na região adotou estes novos hábitos, contribuindo 

significativamente para a densidade de pessoas que se verificam nestes espaços 

públicos. 

São percursos públicos que promovem a mobilidade suave, contudo, apesar de se 

tratarem de velocidades menores, caminhar, correr ou andar de bicicleta não isenta a 

possibilidade da existência de riscos de colisão entre os diversos usuários, não apenas 

porque as velocidades entre um pedestre (lento) e um ciclista (rápido) são muito 

diferentes, como também existem diversos atores que intervém no espaço público, que 

têm menos discernimento na avaliação dos riscos, como é o caso das crianças, ou com 

menos reflexos, como é o caso dos idosos.  

 

Ilustração 23 - Paredão, o percurso pedonal de 2,5 Km, com ciclovia, compreendido entre a Praia da Duquesa no centro da vila de 

Cascais e a praia da Azarujinha em São João do Estoril. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

No caso do Paredão, um percurso pedonal de extraordinária beleza, foi interdita a 

circulação dos veículos motorizados (exceto cargas e descargas em horário próprio), 

todavia, permite a circulação de bicicletas também dentro de horário e calendário 

próprio. Para o efeito foi criada uma via dedicada (ciclovia) para os ciclistas. Trata-se de 

um percurso com grandes concentrações, principalmente ao fim de semana e dias mais 

soalheiros. É também o acesso para as praias, e nos meses veraneios a grande 

intensidade de pessoas no Paredão é constante todos os dias da semana. 
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Ilustração 24 - Paredão, um percurso para mobilidade suave, com via dedicada para as bicicletas. (ilustração nossa, 2016) 

 
Defendemos pois, que as possibilidades de conflitos neste espaço-percurso são muito 

grandes, tendo em conta a variedade de dinâmicas de velocidade que ali são praticadas. 

A ciclovia cria um canal dedicado aos ciclistas, que assim podem mais 

“despreocupadamente” rodar no percurso sem a necessidade de negociar a partilha do 

espaço e de reduzir a velocidade de circulação.  

Importa referir que o Paredão é um espaço público que potencializa a interação social, 

proporcionando ambientes estáticos que podem facilmente conflituar com a 

componente itinerante. Na nossa opinião, a via dedicada às bicicletas aumenta ainda 

mais este conflito.  

Também o espaço-percurso Boca do Inferno é outro exuberante local para caminhar, 

correr ou andar de bicicleta. Um percurso que tem o lugar Boca do Inferno37 a meio do 

caminho, um ponto de referência local muito solicitado pelo turismo na região. Além do 

espaço Boca do Inferno, também a Casa de Santa Maria38, o Farol Museu de Santa 

Marta, a Casa das Histórias de Paula Rego39, a Casa da Guia e o Museu Condes de 

                                            
37 A Boca do Inferno localiza-se na costa Oeste do concelho de Cascais. O nome "Boca do Inferno" deve-
se à morfologia do território, e ao impacto das ondas que se fazem sentir no local. (Cascais. Câmara 
Municipal, 2016) 
38 A casa de Santa Maria é uma construção de 1902 e constitui uma das mais emblemáticas obras do 
arquiteto Raul Lino. Foi mandada construir no século XIX por Jorge O’Neil, aristocrata ligado à indústria 
tabaqueira. (Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
39 Em 2006, Paula Rego escolheu Cascais para a construção da "sua" Casa das Histórias, um museu com 
projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker 2011. A Casa das Histórias Paula Rego foi 
inaugurada em setembro de 2009 e é atualmente o espaço museológico do concelho com maior projeção 
internacional. (Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
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Castro Guimarães40 são referências incontornáveis na região que se situam nas 

imediações deste percurso. É por conseguinte um local muito concorrido, convidativo 

para a mobilidade suave e sujeito a grandes concentrações, principalmente aos fins-de-

semana e nos dias mais solarengos. 

 

Ilustração 25 - Boca do Inferno, o percurso com aproximadamente 2 Km com vias dedicadas para pedestres, ciclistas e veículos 

motorizados, compreendido entre o Farol Museu de Santa Marta e a Casa da Guia. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 
O espaço-percurso Boca do Inferno é caraterizado pela existência de vias dedicadas e 

bem identificadas para pedestres, ciclistas e veículos motorizados, no entanto, devido à 

invasão constante de uns e de outros no espaço dedicado alheio, geram-se situações 

de conflito que provocam a possibilidade de risco de colisão, que de ano para ano se 

vão acentuando, porque os utilizadores destas práticas são cada vez em maior número. 

 
Ilustração 26 - Boca do Inferno, um percurso com vias dedicadas para pedestres, bicicletas e automóveis. (Ilustração nossa, 2016) 

                                            
40 O Museu Condes de Castro Guimarães fica localizado no interior do Parque Marechal Carmona é o mais 
antigo espaço museológico do concelho. Inaugurado em 1931, foi dirigido por figuras de grande prestígio 
no meio cultural português, como por exemplo João Couto, Carlos Bonvalot, Branquinho da Fonseca e 
Maria Alice Beaumont. Em 1932, Fernando Pessoa candidatou-se ao cargo de conservador, porém não foi 
admitido por falta de habilitações. A Torre de S. Sebastião, atual Museu-Biblioteca Condes de Castro 
Guimarães, data do início do século XX e foi edificada por iniciativa do aristocrata Jorge O'Neil. (Cascais. 
Câmara Municipal, 2016) 
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Apesar das vias dedicadas a diferentes mobilidades estarem bem referenciadas no 

percurso-espaço Boca do Inferno, muitos pedestres tendem a procurar o pavimento liso 

e mais cómodo da ciclovia, em detrimento do passeio em calçada, assim como alguns 

ciclistas, cómodos com a via dedicada, utilizam a ciclovia como se se tratasse de uma 

ciclo-pista, circulando com velocidades inapropriadas que potencializam ainda mais os 

riscos de colisão.  

O piso em calçada portuguesa na via dedicada aos pedestres (passeio), é um pavimento 

pitoresco, mas incómodo para caminhar ou correr, e as pessoas preferem circular no 

pavimento da ciclovia, um betão betuminoso liso, que é muito mais confortável. Para 

agravar esta situação, acontece que muitas vezes a ciclovia está “engarrafada” por 

pedestres que caminham pausadamente lado a lado, ocupando numa atitude pouco 

cívica, toda a largura da ciclovia. 

Numa conversa informal que tivemos com um técnico superior do Departamento 

Estratégico da Câmara Municipal de Cascais sobre esta questão, este avançou com 

uma sugestão, que na nossa opinião poderá merecer maior atenção. Este defendeu a 

hipótese de trocar a ciclovia com o passeio, isto é, os pedestres passavam a circular no 

pavimento da ciclovia, e as bicicletas no pavimento do passeio pedonal, tendo em conta 

que as bicicletas que habitualmente ali circulam são quase todas do tipo “montanha”, 

porque as bicicletas de estrada, mais rápidas, já optaram por circular na via dedicada 

aos veículos motorizados, a fim de evitarem colisões com os pedestres “invasores” na 

ciclovia. 

A Teoria do Risco fundamenta-se no perigo de colisão. Quanto maior é o perigo de 

colisão, maior é a atenção por parte de todos aqueles que partilham o mesmo espaço 

público, (Ocampo, 2015, p. 34) obrigando a uma redobrada atenção relativamente aos 

outros utilizadores e à negociação do espaço quando um individuo se desloca de um 

ponto para outro. As maiores diferenças entre velocidades na mobilidade suave situam-

se entre um pedestre lento em passeio e um ciclista rápido em treino. Quando um ciclista 

tem uma via dedicada à sua mobilidade, este, deixa de se preocupar com os outros 

utilizadores com mobilidades diferentes, porque se encontra de certa forma legal na sua 

velocidade e no espaço que a via dedicada lhe oferece. Cria-se uma falsa segurança, 

porque não precisa de olhar, não precisa de negociar o espaço com os outros usuários. 

(Ocampo, 2015, p. 35)  

Defendemos pois, a não existência de vias dedicadas nestes espaços-percurso mais 

concorridos, onde a intensidade de pessoas com diferentes mobilidades, potencializa o 
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risco de colisão. O Espaço Partilhado (Shared Space) é na nossa opinião, o modelo 

mais apropriado para estes dois percursos, porque retira o direito às velocidades mais 

rápidas (bicicleta neste caso concreto), e obriga à negociação do espaço público por 

parte de todos os utilizadores, reduzindo assim os riscos de colisão. Contudo, também 

defendemos que nos percursos onde a concentração de pessoas não é em número 

suficiente para suscitar preocupações de conflito, como é o caso da ciclovia desde a 

Casa da Guia para o Guincho41 (no sequencia do percurso Boca do Inferno), as vias 

partilhadas (dedicadas) para pedestres, ciclistas e automobilistas são uma solução, que 

nosso entender nos parece eficaz e funcional. 

 

 
Ilustração 27 - Ciclovia da Casa da Guia para o Guincho, que curiosamente é partilhada entre peões e ciclistas em alguns troços do 

percurso. (ilustração nossa, 2016) 

 
Podemos então concluir que os novos hábitos urbanos de lazer, saúde e bem-estar, 

despertaram novos espaços públicos, os quais designámos por espaços-percurso, 

percursos esses, que suscitam novas reflexões quanto à sua vivência. Diferenciamos 

também estes percursos em dois grupos; os que ficam mais próximos dos centros 

urbanos, e por serem mais concorridos, potencializam situações de maior conflito, e os 

que por estarem mais afastados não concentram um número de pessoas suficiente para 

gerar situações de conflito.  

Somos da opinião que os espaços-percurso que suscitam diferentes concentrações 

devem ter soluções de partilha de espaço também diferentes. Nos espaços-percurso 

mais concorridos, defendemos a solução de Espaço Partilhado (Shared Space), para 

                                            
41 O Guincho é conhecido pela sua internacional e ventosa praia onde são realizados os campeonatos 
mundiais de Surf, Windsurf e Kitesurf, e pela sua localização geográfica entre a planície e a Serra de Sintra. 
Pertence à freguesia de Alcabideche do concelho de Cascais, e dista cerca de 8 Km do centro da Vila. 
(Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
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os outros percursos, mais extensos e com menos concentração de pessoas, sugerimos 

as vias dedicadas. 

Nesta mesma altura em que estamos a escrever sobre este tema (Abril 2016), a Câmara 

Municipal de Cascais (CMC) decidiu reforçar a identificação da via dedicada para 

ciclistas no percurso do Paredão, uma medida que é a antítese do que acabamos de 

defender. É uma medida pouco consensual no concelho e que suscita opiniões diversas 

entre todos os atores que intervém no espaço publico. A razão apresentada para o 

reforço da identificação da ciclovia no Paredão, visa melhor proteger os pedestres, 

obrigando os ciclistas a concentrarem-se no seu espaço dedicado, evitando assim o 

risco de colisão. As críticas vão desde a forma como foi identificada (marcação) a 

ciclovia, até à defesa da não existência de uma ciclovia naquele local. Críticas que na 

nossa opinião são desenquadradas, e que não resolvem o verdadeiro problema. 

Defendemos pois, que se os ciclistas possam circular no Paredão, contudo, devem fazê-

lo sem prioridade sobre as mobilidades mais lentas, dentro do modelo de Espaço 

Partilhado. Em simultâneo deve ser promovida uma operação de propaganda municipal, 

onde sejam divulgadas as caraterísticas de um espaço publico com estas 

características, e quais as atitudes cívicas mais corretas na partilha destes espaços. 

 
Ilustração 28 – Mais ciclovia no Paredão. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Nos diálogos que mantivemos com os técnicos superiores da Câmara Municipal de 

Cascais (CMC), responsáveis por algumas das intervenções que são feitas no espaço 

público, todos eles são unânimes em afirmar que as soluções que são preconizadas 

não devem ter um carácter absolutista nem definitivo, e que muitas vezes estas 

intervenções funcionam como experiencias evolutivas até se conseguirem soluções 

mais consolidadas e com resultados mais profícuos para a comunidade. Assim sendo, 

e concordando em absoluto com a opinião dos técnicos da CMC, também é possível 
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afirmarmos que o espaço público deve ser visto como um laboratório onde se vão 

construindo soluções que procuram responder aos mais variados problemas que a vida 

pública desperta, contudo, também consideramos importante que os investigadores 

destes laboratórios de psicologia ambiental mantenham esta consciência 

experimentalista, e continuem sempre atentos às novas dinâmicas sociais, não se 

conformando com soluções menores. 

A intervenção no espaço público pode por vezes ser um terramoto com impactos 

políticos, económicos e sociais, e que na maioria das vezes gera tsunamis na discussão 

pública, onde o desacordo é geral entre os técnicos responsáveis pelas intervenções, 

os comerciantes, os residentes e outros atores com participação efetiva no espaço 

público. Todavia, defendemos que esta discussão coletiva é riquíssima e de muito 

interesse, e que deve ser entendida como um vínculo gerador de novas e melhores 

soluções para a requalificação do espaço público. 

 

 
Ilustração 29 – Os novos espaços-percurso urbanos (ilustração nossa, 2016) 

 

3.5. ESPAÇO PARTILHADO; UM MODELO QUE PROMOVE A MOBILIDADE 

SUAVE E A ECO-MOBILIDADE 

Os veículos motorizados são objetos para mobilidade que tiveram e continuam a ter 

grande sucesso nas sociedades em todo o mundo. São também poderosos símbolos 

de êxito social. A sociedade portuguesa está estruturada num modelo que tem o veículo 
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motorizado como fator determinante nas dinâmicas sociais. A vila de Cascais é prova 

disso mesmo, tendo em consideração que na repartição modal realizada em 2011, o 

transporte individual (TI) foi o meio de transporte preferido dos cascalenses, com uma 

percentagem a rondar os 66%, valor muito superior aos cerca de 11% das mobilidades 

seguintes mais utilizadas, nomeadamente andar a pé e andar de comboio. (Luz, 2015, 

p. 57) Os dados são esclarecedores e deixam a entender que os veículos motorizados, 

nomeadamente o automóvel, continuam a ter um papel muito importante na vida das 

comunidades, como é o caso do município de Cascais. 

 
Ilustração 30 – A importância do automóvel nos hábitos dos munícipes. Rotunda Visconde da Luz em cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Um dos maiores desafios na implementação de um modelo como é o caso do Shared 

Space, é esclarecer as populações demasiado dependentes do automóvel, que a 

qualidade de uma cidade não se mede pelo número de veículos e engarrafamentos que 

consegue produzir, mas sim pelo espaço que consegue proporcionar para as relações 

humanas. A cidade contemporânea, à semelhança do que acontecia com cidade 

medieval, continua a ser um local de trocas, de comunicação e de relações sociais, e o 

conceito Shared Space responde com sucesso aos princípios fundamentais da cidade, 

porque reduzir as dinâmicas de velocidade e promover a mobilidade suave, tem o 

objetivo de criar relações (momentos), e são essas relações, que criam os espaços de 

convívio (lugares), e são esses lugares (Shared Space) que criam a cidade. (Ocampo, 

2015, p. 20) 

As relações sociais, além de serem um vínculo para humanizar a cidade, também 

trazem benefícios na área da Saúde Pública. Jan Gehl42, conhecido arquiteto urbanista 

                                            
42 Jan Gehl (Copenhague, 17 de setembro de 1936) é um arquiteto e urbanista dinamarquês, professor 
universitário aposentado e consultor, cuja carreira foi construída com base no princípio de melhorar a 
qualidade de vida urbana através da reorientação do planeamento urbano em favor de pedestres e ciclistas. 
(Gehl Architects, 2016) 
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dinamarquês, é um Culturalista que defende a qualidade de vida na cidade como o 

resultado da boa saúde, bem-estar, alegria e diversão, e que a conjugação positiva 

destas qualidades é conseguida promovendo essencialmente a mobilidade suave nos 

meios urbanos. 

Segundo Gehl, a dimensão humana tem sido secundarizada no planeamento urbano 

desde meados do século XX, porque a prioridade dos urbanistas começa pelos edifícios, 

depois os espaços livres e por último as pessoas, quando deveria ser precisamente o 

contrário; pessoas, vazios e edifícios. Na sua publicação “Cities for People”, Gehl 

classifica esta forma de projetar como o síndrome de Brasília, assumindo claramente 

uma posição divergente do modelo da cidade modernista, que também, designa como 

cidade tecnocrática. (Gehl, 2010, p. 195-197). 

Gehl considera que o desenvolvimento da cidade contemporânea pode ser definido 

através de três etapas: a cidade tradicional antes de 1960, que era desenhada em 

função das pessoas, a cidade invadida, que surge com a invasão dos automóveis no 

espaço público a partir dos anos 60, dominando totalmente os parâmetros do desenho 

da cidade em função da felicidade do automóvel, e a cidade reconquistada, onde o 

automóvel começa a perder o domínio do espaço público dando novamente lugar à 

humanização da cidade. (Gehl, 2010, p. 198-211). 

No modelo da cidade defendida por Gehl, a cidade reconquistada, procura-se 

requalificar a cidade para as pessoas, priorizando a relação entre a arquitetura, a 

psicologia e a sociologia urbana, defendendo que a conjugação positiva destes fatores 

tem como resultado uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Dando como 

exemplo a cidade Copenhaga, Jan Gehl, propõe a promoção da mobilidade suave 

(andar a pé ou de bicicleta), transportes públicos eficientes, espaços partilhados e a 

revitalização dos centros urbanos, como princípios fundamentais para garantir a 

qualidade da cidade e consequentemente do bem-estar dos seus cidadãos. (Gehl, 2010, 

p. 111-115) 

Gehl, coloca assim sobre os “ombros” dos arquitetos e urbanistas, o ónus da 

responsabilidade da qualidade da vida pública e do bem-estar das pessoas que 

vivenciam a cidade, porque segundo Gehl, a qualidade da saúde pública está 

diretamente relacionada com a qualidade do espaço público. 

O difícil divórcio das populações com o automóvel na cidade é uma tarefa que já foi 

conseguida em países mais desenvolvidos e com economias mais saudáveis. Em 

Portugal, na nossa opinião, mais tarde ou mais cedo também será inevitável substituir 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   75 

a primazia do veículo motorizado por outras mobilidades como é o caso da mobilidade 

suave e da ECO-Mobilidade. 

A mobilidade suave, também designada por mobilidade ativa ou mobilidade não-

motorizada é o meio utilizado na deslocação de pessoas em que se faz unicamente uso 

dos meios físicos do ser humano para a movimentação. Os meios de transporte mais 

utilizados na mobilidade suave são andar a pé e de bicicleta, no entanto, trotinetas, 

skates e patins também se enquadram dentro da mobilidade suave. (Resolução, 

54/2015, p. 5052-5060) 

 

 
Ilustração 31 - Andar a pé, de bicicleta, de trotineta ou de skate, são formas de deslocação que se enquadram na Mobilidade Suave. 
(Brasil. Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Divisão de Habilitação e Assessoria de Comunicação Social, 2014 ; 

Goodyear, 2014 ; Rosa, 2014 ; Prieto, 2015). 

 
O Shared Space encontra na mobilidade suave (andar a pé e de bicicleta) e nas 

dinâmicas de velocidade reduzida (ex.: segway’s, trotinetas, etc.) os meios de 

deslocamento ideais para a população mais idosa, sobretudo nos espaços públicos 

requalificados como são o caso das denominadas “Ruas para Viver”. Importa referir que 

a promoção da mobilidade suave nos espaços Shared Space, não tem apenas um 

objetivo de carácter lúdico e de lazer, mas aposta sobretudo na sua utilização como 

meio de transporte não poluente para as mais diversas atividades quotidianas da vida 

pública. 

A requalificação de espaço público dentro do conceito Espaço Partilhado é um plano 

que promove a mobilidade suave e a ECO-Mobilidade. A negociação na partilha do 

espaço entre os diversos atores que nele participam, é uma interação que só pode ser 

conseguida com dinâmicas de velocidade muito reduzidas, e andar a pé ou de bicicleta 

são os meios de transporte que melhor respondem a essa necessidade. Contudo, para 

garantir o sucesso do modelo Shared Space e a promoção das mobilidades ecológicas, 

é necessário conjugar diversas infraestruturas que em conjunto se complementam, 
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garantindo assim acessibilidade e mobilidade para todos. Algumas dessas 

infraestruturas são: 

• Interfaces  

• Parques de estacionamento 

• Transporte Público em Sitio Próprio (TPSP) 

• Sistema Público de Bicicletas Partilhadas (SPBP) 

 

 
Ilustração 32 – Paredão de Cascais, um espaço público dedicado à mobilidade suave. (Ilustração nossa, 2016) 

3.5.1. INTERFACES 

O Interface é uma estrutura que articula a ligação entre vários sistemas de transporte, 

incluindo os parques de estacionamento. A localização, dimensão e modo de 

funcionamento são determinantes para garantir a viabilidade de um sistema que 

pretende promover a mobilidade suave e o uso de transportes públicos como meio de 

transporte preferencial. 

Como já foi anteriormente referido, as intervenções Shared Space ocupam-se de zonas 

específicas do território da cidade, e na maioria das vezes para aceder a essas áreas é 

necessário prever o uso de outras mobilidades de transporte, como são o caso dos 

transportes individuais (TI) e dos transportes coletivos (TC). 

Na maioria das vezes, o local de trabalho é fora das áreas de residência, com uma 

probabilidade muito grande de estar situado numa área com características de Shared 

Space, e o percurso que é feito para lá chegar, implica muitas vezes a utilização de 
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diversos meios de transporte. Os Interfaces são os locais onde se geram as trocas das 

diferentes mobilidades utilizadas para fazer um determinado percurso. Por exemplo, ir 

de bicicleta até um Interface, parquear a bicicleta num Silo-Bike43 existente no local, e 

seguir viagem de comboio, ao qual acedeu, através da estação também existente no 

mesmo espaço. O Interface deve também ser uma estrutura que possibilite espaço para 

fazer uma pausa, beber um café, ou fazer compras de última hora, numa loja de 

conveniência do tipo Cornershop44.  

Na vila de Cascais, o principal Interface é no Largo da Estação de Comboios, onde é 

feita a interligação entre comboios, autocarros, táxis e a mobilidade suave. Também 

existe oferta de estacionamento subterrâneo, mas só para veículos automóveis, e com 

a agravante dos preços praticados serem pouco aliciantes. Deixar um automóvel no 

parque de estacionamento durante as horas do expediente é uma despesa considerável 

que obriga a alternativas de estacionamento. 

O Largo da Estação em Cascais é uma rotunda de trafego automóvel, ao ar livre, que 

gera à sua volta, em estruturas independentes, a Estação de Comboios, a Praça de 

Táxis e o estacionamento subterrâneo. Através de um túnel subterrâneo acede-se 

também ao terminal de transportes coletivos situado no outro lado da via, junto a um 

Centro Comercial (Cascais Villa) existente no local. Na nossa opinião, é um local que 

merecia uma requalificação de espaço público, que integrasse todas as estruturas 

independentes, incluindo o centro comercial, numa estrutura única, protegida das ações 

climáticas, assumindo-se assim como a Interface referência não apenas do centro da 

vila, mas também da região. Numa estrutura como esta, o estacionamento é 

fundamental, e teria também que ser integrado, mas de forma a garantir um 

estacionamento de maior duração através de um tarifário/hora acessível, e com 

capacidade de resposta quanto à oferta do número de lugares para parqueamento. 

 

                                            
43 Parqueamento próprio para guardar bicicletas 
44 Lojas de esquina, abertas a qualquer hora do dia, com oferta variada, nomeadamente na área de 
supermercado. 
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Ilustração 33 – Largo da Estação Comboios em Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 

3.5.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

Uma das principais, senão mesmo a principal consequência de insucesso numa 

requalificação de espaço público no modelo de Espaço Partilhado, é o seu 

despovoamento, implicando graves prejuízos financeiros, quer para os agentes 

económicos, quer para os objetivos da administração local, quer ainda para a população 

de um modo geral. Portanto, a vivência social e comercial das ruas é fundamental, e 

para alimentar as ruas com vida é necessário garantir estacionamentos centrais, bem 

dimensionados, de fácil acesso e que sejam atrativos pelos preços praticados. O parque 

de estacionamento do Largo da Estação de Cascais, está excelentemente situado no 

centro da Vila, junto ao principal Interface do centro da vila, contudo, o tarifário/hora do 

parque, aponta para um público-alvo de passo estugado, que se desloca ao centro com 

o intuito de tratar de assuntos muito objetivos e rápidos, e não para lá permanecer. 

Como em tudo o que se refere a intervenções no espaço publico, também os 

estacionamentos são tema de grandes e exaustivos debates de opinião na vida pública. 

Uma das soluções mais defendidas e bem posicionada, passa pela criação de parques 

de estacionamento periféricos, suficientemente afastados do centro para poderem 

praticar baixos tarifários, e que fossem servidos por um serviço pendular regular de 

transportes públicos que fizesse a ligação entre o centro urbano (Interfaces) e os 

estacionamentos. Consideramos que os parques de estacionamentos afastados dos 

centros urbanos, apesar de atrativos pelo ponto de vista do tarifário/hora, não são uma 

boa solução. Neste contexto, os estacionamentos no centro, com tarifários/hora 

elevados, ganhariam um estatuto elitista que pouco ou nada contribuiriam para garantir 
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uma acessibilidade inclusiva e para o povoamento generoso dos espaços Shared 

Space. Além disso, a logística para aceder aos centros seria muito maior, mais 

dispendiosa e também mais desconfortável. Uma viagem de automóvel até ao parque 

de estacionamento (periférico) mais próximo, seguido de uma viagem de transporte 

público até ao centro não nos parece uma ideia muito convidativa para a vivência do 

Espaço Partilhado, principalmente se as pessoas estiverem na disposição de irem fazer 

compras. Defendemos pois, que os estacionamentos devem estar situados o mais 

central possível, servidos por boas vias, e geridos pela administração local, porque só 

assim é possível conseguir uma política de preços mais acessíveis, que também 

pudesse ser conjugada através de passes combinados com os restantes transportes 

públicos, garantindo assim, uma acessibilidade mais inclusiva e ao mesmo tempo mais 

convidativa para as pessoas vivenciarem as áreas Shared Space. 

Os silos-auto são na nossa opinião as melhores estruturas para servirem os objetivos 

de estacionamento nas áreas Shared Space. São construções verticais com uma 

ocupação reduzida em termos de área de implantação, muito inferior à de um 

estacionamento de superfície, e que podem também qualificar o espaço urbano 

construído, pontualizando e criando referências no território. São estruturas que podem 

ser construídas com um carácter sustentável, utilizando materiais que no futuro possam 

ser facilmente recicláveis, como por exemplo o aço, mas que simultaneamente 

pudessem ter capacidade de mutação, quer na função, quer no dimensionamento, quer 

ainda na localização. Estas estruturas podem também servir como Interfaces, 

albergando terminais de transportes coletivos e zonas comerciais.  

 
Ilustração 34 - Silo Auto, dos Arq. Herzog & Meuron em Miami Beach, USA. (Ideasgn, 2013) 

Por sua vez, os estacionamentos subterrâneos são extremamente dispendiosos na sua 

construção, e refletem depois essa circunstância nos preços praticados. Além disso, 

tem limitações quanto à sua localização, e habitualmente são exíguos no 

dimensionamento. Contudo, são soluções que também respondem à estratégia do 
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Shared Space. Relativamente aos estacionamentos de superfície, estes são 

praticamente incomportáveis nos centros urbanos, tendo em conta não só a densidade 

construída, como também o preço por metro quadrado do terreno, além das restrições 

que a legislação obriga quanto à impermeabilização dos solos. Estes parques de 

estacionamento são apenas viáveis fora dos centros urbanos, e talvez por isso, 

juntamente com a crónica falta de recursos financeiros, justifique em parte, a estratégia 

de localizar os parques estacionamento para maior permanência, fora dos centros 

urbanos. 

Se a mobilidade suave representa o meio de transporte ideal nas áreas Shared Space, 

os estacionamentos são a garantia - como acontece nas grandes superfícies comerciais 

fora das localidades - para que as pessoas acedam de forma confortável e possam 

povoar estes espaços, tendo em consideração, que uma grande percentagem da 

população portuguesa, continua a utilizar o automóvel como o meio de transporte 

preferencial nas suas deslocações. 

Defendemos que todas as opiniões sobre o espaço público não devem ter um carácter 

vinculativo. O espaço público é uma estrutura viva em constante mutação, e as opiniões 

absolutistas são inconsequentes. Além disso cada território tem as suas singulares 

caraterísticas e os seus singulares hábitos de cidadania. Estacionamentos centrais e 

acessíveis é a ideia que patrocinamos hoje e que nos parece a mais razoável no 

contexto da zona onde residimos (Cascais), mas de forma alguma se trata de uma 

ideologia ou uma posição de honra. O espaço público é um laboratório! Esta sim é uma 

afirmação incontestável. 

3.5.3. TRANSPORTE PÚBLICO EM SÍTIO PRÓPRIO (TPSP) 

O Shared Space, além de promover a mobilidade suave, também promove a mobilidade 

sustentável, ou ECO-Mobilidade como se apraz dizer. Os transportes públicos (TP) são 

uma das componentes da mobilidade sustentável desde que devidamente enquadrados 

e especificados para o efeito. Importa referir que entendemos como transportes 

públicos, todos os transportes coletivos de acesso público, independentemente de 

estarem a cargo da administração Pública, Privada ou de Parcerias Pública Privadas 

(PPP). 

Atualmente em Cascais, os TP são basicamente orientados para os movimentos 

pendulares na ligação entre as zonas residenciais periféricas mais povoadas, e o centro 

da vila, (Luz, 2015, p. 91) nomeadamente o Largo da Estação de Comboios, 
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descuidando de certa forma os percursos nos centros urbanos e nas zonas mais 

emblemáticas. Eventualmente essa necessidade ainda não se colocou porque o centro 

da Vila ainda não se assumiu na sua plenitude como um espaço Shared Space. 

O Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) é uma estratégia de transporte público 

para zonas de Espaço Partilhado, onde o automóvel não é bem visto por assim dizer. 

Trata-se de um meio de transporte coletivo de médio porte para circular em vias 

dedicadas para o efeito, (Luz, 2015, p. 92) contribuindo assim para uma maior eficácia 

nos horários praticados. Pretende servir as deslocações dentro da cidade, ligando os 

diversos Interfaces, parques de estacionamento e as zonas mais emblemáticas da 

cidade, respondendo também às solicitações do turismo. Na nossa opinião, deve ser 

um percurso circular fechado (do tipo Giro), relativamente curto, expedito e com uma 

periocidade regular, e que funcionem num sistema on demand45.  O TPSP, também 

procura situar-se como alternativa ao transporte individual, invertendo os hábitos que 

privilegiam o automóvel como meio de transporte nos centros urbanos, promovendo 

assim a redução das emissões de carbono para a atmosfera, dos níveis de ruído, dos 

gastos energéticos e da degradação do espaço publico. (Luz, 2015, p. 92) O TPSP deve 

“obrigatoriamente” inserir-se dentro do conceito de ECO-Mobilidade, para responder 

completamente aos objetivos de uma economia de baixo teor de carbono.    

 
Ilustração 35 - Transporte Público em Sitio Próprio (TPSP). (Ilustração nossa, 2016) 

  

                                            
45 On Demand é uma expressão em inglês que quer dizer a pedido. Nos transportes públicos esta expressão 
significa que só existe paragem quando alguém manda parar para sair ou entrar. 
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3.5.4. SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS PARTILHADAS (SPBP) 

The Bike Share é o nome mais utilizado dentro da União Europeia para o Sistema 

Público de Bicicletas Partilhadas (SPBP) é também uma infraestrutura fundamental na 

requalificação Shared Space. 

Bike-share has taken many forms over the course of its development, from free bikes left 

for a community to use at will to more technologically advanced and secure systems. In 

every iteration, the essence of bike-share remains simple: anyone can pick up a bike in 

one place and return it to another, making point-to-point, human-powered transportation 

feasible. Today, more than 600 cities around the globe have their own bike-share 

systems, and more programs are starting every year. The largest systems are in China, 

in cities such as Hangzhou and Shanghai. In Paris, London, and Washington, D.C., highly 

successful systems have helped to promote cycling as a viable and valued transport 

option. Each city has made bike-share its own, adapting it to the local context, including 

the city’s density, topography, weather, infrastructure, and culture. Although other cities’ 

examples can serve as useful guides, there is no single model of bike-share. (Institute for 

transportation & development policy, 2013, p. 10) 

A Bicicleta é um meio de transporte que se insere dentro da mobilidade suave; é 

sustentável, amiga do ambiente e promove a saúde e o bem-estar. (Institute for 

transportation & development policy, 2013, p. 14) Atualmente muitas cidades em todo o 

mundo têm sistemas eficientes de aluguer de bicicletas (SPBP), que fazem parte do 

quotidiano das viagens na cidade (trabalho, compras, cinema, restaurante, etc.), e 

substituem com sucesso o transporte individual (TI) nomeadamente o automóvel. 

O SPBP é essencialmente constituído por Dock-Stations46 (estação base, ou 

parqueamento, onde se alugam e recolhem as bicicletas), as bicicletas propriamente 

ditas, que podem ser convencionais ou elétricas, um sistema de Software que faz a 

gestão dos alugueres, e o Marketing para promover e divulgar o sistema (Institute for 

transportation & development policy, 2013, p. 54-85) 

                                            
46 “Dock Stations” é uma frase em inglês, que significa em português “estação base”. 
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Ilustração 36 - Sistema Público de Bicicletas Partilhadas (SPBP). (Institute for transportation & development policy, 2013, p. 22-23) 

 

As Dock-Stations devem estar situadas junto às Interfaces, parques de 

estacionamentos, terminais de Transportes Públicos, locais turísticos de referência, 

zonas emblemáticas e centralidades. Estas estruturas podem ser desprotegidas ou 

cobertas, e habitualmente situam-se em praças, passeios generosos ou em lugares de 

estacionamento na via pública. (Institute for transportation & development policy, 2013, 

p. 557-60). 

O sistema SPBP pode ser operado por uma entidade pública ou por um concessionário 

privado, (Institute for transportation & development policy, 2013, p. 90-93) o que em 

qualquer dos casos, apenas assume o encargo sobre as bicicletas para aluguer, não se 

responsabilizando por outras que não façam parte do sistema. Contudo, quando se 

pretende promover o uso da bicicleta em substituição do veículo motorizado é 

necessário considerar também as bicicletas particulares, e algumas delas, são 

verdadeiras joias tecnológicas com preços a condizer, e certamente que os proprietários 

não as irão utilizar no dia-a-dia, caso não tenham um local seguro e protegido para as 

guardar.  

Portanto, na nossa opinião, as Dock-Stations devem também prever lugar para as 

bicicletas de uso particular, e caso essa partilha não seja possível acordar, defendemos 

que também devem ser consideradas Dock-Stations para bicicletas particulares, fora do 

sistema SPBP. 
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Ilustração 37 – Dock-Stations para bicicletas particulares. (ICNITA, 2011) 

 

Por último, os softwares são também elementos importantes no SPBP. Na nossa 

opinião, consideramos os mais eficazes, aqueles que permitem pagamentos em 

numerário e cartão débito/crédito, e com possibilidade de aplicação no telemóvel, 

indicando a localização das Dock-Stations, a disponibilidade de bicicletas e sugestão de 

percursos. (Institute for transportation & development policy, 2013, p. 60, 74) Quando o 

sistema SPBP é composto por bicicletas elétricas, estes equipamentos também podem 

gerir o carregamento das baterias. 

Em breves palavras, concluímos que a utilização de um sistema como é o caso do 

SPBP, implica uma cultura de partilha, em que é necessário ter o cuidado de deixar a 

bicicleta para o próximo utilizador nas mesmas (boas) condições com que foi recebida. 

Esta cultura cívica de partilha deverá ser divulgada e eventualmente explicada aos 

utilizadores. Só assim, um sistema de partilha de bicicletas é viável. Em cidades como 

Paris, Londres, Berlim, Buenos Aires, Bruxelas, Toronto, Shanghai, Telavive, Boston, 

Barcelona, etc., são utilizados com sucesso os sistemas Bike Sharing. 

Today, more than 600 cities around the globe have their own bike-share systems, and 

more programs are starting every year. The largest systems are in China, in cities such 

as Hangzhou and Shanghai. In Paris, London, and Washington, D.C., highly successful 

systems have helped to promote cycling as a viable and valued transport option. (Institute 

for transportation & development policy, 2013, p. 10). 
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Ilustração 38 – Bike-share System ([Adaptado a partir de:] Institute for transportation & development policy, 2013, p. 92-93) 

  

CitY Country System Name Operater Type

Buenos Aires Argentina Mejor en Bici Public

Brussels Belgium Villo! Privare

Rio de Janeiro Brazil Bike Rio Private

Montreal Canada Bixi Public

Toronto Canada Bixi Toronto Public

Guangzhou China Guangzhou Public Bicycle Public

Hangzhou China Hangzhou Public Bicycle Public

Zhuzhou China Zhuzhou Jinning Public Bicycle Public

Lyon France Vélo'v Private

Paris France Vélib' Private

Dublin Ireland Dublinbikes Private

Tel Aviv Israel Tel-o-Fun Private

Mexico City Mexico Ecobici Private

Barcelona Spain Bicing Private

Taipei Taiwan YouBike Private

London U.K. Barclays Cycle Hire Private

Boulder USA Boulder B-cycle Non-profit

Chattanooga USA Bike Chattanooga Private

Denver USA Denver B-Cycle Non-profit

Madison USA Madison B-Cycle Private

Minneapolis USA Nice Ride Non-profit

New York USA Citi Bike Private

Transportation Transportation Transportation Private

San Antonio USA San Antonio B-cycle Non-profit

Washington, DC USA Capital Bikeshare Private
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3.5.5. A BICICLETA ELÉTRICA NA MOBILIDADE SUAVE 

Como já foi referido, as bicicletas podem ser convencionais ou elétricas. Entende-se 

como bicicletas convencionais todas aquelas que não contam com meios auxiliares de 

motorização para a sua deslocação, ao contrário das elétricas que são auxiliadas por 

motores alimentados por baterias elétricas. As bicicletas elétricas são atualmente um 

dos equipamentos mais promovidos na mobilidade suave e nos sistemas SPBP. Tem a 

vantagem, ao contrário da bicicleta convencional, de não exigirem grande esforço por 

parte do utilizador na sua utilização, evitando o inconveniente suor e desalinho quando 

se enfrenta grandes declives, caraterística aliás, muito vulgar na orografia do território 

português. A Bicicleta Elétrica é uma bicicleta convencional dita “dopada”, mas que 

continua a depender unicamente do uso da motorização humana para a sua 

movimentação. Utiliza um sistema de assistência à pedalagem que facilita o esforço no 

pedalar para a sua movimentação, contudo não evita a necessidade de pedalar, e todas 

aquelas que utilizem um acelerador, evitando assim a necessidade de pedalar, deixam 

de estar abrangidas pelo conceito de bicicleta, e passam a ser classificados como 

ciclomotores conforme Dec. Lei 30/2002 de 16 de Fevereiro. 

h) Velocípedes com motor auxiliar, ou seja os velocípedes com pedalagem assistida, 

equipados com o motor auxiliar eléctrico com a potência máxima de 0,25 kW cuja 

alimentação é reduzida progressivamente, quando a velocidade do veículo aumenta e é 

interrompida a 25 km/h, que não podem ser propulsados exclusivamente por esse motor. 

(Decreto, 30/2002, p. 1298) 

Estas bicicletas são habitualmente alimentadas por um motor elétrico com potência na 

ordem dos 250 watts, e baterias 36 Volts. O sistema disponibiliza apenas potência 

quando o condutor pedala, e não o assiste a velocidades superiores a 25 km/h (uma 

vez que uma velocidade superior a esta faz com que a bicicleta elétrica seja legalmente 

considerada um ciclomotor). A bicicleta elétrica é também um tema que suscita diálogos 

interessante, e naqueles que tivemos o prazer de participar, ficámos com a ideia que o 

futuro da bicicleta elétrica a curto prazo, poderá evoluir para um meio de transporte mais 

rápido (melhores baterias, maior velocidade), contudo, com essa hipotética evolução, 

somos da opinião que perderá o enquadramento na mobilidade suave e no modelo 

Shared Space. 

As trotinetas elétricas e os segway’s, ao contrário das bicicletas elétricas, não 

necessitam do uso da motorização humana para se fazerem deslocar, no entanto pela 

dimensão, velocidade restrita até 25 Km/h e utilização de energias não poluentes são 

meios de transporte que se enquadram nas mobilidades praticadas no Shared Space. 

Na nossa opinião, a sua designação como mobilidade suave é dúbia, isto, se 
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considerarmos que a mobilidade suave depende unicamente do uso de meios físicos do 

ser humano para a locomoção, o que não acontece com as trotinetas elétricas e os 

segway’s.  

A mobilidade suave faz parte da mobilidade sustentável, e é promovida essencialmente 

por Politicas Públicas Municipais na requalificação do Espaço Público. 

Entende-se como mobilidade suave os meios de deslocação e transporte de velocidade 

reduzida, ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões 

de gases para a atmosfera como a simples pedonabilidade ou a deslocação com recurso 

a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou quaisquer outros similares, encarados como 

uma mais -valia económica, social e ambiental, e alternativa real ao automóvel. 

(Resolução n.º 3/2009, 2009, p. 831) 

 

 

Ilustração 39 - Bicicleta elétrica desdobrável
47

 (Gi FlyBike, 2015a ; Gi FlyBike, 2015b). 

3.6. O AUTOMÓVEL E O ESPAÇO PÚBLICO  

Por altura dos anos 60, o automóvel era considerado o transporte ideal. Os parâmetros 

que definiam as especificações para o desenho das ruas elegiam o automóvel como a 

prioridade fundamental dos seus objetivos. As vias eram totalmente dedicadas aos 

veículos motorizados que assim, dominavam a seu belo prazer os espaços públicos de 

ruas, praças e muitas vezes passeios. 

Em Portugal, na maioria dos municípios, a predominância do automóvel ainda continua 

a dominar os padrões de mobilidade como acontecia nos meados do século XX. A vila 

de Cascais é um exemplo disso mesmo. Por diversas circunstâncias socioeconómicas, 

a característica da habitação no concelho é essencialmente constituída por residências 

unifamiliares que formam múltiplos bairros que circundam a periferia da vila, 

                                            
47 Gi FlyBike, uma bicicleta elétrica, desdobrável, criada por dois argentinos como alternativa às constantes 
greves dos transportes públicos na cidade de Buenos Aires. (Ataíde, 2016, p. 152) 
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estimulando assim a utilização do automóvel como o meio de transporte mais escolhido 

para os deslocamentos dentro da concelhia. (Luz, 2015, p. 22, 23) 

Quando se pretende promover a mobilidade suave e a ECO-Mobilidade numa 

requalificação de espaço público Shared Space, uma das implicações é reduzir a 

velocidade e o trafego nos espaços urbanos. Em Portugal este objetivo é mais alargado, 

porque é necessário não apenas reduzir, como também inverter a dependência dos 

veículos motorizados, nomeadamente do automóvel nas deslocações dentro dos 

centros urbanos. Assim, em países como Portugal, uma requalificação no modelo de 

Espaço Partilhado é vista como uma revolução no espaço público, designadamente nos 

padrões de mobilidade.  

Como já foi referido, as intervenções no espaço público são sempre muito aguerridas, 

e geram controversos debates na vida pública. Nas ruas antigas e mais emblemáticas 

os debates são ainda mais intensos, porque esses lugares ganham qualidades de 

santuário, e qualquer intervenção é alvo de um escrutínio público muito exigente, e de 

uma resistência ainda maior a propostas para alterações.  

A resistência começa habitualmente com aqueles que mais utilizam as áreas que vão 

ser alvo de intervenções, e que já estão habituados às suas circunstâncias, mesmo que 

as alterações propostas sejam muito pontuais e anunciem benefícios gerais para todos. 

Curiosamente, se a requalificação de Espaço Partilhado tiver sucesso, serão as 

mesmas pessoas que mais resistiram às alterações, que depois, mais defenderão as 

novas características desse mesmo espaço público. (Ocampo, 2015, p. 69) 

Assim, a relação do automóvel com o Shared Space, começa por ser um confronto 

social, cultural, e eventualmente geracional entre as mobilidades à base das energias 

fósseis, e as mobilidades ecológicas. Apesar de este confronto geracional de 

mobilidades no espaço público ser ainda uma novidade para Portugal, já não o é para 

muitas regiões do globo, com especial destaque na Europa, que encontra neste tipo de 

requalificação de espaço publico uma oportunidade de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo. Já não se trata de um capricho estético, ambiental ou moral, 

mas sim de um modelo estruturante para o desenvolvimento económico, social e 

cultural. 

A intimidação ou mesmo ostracização do automóvel no espaço público, não é apenas 

uma circunstância de moda, e deve ser entendida como mais um passo no percurso 

civilizacional. Podemos sempre contrapor, que a ECO-Mobilidade exclui o automóvel 

movido por energias fósseis, mas inclui os veículos alimentados por energias 
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renováveis, e que dentro dessa perspetiva, o automóvel (elétrico) continuará a perdurar 

nas nossas vidas. Cremos, que de certa forma isso já está a acontecer, e que irá ter o 

seu espaço-tempo, no entanto, a substituição dos automóveis poluentes por outros 

ecológicos, qualifica o ambiente ecológico do espaço público, mas não qualifica o 

ambiente estético da rua, que continuaria preenchida por veículos automóveis.  

Nesta perspetiva, somos da opinião, que no futuro relativamente próximo, a imagem do 

automóvel na cidade, será apenas um resquício da memória coletiva das ruas da cidade. 

 

 
Ilustração 40 – Alameda Combatentes da Grande Guerra, Cascais (Ilustração nossa, 2016) 
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3.7. DESAFIOS NO DESENHO DO ESPAÇO PARTILHADO 

3.7.1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

As “Ruas para Viver” são a antítese das “Vias Dedicadas” dominadas pelos veículos 

motorizados. As dinâmicas de velocidade e a intensidade de tráfego rodoviário são os 

principais fatores que fazem a diferença. Velocidades muito reduzidas e pouca 

intensidade de veículos motorizados são os atributos que definem uma intervenção 

Shared Space, e cabe ao desenho48 do espaço público garantir esses objetivos.  

É através do desenho que são aplicadas as estratégias para a redução da velocidade e 

do tráfego rodoviário. Quando o desenho retira a sinalização de controlo de tráfego 

rodoviário e coloca obstáculos visíveis sobre a rua (mobiliário urbano), provocando 

inflexões na mesma, está a substituir a sinalização de trânsito, porque impede o 

desenvolvimento da velocidade ao limitar a possibilidade de aceleração. Além disso, 

aproveita estes elementos dissuasores de velocidade para criar momentos de pausa e 

referencias territoriais que contribuem para a requalificação do espaço público. Também 

é no desenho que são definidos os pavimentos que revestem as superfícies das ruas. 

Os pavimentos com materialidades diferentes do habitual asfalto, nomeadamente os 

pavimentos ladrilhados onde estão incluídas as calçadas, funcionam como vínculos 

psicológicos para os condutores dos veículos motorizados, porque lhes dão a sensação 

de invasão do espaço público pedonal e consequentemente os obrigam a uma redução 

da velocidade. A escolha dos pavimentos é assim um contributo do desenho para a 

estratégia do Shared Space. Ao garantir a redução da velocidade de circulação, são 

retirados ao veículo automóvel os trunfos da rapidez e da prioridade no espaço público, 

condicionantes, que tacitamente reduzem o tráfego automóvel, promovem a mobilidade 

sustentável e garantem maior segurança para todos os usuários da rua. (Ocampo, 2015, 

p. 56-61) 

O Shared Space encontra assim no desenho específico, o vínculo para aplicar 

estratégias que respondam aos desafios que se colocam na implementação do modelo. 

Também as especificidades próprias de cada local, designadamente os aspetos 

culturais, económicos, geográficos e climáticos, criam singularidades que se tornam 

desafios para o desenho Shared Space. 

                                            
48 Nota: a palavra desenho utilizada no contexto assume a dimensão de planeamento, projeto, estratégia. 
O termo é utilizado em diversas publicações em castelhano, e pareceu-nos adequado utilizar o mesmo 
termo nos textos em português.   
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Al configurarse como espacio público, más que como lugares de tránsito, las Calles 

Compartidas proponen la eliminación de señales y controles horizontales y verticales. 

Sin embargo, existen ciertas estrategias que pueden implementarse para reducir la 

velocidad de los vehículos. Estas estrategias van desde el uso de texturas y colores en 

los pavimentos, hasta la instalación de mobiliario y arbolado que delimitan la circulación. 

Está comprobado que la percepción sobre la anchura de la calzada es una de las más 

importantes herramientas para generar que las velocidades de los vehículos sean lentas. 

La eliminación de las señales de tránsito, además apela a la capacidad de todos los 

ciudadanos de hacer parte de la coreografía social y tomar responsabilidad colectiva en 

la seguridad de todos los demás usuarios de la calle. (Ocampo, 2015, p. 60-61) 

 

 
Ilustração 41 - Mobiliário urbano cria inflexões que reduzem a velocidade, Patrick Reynolds.  

(Crane, 2015). 

Somos da opinião, que se podem resumir um conjunto de prioridades gerais ao modelo 

Shared Space, que fundamentam as ideias base para a orientação do desenho 

específico, nomeadamente: 

 Redução velocidade (veículos motorizados) 

 Redução do trafego (veículos motorizados) 

 Maior acessibilidade para todos 

 Inclusão 

 Maior segurança 

  Menor segregação 

A acessibilidade e mobilidade fazem parte dos desafios do desenho específico para o 

modelo Shared Space. A localização dos Interfaces, dos parques de estacionamento, 

das Dock-Stations e o traçado de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP), são as 

principais estruturas que o raciocínio do desenho mais utiliza, para garantir a 

acessibilidade e mobilidade nos espaços Shared Space. 
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Quando se pretende alterar os padrões de mobilidade dos veículos motorizados 

individuais para a mobilidade suave e ECO-Mobilidade, está implícito o princípio da 

inclusão. A acessibilidade e a inclusividade são princípios que se complementam, 

porque para garantir acessibilidade para todos é necessário também garantir 

inclusividade. A palavra inclusividade tem origem na palavra inclusa. Incluso é incluir, e 

quando falamos de pessoas, inclusividade quer dizer inclusivo para todos, e quando 

falamos de todos, inclui jovens, idosos, e pessoas com necessidades especiais. 

A inclusividade representa então um dos maiores desafios para o desenho do espaço 

público, porque apesar de todas as condicionantes que a morfologia do território, a 

indisponibilidade de verbas ou a morosidade dos trabalhos possa trazer, a inclusividade 

deverá que ser garantida, porque só assim o conceito Shared Space fará sentido. Ao 

retirar a prioridade ao veículo motorizado reforça-se a componente humana na cidade, 

a máquina dá lugar ao Homem, a todos os homens, sem exceção. 

Es necesario, que las propuestas de Calles Compartidas, que tanto se fundamentan en 

la noción democrática del espacio, no cometan los mismos errores que otras soluciones 

cometen con las personas con discapacidad. Es momento de pensar en verdaderos 

espacios, no ya de integración, sino de inclusión: la calle debe ser de todos y para todos 

debe estar construida; sin rótulos. (Ocampo, 2015, p. 72) 

Os problemas de mobilidade que um individuo invisual encontra no espaço público são 

diferentes dos problemas com que se deparam os indivíduos com a mobilidade 

condicionada a uma cadeira de rodas no mesmo espaço. Problemas diferentes implicam 

soluções diferentes. Enquanto os invisuais encontram nos desníveis de pavimento um 

guia para a sua mobilidade, já os que se deslocam em cadeira de rodas descobrem nos 

desníveis dos pavimentos obstáculos arquitetónicos praticamente intransponíveis. 

(Ocampo, 2015, p. 73) 

 
Ilustração 42 - Os desníveis nos pavimentos podem ser guias e ao mesmo tempo obstáculos arquitetónicos intransponíveis. (Imagem 

da esquerda. (Dias, 2010 ; Mobilidade e Planeamento do Território, 2014). 
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As superfícies únicas, situadas a um mesmo nível, são inclusivas para as pessoas em 

cadeiras de rodas, todavia, são desorientadoras para os invisuais. É ao desenho que 

cabe a estratégia de encontrar soluções inclusivas para todos os tipos de mobilidade, 

nomeadamente as mobilidades com carácter condicionado. Os pavimentos tácteis, 

através da utilização de diversas texturas são uma solução inclusiva que serve invisuais 

e indivíduos em cadeira de rodas. (Ocampo, 2015, p. 74) 

 
Ilustração 43 - Texturas nos pavimentos são soluções inclusivas. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Quando os passeios ocupam toda a largura da rua em superfícies únicas situadas no 

mesmo nível, os pavimentos devem ser ricos em informação através de diferentes 

texturas, cores variadas e linhas de orientação que estimulem percursos e que 

funcionam também como guias para orientação. (Ocampo, 2015, p. 56) 

 
Ilustração 44 – O desenho Shared Space em Malgrat de Mar, Espanha (Tomás Franco, 2016) 
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Ilustração 45 – Desafios no desenho do Shared Space. (Ilustração nossa, 2016) 
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3.7.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SOCIAIS DO DESENHO 

O desenho para a requalificação do espaço público, inspirado nos princípios que 

fundamentam o modelo Shared Space, é um desenho que requalifica a rua como um 

espaço para viver. São “Ruas para Viver”. Uma rua que deixa de privilegiar o veículo 

motorizado, para eleger o Homem como principal objetivo no processo criativo do 

desenho. 

Se os estacionamentos serviam os veículos automóveis, os lugares de descanso 

servem as pessoas. Se a iluminação era colocada para iluminar vias, agora é pensada 

para iluminar toda a largura da rua, e os candeeiros passam a ser considerados como 

design da rua. As áreas verdes que tinham lugares reservados nos jardins públicos, 

agora disseminam-se por ruas e praças. As rotundas que orientavam a circulação dos 

veículos motorizados dão agora lugar a generosas praças públicas de espaços 

partilhados. O desenho deixou de pensar o automóvel e passou a pensar as pessoas e 

a humanizar a cidade. A rua deixou de ser concebida como um mero lugar de trânsito, 

e passou a ser pensada como um espaço público, em que a utilização do espaço é feita 

através de uma negociação direta e pessoal entre todos os utilizadores, e não por 

regulação feita através dos sinais de trânsito. A rua ganhou alma, e com este novo 

atributo, o desenho da rua não precisa apenas de pensar as características físicas, mas 

também as características sociais. 

As características físicas do desenho que dizem respeito aos aspetos materiais, ao 

contrário das sociais que são do âmbito psicológico. As características físicas mais 

visíveis são: (Ocampo, 2015, p. 56-61) 

a) A superfície 

b) O mobiliário 

c) A sinalização 

As superfícies devem ser lisas, únicas, sem ressaltos e ao mesmo nível, compostas por 

pavimentos com várias texturas, cores e tramas, que de modo tácito confinem espaço 

e demarquem áreas específicas para relações sociais ou para mobilidades 

condicionadas. Os pavimentos que revestem as superfícies devem transmitir segurança 

e conforto aos diversos usuários que nele circulam. A escolha da materialidade dos 

pavimentos é fundamental para a segurança física do pedestre. Pavimentos 

escorregadios e com superfícies irregulares são pouco inclusivos e bastante perigosos 

para a circulação de pedestres e ciclistas no espaço público. O risco de escorregar e 
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cair, assim como lesões provocadas pelo desconforto físico ao circular sobre pisos 

irregulares são as consequências mais evidentes dos maus pavimentos. A superfície é 

a componente física do desenho que cria inclusividade e reduz a velocidade.  

Por sua vez, o mobiliário permite converter uma rua de trânsito, num lugar de destino, 

criando momentos de descanso e de pausa, porque são esses momentos que criam 

lugares, e são esses lugares que dão a alma à cidade. O mobiliário deve proporcionar 

à rua uma certa animação que convide e cative o cidadão a percorrer esses espaços; 

ou porque o traçado é interessante, ou porque a zona de esplanadas é um local 

agradável de cruzar ou porque o comércio naquele local é bastante sugestivo. Podemos 

considerar como mobiliário urbano os seguintes elementos: a) bancos coletivos ou 

individuais para pausas e descanso; b) esplanadas públicas ou privadas; c) áreas 

verdes e arborização, que quando estrategicamente localizadas, proporcionam locais 

de sombra, oxigenam e refrescam a cidade; d) iluminação pública; e) monumentos, que 

contam a história do lugar e são referências territoriais; f) espaços para eventos 

(concertos musicais, exposições públicas, concentrações, conferências, feiras 

temáticas, etc.,); estacionamentos para residentes; g) locais de paragem para cargas e 

descargas; etc. O mobiliário urbano é outra das componentes físicas do desenho, que 

promove espaços de permanência, estimula a mobilidade suave e reforça a coesão 

social.  

Por último a sinalização. Quando se eliminam os sinais de trânsito que regulavam o 

tráfego dos veículos rodoviários nas ruas da cidade, está implícita a substituição do 

automóvel pelo Homem, sugerindo uma nova regulação que apela aos diferentes 

usuários da rua, a fazerem parte da corografia social e a tomarem como sua, a 

responsabilidade coletiva de garantir a segurança de todos os que participam no espaço 

público. Os sinais de trânsito são substituídos por uma nova regulação sensorial, que 

não apenas utiliza as diferentes texturas e cores dos pavimentos, como também o 

diverso mobiliário urbano. Foi comprovado, que a perceção que os condutores dos 

veículos motorizados têm ao pisar um pavimento ladrilhado funciona como uma das 

melhores ferramentas para a redução da velocidade. (Ocampo, 2015, p. 61) O 

pavimento assume-se então como um sinal de trânsito para a redução de velocidade. 

Também as inflexões na rua provocadas pela disposição do mobiliário urbano suscitam 

a travagem dos veículos motorizados, e assim, o mobiliário desempenha a função de 

um sinal de informação de trânsito, com a mensagem clara: para, escute e olhe!  

Enquanto as caraterísticas físicas do desenho são materiais, as características sociais 

são psicológicas, e as mais evidentes são: (Ocampo, 2015, p. 62-67) 
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 Contacto Visual 

 Negociação do espaço 

  Vida pública 

As caraterísticas psicológicas são estratégias que estão naturalmente relacionadas com 

as caraterísticas físicas do desenho. São as caraterísticas físicas do desenho que dão 

corpo às caraterísticas psicológicas, assim como são as estratégicas do desenho que 

orientam a escolha dos materiais. 

Para garantir o contato visual, é necessário garantir a comunicação entre os vários 

atores que intervém na rua. Para garantir a comunicação é necessário reduzir a 

velocidade, que por sua vez permite uma maior perceção de segurança relativamente 

aos outros modos de mobilidade. O contacto visual é também uma estratégia que 

desenvolve as relações sociais no espaço publico, não apenas entre as pessoas em 

movimento, mas também entre aquelas que estão sentadas, às compras, a conversar, 

a comer ou simplesmente a apreciar a cidade. O contato visual é também indispensável 

para a negociação do espaço público. (Ocampo, 2015, p. 62-63) 

A necessidade de negociação na partilha do espaço público é um dos pilares que 

sustentam o conceito Shared Space. Tudo está interligado; o contacto visual, a redução 

de velocidade e a negociação do espaço público.  

No modelo da rua Shared Space, todos os modos de transporte são válidos, contudo, a 

circulação no espaço deve ser sempre negociada ao nível das velocidades mais 

vulneráveis, ratificando a prioridade do peão e do ciclista. (Ocampo, 2015, p. 65) O 

Espaço Partilhado deve assegurar a possibilidade de negociação a todos os usuários 

que nela participam incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. A rua além 

de manter a sua característica de mobilidade e de inclusividade deve também assumir 

a função de espaço de encontro entre vizinhos e outros transeuntes que circulem no 

espaço público, prestando-se assim para várias atividades que podem proporcionar 

ambientes estáticos ou itinerantes. (Ocampo, 2015, p. 66-67) 

O Shared Space é pois, o resultado da configuração de um círculo virtuoso entre o bem-

estar, o design, a funcionalidade e o aumento das atividades sociais. (Ocampo, 2015, 

p. 66) É através do desenho que a vida pública da rua sai reforçada, oferecendo 

ambientes mais atrativos e qualificados para as atividades sociais, culturais e 

comerciais, garantindo assim o bem-estar da comunidade e a funcionalidade da cidade. 
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Ilustração 46 - Os aspetos físicos e sociais do desenho. (Ilustração nossa, 2016) 

 

3.8. CASCAIS, UMA VILA VOCACIONADA PARA PROJETOS ESPAÇO 

PARTILHADO 

Cascais é uma vila com uma vocação natural para projetos Shared Space. Com uma 

exuberante localização nas praias atlânticas, tendo a Serra de Sintra como cenário, e a 

capital Lisboa a 25 km de distância, a Vila assume-se de forma natural como um local 

turístico de referência. A sua génese pitoresca de vila piscatória foi outrora o principal 

argumento que projetou a Vila como destino turístico. Hoje, os resquícios da vila 

piscatória situam-se mais nas características das ruas e dos bairros históricos, e são 

essas características culturais da origem cascalense, que na nossa opinião, mais 

contribuem para a potencialização do modelo Shared Space nas requalificações de 

espaço público. Através de um processo pautado, as ruas centrais da Vila têm sido 

resgatadas ao domínio do veículo motorizado, mais propriamente do automóvel. Hoje, 

seria inimaginável e impensável reverter o espaço público pedonal conquistado, para 

uma situação anterior onde a circulação e o estacionamento de automóveis voltassem 

a dominar ruas como a Visconde da Luz ou a Frederico Arouca. A conquista de espaço 

público aos veículos motorizados é na nossa opinião, um processo irreversível, porque 
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os benefícios da conquista revelam-se do interesse geral dos munícipes, e um 

retrocesso seria visto como algo completamente absurdo e inaceitável, o que de certa 

forma comprova, que o Shared Space é um modelo de requalificação de espaço público 

de desenvolvimento civilizacional.  

 
Ilustração 47 – Ruas pedonais conquistadas ao domínio automóvel em Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

Assim, timidamente Cascais vai alargando a conquista do espaço público ao veículo 

motorizado. A substituição das superfícies asfaltadas por pavimentos em calçada e a 

redução dos estacionamentos no centro da Vila são intervenções que reduzem a 

velocidade e o trafego automóvel.  

A mobilidade suave vai aos poucos ganhando a primazia do espaço público, todavia, a 

preponderância do veículo motorizado, nomeadamente o automóvel nos hábitos 

quotidianos dos munícipes é muito elevado, consistente e resiliente, e tem um peso 

muito significativo na ação política, intimidando, na nossa opinião, requalificações de 

espaço público mais musculadas, que rompessem com a utilização do veículo 

motorizado individual no centro da vila. Esta suposta timidez na requalificação de 

espaço público para um modelo como o Shared Space, pode também ser entendida 

como uma estratégia apaziguadora da destituição do automóvel, que assim, aos poucos 

e de forma mais pautada vai cedendo o seu lugar aos modos suaves. 

Apesar destes constrangimentos, as ruas centrais da vila de Cascais estão a um 

pequeno passo de uma reconversão total ao modelo Shared Space, que, na nossa 

opinião, mais tarde ou mais cedo irá inevitavelmente acontecer. O mais cedo depende 
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muito do sucesso da divulgação do modelo, proporcionando aos munícipes uma nova 

consciência cívica sobre o espaço público da rua, mas também a interiorização dos 

benefícios gerais que uma requalificação urbana dentro deste conceito pode trazer para 

os cascalenses e a população em geral. Além disso, nos países mais desenvolvidos, o 

Shared Space já é utilizado como uma política pública para o desenvolvimento e o 

crescimento económico, facto que ajuda à divulgação do modelo. Também o plano 

estratégico Europa 2020 promove o modelo de requalificação de Espaço Partilhado.  

 
Ilustração 48 - A cidade reconquistada de Jan Gehl, onde o automóvel perde o domínio do espaço público dando novamente lugar à 

humanização da cidade, onde as pessoas, os espaços de relação, o bem-estar e a qualidade de vida são o objetivo principal do 
desenho do espaço público. (Ilustração nossa, 2016)  

Uma das avenidas em Cascais que facilmente poderia ser convertida na sua totalidade 

ao modelo Shared Space é a Av. Valbom, uma avenida emblemática do centro da Vila 

que já incorpora o espírito Shared Space. Trata-se de uma rua ladeada de comércio de 

ambos os lados, com uma superfície única sem desníveis, constituída por um pavimento 

ladrilhado em pedra e que permite a circulação de trânsito rodoviário num sentido. No 

entanto, com todas estas potencialidades, o receio do conflito (negociação) entre os 

veículos motorizados e a mobilidade suave, obrigou à colocação de diversos elementos 

para proteção do peão que segregam a rua em vias dedicadas à mobilidade. A diferença 

de cor entre o pavimento para a circulação dos veículos motorizados e os passeios para 

os pedestres completa a adulteração do conceito. 

A Av. Valbom perde assim a oportunidade de ser um Espaço Partilhado. Os custos e a 

energia necessária para uma reconversão total ao modelo Shared Space seriam na 

nossa opinião muito reduzidos, através de intervenções pontuais com resultados 

imediatos. 
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Ilustração 49 – Av. Valbom em Cascais, caraterísticas Shared Space com via dedicada ao automóvel (Ilustração nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 50 – Reconversão da Av. Valbom em Cascais ao modelo Shared Space (Ilustração nossa, 2016) 

Contudo, apesar da intervenção física ser relativamente simples, defendemos, que 

também existe uma intervenção psicológica, que entendemos como a mais difícil, 

porque implica perder o receio de apostar na Teoria do Risco e da consequente 

discussão pública que uma aposta destas certamente iria provocar.  
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4. A SOCIEDADE ENVELHECIDA E O ESPAÇO PARTILHADO (SHARED 

SPACE) 

Crescemos no Bairro São José em Cascais. Um bairro simples e modesto, construído 

na sua grande parte em regime de autoconstrução pelos proprietários que adquiriram os 

lotes numa urbanização social dos anos 50/60. Era um bairro cheio de miúdos. 

Recordamo-nos das “futeboladas” no meio da rua, das corridas de bicicleta, dos jogos 

populares (incluindo saltar à fogueira nos santos populares), dos joelhos raspados e da 

reclamação dos jovens moradores da altura, por causa do barulho que fazíamos nas 

nossas brincadeiras. Atualmente, (2016), depois de muitas andanças, residimos no 

mesmo bairro onde crescemos. Agora, somos vizinhos do Sr. João, o mesmo que 

reclamava connosco há uns anos atrás por causa do barulho. Hoje é nosso aliado, mas 

já não temos ninguém com quem reclamar. Os miúdos desapareceram e as ruas são 

espaços vazios e silenciosos. Por vezes, observamos o ruído de um filho ou de um neto 

de braço dado com o seu pai ou avó no passeio diário pelas ruas desertas do bairro. A 

dona Alice, esposa do nosso vizinho João já faleceu. O Sr. João teve três filhos, dois 

emigraram para França e por lá ficaram, e o terceiro, o já entradote Miguel que é 

divorciado, mora com ele, juntamente com o filho Nelson que trouxe do casamento 

perdido. O Nelson, neto do Sr. João, que também já é homem, esteve emigrado no Brasil, 

mas regressou passado pouco tempo, contudo, tempo suficiente para conquistar uma 

companheira, a brasileira Marcela que trouxe consigo, para a casa do avô João. (Citação 

nossa, 2016) 

Esta história real é também a história da demografia em Portugal. A longevidade com o 

aumento da esperança de vida, a reduzida taxa de natalidade com a baixa fecundidade, 

e os movimentos migratórios com o saldo desfavorável entre os que emigram e os que 

imigram. Mas será que vivemos mesmo o paradigma de uma sociedade envelhecida, 

uma das condições que dá corpo a esta dissertação em Arquitetura?  

As respostas são dadas pelos demógrafos e pelos dados estatísticos oficiais, números 

que revelam e fundamentam esta nova realidade, a realidade de uma sociedade 

envelhecida com uma demografia perversa e com perspetivas futuras nada animadoras. 

4.1. ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO 

Será que Portugal vive realmente o paradigma de uma sociedade envelhecida! 

Esta é uma questão para o qual já não existem dúvidas. O facto de nascermos menos, 

vivermos mais tempo e termos saldos migratórios negativos, remete-nos para o 

paradigma de uma sociedade envelhecida.  

Os três fatores referidos, são o resultado de indicadores estatísticos, que de uma forma 

muito sucinta iremos resumir, nomeadamente:  

 Índice Sintético de Fecundidade (ISF) 
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  Evolução da Esperança de Vida à Nascença 

 Saldos Migratórios. 

Vejamos então o que nos revelam cada um destes indicadores através dos dados 

estatísticos. 

O Índice Sintético de Fecundidade (ISF) é o número médio esperado de filhos nado-

vivos de uma mulher no final do seu período fértil (15 - 49 anos). Para a reposição 

geracional, este valor deverá ser de 2.1, isto é, em média cada mulher deveria ter 2.1 

filhos no seu período fértil. (Castro et al., 2015, p. 19) Em Portugal o ISF atingiu em 2013 

valores inferiores a 1.2 filhos por mulher (Alemanha tem 1.4), um valor muito inferior ao 

necessário para garantir uma demografia estacionária. (Castro et al., 2015, p. 122-127) 

 

Tabela 1 – Evolução dos Índices Sintéticos de Fecundidade (ISF) em Portugal entre 1960 e 2013  

 
Fonte: INE; Pordata (última atualização 2015-06-26) 

 
A Evolução da Esperança de Vida à Nascença em Portugal está diretamente 

relacionada com a melhoria das condições de vida dos seus cidadãos e dos serviços 

prestados à população. Em Portugal, esta evolução foi particularmente notória após o 

25 de Abril de 1974, com o acesso da população em geral aos cuidados de saúde, a 

melhores condições sanitárias e de habitação. Também a existência de uma maior 

cobertura nos apoios sociais, o aumento significativo de pensionistas, a criação do 

rendimento social de inserção, o abono de família e o complemento solidário para 

idosos, contribuíram de forma significativa para o aumento da esperança de vida dos 

portugueses. (Castro et al., 2015, p. 109, 110). Assim, os portugueses aumentaram nas 

últimas seis décadas a sua longevidade em mais de 20 anos, e as projeções indicam 

que esta evolução da esperança de vida continuará ascendente (Castro et al., 2015, p. 

109-110), em resultado dos avanços científicos nas áreas da saúde com especial 

destaque para a medicina (Kaku, 2011, p. 156-159) e também na engenharia mecânica, 
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nomeadamente no avanço tecnológico de próteses robóticas cada vez mais 

“inteligentes”. (Kaku, 2011, p. 143-147)  

Em 1960, Portugal tinha um dos valores mais depreciativos na Europa, mas em 2013 

apresenta indicadores semelhantes aos da Alemanha, colocando-se assim no pelotão 

da frente dos países da União Europeia com melhores perspetivas para a longevidade 

dos seus cidadãos. 

 

Tabela 2 – Evolução da esperança de vida à nascença em Portugal (anos) 

 
Fonte: A Demografia e o País (2015, p. 116) 

 

Tabela 3 – Evolução da esperança de vida à nascença na Europa (anos) 

 
Fonte: Eurostat a partir dos dados do INE; Pordata (última atualização 2015-06-26) 

 

Por último, os Saldos Migratórios são também um fator fundamental para a 

caracterização da demografia de Portugal.  

Desde a década de 60 do século XX, que Portugal é um país de emigrantes, com saldos 

migratórios fortemente negativos, à exceção da década de 70-80, fruto do afluxo 

massivo de retornados das antigas colónias. (Castro et al., 2015, p. 141). Atualmente, 

Portugal volta a ter uma grande emigração de portugueses em idade ativa, com 

particular destaque para os mais jovens, que deixam um Portugal já envelhecido ainda 

mais envelhecido. A situação torna-se ainda mais grave porque ao contrário dos anos 

60, em que Portugal tinha um Índice Sintético de Fecundidade (ISF) na ordem dos 3.1, 

hoje Portugal debate-se com valores na casa dos 1.2, e a emigração não é compensada 

com os indicadores altos do índice ISF como acontecia nos anos 60 do século passado. 

(Castro et al., 2015, p. 127, 144) 
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As principais razões para uma demografia perversa em Portugal revestem-se de um 

estranho paradoxo; se por um lado o desenvolvimento social e económico nos aproxima 

da União Europeia e de um índice de IST reduzido, por outro a crise económica que 

Portugal atravessa, desperta uma grande emigração de jovens portugueses (Castro et 

al., 2015, p. 82) para o exterior e intimida a migração de outros povos para Portugal, 

facto recentemente comprovado com a crise dos refugiados, que optam como destino 

pelos países mais ricos do centro da Europa, deixando Portugal de fora destas 

preferências.  

 

Tabela 4 – Saldos populacionais anuais: Natural, Migratório e Total em Portugal (milhares de pessoas)  

 
     Fonte: INE; Pordata (última atualização 2015-09-01) 

 
É evidente a correlação entre os indicadores dos saldos migratórios e o 

desenvolvimento económico de um país. Na União Europeia dos 28, os países que 

apresentam saldos migratórios positivos são aqueles que têm economias mais 

desenvolvidas como por exemplo a França e a Alemanha. O desenvolvimento 

económico funciona também como polo atrativo para os migrantes que assim optam por 

países de acolhimento, que lhes garantam mais hipóteses de sucesso. 

Em resumo, podemos concluir que as causas que provocaram a presente situação 

demográfica devem-se fundamentalmente a dois fatores. O primeiro está correlacionado 

com o desenvolvimento económico; melhorias nas condições sanitárias das 

populações, avanços na medicina, aumento da instrução, emancipação da mulher que 

deixou o papel exclusivo de guardiã do lar, e também o aparecimento da pílula 

contracetiva nos anos 60. (Castro et al., 2015, p. 18) O segundo deve-se à atual crise 
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financeira, e consequentemente às perspetivas pouco animadores de empregabilidade 

que Portugal oferece. 

 
Ilustração 51 – A demografia perversa em Portugal (Ilustração nossa, 2016) 

 

4.2. O IDOSO DO SÉCULO XXI 

Na análise anterior, concluímos através dos indicadores demográficos, não apenas a 

realidade do envelhecimento da população em Portugal, mas também, que o declínio 

demográfico está diretamente relacionado com as economias mais desenvolvidas. 

(Castro et al., 2015, p. 18, 19) Portanto, arriscamo-nos a afirmar, que nos países mais 

desenvolvidos, a opção de ter mais ou menos filhos é também uma opção económica. 

(Castro et al., 2015, p. 120) Diríamos pois, que existe a preocupação de garantir um 

determinado conforto económico, e de estender esse conforto, designadamente na 

qualidade educacional para os filhos, podendo essa garantia ser colocada em causa 

devido a um elevado número de filhos. 

Este racionalismo económico também desenvolveu um idoso no século XXI diferente do 

idoso do século passado. Trata-se de um idoso com uma vivência mais otimista da vida, 

e com um papel mais influente na sociedade. É um idoso pensionista que contribui 

significativamente para a economia de consumo, que privilegia a saúde como garante 

de qualidade no envelhecimento, e que recusa enclausurar-se na sua idade. É um idoso 

ativo, um jovem-idoso que não interrompe o seu desenvolvimento intelectual com base 
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em fronteiras etárias, e que se interessa por política, cultura, desporto, antropologia e é 

provavelmente o principal fomentador do turismo a nível mundial. 

 

 
Ilustração 52 – O idoso do século XXI. (Esposende2000, 2015 ; Luz, 2015 ; Nousiainen, 2010 ; Hinkle, 2013). 

Também é notório que cada vez mais, os idosos conseguem manter uma boa qualidade 

de vida física e intelectual num período de envelhecimento cada vez maior, que vai 

aumentando numa relação direta com o nosso desenvolvimento civilizacional. 

O idoso do século XXI, é pois, um jovem-idoso com participação e influencia na vida 

pública, e esta nova relação que a sociedade civil tem com a sociedade sénior, desperta 

nas ciências humanas, como é o caso da Arquitetura, uma preocupação acrescida em 

contribuir - através do projeto da residência e do espaço público - para o aumento da 

qualidade de vida do idoso. 

O envelhecimento demográfico resulta do balanço entre nascidos e falecidos, assim 

como dos saldos migratórios, contudo, também sabemos que as pessoas vivem mais 

tempo em resultado do desenvolvimento social, ajustamentos culturais e dos avanços 

tecnológicos na área da medicina. Este fenómeno de longevidade desperta um interesse 

crescente em conhecer melhor os processos de envelhecimento. A Gerontologia é a 

ciência que estuda o processo de envelhecimento. (Fonseca, 2006, p. 16) De acordo 

com Birren & Schroots (1980) o processo de envelhecimento apresenta três 

componentes (Fonseca, 2006, p. 55, 56): 

 Componente biológica, e a consequente senescência com o envelhecimento dos 

tecidos do organismo 

 Componente social, relativamente ao aspeto cultural e social que a sociedade 

determina para a sua faixa etária 

 Componente psicológica, relativamente às capacidades que um individuo 

apresenta face ao processo de senescência. 
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A relação entre as três componentes não é padronizada, e o envelhecimento é uma 

característica muito pessoal de cada individuo com estas três componentes. (Fonseca, 

2006, p. 74) A componente biológica está relacionada com o aumento da idade. O 

declínio da integridade funcional dos órgãos, células e tecidos aumenta com a idade 

cronológica. No entanto, o cansaço biológico que se manifesta num individuo com o 

aumento da idade, não é o corolário para um estado de incapacidade social ou de uma 

velhice terminal. O envelhecimento biológico-cerebral tem uma influência mais 

determinante no envelhecimento de um individuo. As doenças do foro mental, como 

Alzheimer, Parkinson, ou outras demências próprias do envelhecimento, contribuem 

efusivamente para o estado de dependência e para uma queda efetiva na velhice. A 

contribuição da componente biológica para o envelhecimento é efetiva, no entanto, cada 

individuo por si só, dependendo dos seus hábitos alimentares, da satisfação que tem 

coma vida, da sua atividade social, da prática de exercício físico, do apoio familiar, pode 

resistir mais tempo ao envelhecimento biológico que outro com a mesma idade 

cronológica, mas que não partilhe das mesmas preocupações em ter hábitos saudáveis. 

(Fonseca, 2006, p. 56, 57, 58, 59) 

A componente social está relacionada com os aspetos culturais que envolvem a vida de 

um determinado individuo. Nas economias mais desenvolvidas, o Estado, através da 

Segurança Social, retirou às famílias a responsabilidade de cuidar dos seus idosos, e 

assumiu essa responsabilidade pública com o pagamento das pensões. O 

envelhecimento passou então a ter marco cronológico na vida das pessoas – a reforma. 

Ao chegar a idade da reforma, chega também o envelhecimento segundo as culturas 

mais ocidentais, e o Estado assume uma atitude segregacionista e protecionista, com o 

efeito de isolar os idosos numa espécie de enclave social. A fronteira para o 

envelhecimento, depende assim, dos aspetos culturais e socioeconómicos nos quais o 

idoso está inserido, e que atribuem a entrada para o envelhecimento, aquando da 

passagem para a reforma, ou de outros pressupostos em outras sociedades que se 

regem por diferentes parâmetros culturais. (Fonseca, 2006, p. 59, 60, 61) 

A componente psicológica no estudo do envelhecimento surgiu mais tarde que as 

componentes biológica e social. Foi uma necessidade que muitos autores que estudam 

o processo de envelhecimento, concluíram ser necessária, porque o número de anos 

que um individuo vive por si só, não é suficiente para obter informação sobre a qualidade 

da sua vida, tendo em conta a divisão que importa fazer entre um envelhecimento 

normal – sem a ocorrência de doença, e um envelhecimento patológico – com a doença 
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como causa da morte, podendo em certos casos um idoso patológico viver mais tempo 

que um idoso normal. (Fonseca, 2006, p. 61, 62, 63, 64) 

Tradicionalmente, desenvolvimento psicológico e envelhecimento eram vistos como dois 

processos sucessivos (usando a metáfora clássica da montanha, o desenvolvimento 

teria o seu “pico” na maturidade, após o que se seguiria o envelhecimento), o que fazia 

com que ao desenvolvimento fossem associados processos de crescimento e de 

mudança positiva, ao passo que ao envelhecimento vinha associada a ideia de declínio 

e de perdas irreversíveis. Invertendo esta ideia, as perspetivas inspiradas na psicologia 

do ciclo de vida têm demonstrado que os processos psicológicos de mudança não 

seguem uma via paralela às mudanças biológicas que se produzem ao longo da vida e 

que mais facilmente poderão configurar a metáfora da montanha atrás descrita. 

(Fonseca, 2006, p. 62) 

A entrada no envelhecimento não tem assim uma fronteira especifica padronizada que 

possamos utilizar como referência. Depende da interação de vários fatores, assim como 

da natureza genética do individuo.  

O rationale deste projecto parte, assim, do reconhecimento que os padrões de 

envelhecimento são dependentes das complexas interacções que se forjam entre 

factores ambientais, sociais, psicológicos, comportamentais, biofísicos, demográficos, 

de saúde e relativos aos estilos de vida de pessoas inseridas em diferentes culturas 

nacionais, geográficas, étnicas, socio-económicas e históricas (Shroots, Fernández-

Ballesteros & Rudinger, 1966 a,b). (Fonseca, 2006, p. 68) 

Na sociedade portuguesa atual (2015), é possível observar um número cada vez maior 

de indivíduos com idades cronológicas acima dos setenta anos, que exercem uma 

atividade social normal, participando de forma ativa na vida pública, enquanto outros, 

devido a um envelhecimento com problemas patológicos e psicológicos criam ainda na 

idade de jovem-idoso, dependências complexas que os remetem para um profundo 

envelhecimento precoce.  

O envelhecimento é pois um acontecimento que é rodeado de complexas interações 

circunstanciais, que podem determinar diversas categorias de envelhecimento, que 

Birren & Schroots (1996) padronizaram da seguinte forma (Fonseca, 2006, p. 73, 74): 

 Envelhecimento primário; mudanças intrínsecas e irreversíveis ao processo de 

envelhecimento, que resultam naturalmente com a passagem de idade. 

 Envelhecimento secundário; mudanças causadas pela doença que estão 

correlacionadas com a idade, mas que podem ser reversíveis ou prevenidas. 

 Envelhecimento terciário; mudanças que sucedem de forma precipitada na 

velhice, o que sugere a existência de um envelhecimento rápido que ocorre num 

dado momento da velhice e que precede imediatamente a morte.       
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Estes novos padrões de envelhecimento, confirmam que o envelhecimento é um 

processo bastante individualizado, e que o avanço na idade cronológica terá sempre um 

envelhecimento primário, mas não obrigatoriamente secundário ou terciário, e que as 

causas que geram estas diferenças estão relacionadas com as componentes sociais e 

psicológicas. (Fonseca, 2006, p. 74, 75, 76) A dificuldade em estabelecer fronteiras para 

a entrada na velhice, não impede que não se façam classificações com base na idade 

cronológica. Neugarten (1975, 1979) classificou os idosos em duas categorias 

(Fonseca, 2006, p. 76): 

 Jovens – idosos; dos 55 aos 75 anos 

 Idosos – idosos; dos 75 anos em diante 

Segundo Neugarten, a categoria dos jovens-idosos representariam uma maioria 

competente e potencialmente ativa, mas que era desaproveitada ou mesmo 

marginalizada pela sociedade, enquanto os idosos-idosos, caracterizavam-se por uma 

maior fragilidade, sobretudo devido á doença, com necessidade de cuidados especiais. 

(Fonseca, 2006, p. 76, 77) 

Com base na classificação de Neugarten de jovens-idosos e idosos-idosos, Baltes & 

Smith (1999, 2003), estabeleceu uma nova distinção reduzindo a importância da idade 

cronológica, a que chamou “3º idade” e “4º idade”. Esta classificação não era calculada 

com base no número de anos de um individuo, mas sim no critério da idade funcional 

(Fonseca, 2006, p. 77). 

Para Baltes & Smith (2003), se à “3ª idade” estão atualmente associadas boas notícias 

– “aumento da espectativa de vida; elevado potencial latente de manutenção de boa 

forma (física e mental); coortes sucessivos com ganhos ao nível da forma física e mental; 

existência de substanciais reservas cognitivo-emocionais; mais e mais pessoas que 

envelhecem com sucesso; níveis elevados de bem-estar pessoal e emocional; adoção 

de estratégias eficazes de gestão dos ganhos e das perdas da velhice” (p.126) -, à “4ª 

idade” vêm associadas notícias não tão boas assim ou mesmo más – “perdas 

consideráveis no potencial cognitivo e na capacidade de aprendizagem; aumento de 

sintomas de stresse crónico; considerável prevalência de demências (cerca de 50% aos 

90 anos de idade); elevados níveis de fragilidade, disfuncionalidade, e multimorbilidade” 

(p.126). (Fonseca, 2006, p. 78, 79) 

Também é notório nestes estudos sobre o envelhecimento, que a passagem da “3ª 

idade” para a “4ª idade”, tende a acontecer mais tardiamente na idade cronológica, 

(Fonseca, 2006, p. 81): com os idosos a conseguirem manter uma boa qualidade de 

vida física e mental dentro de um período de envelhecimento cada vez maior, que 

aumenta numa relação direta com o desenvolvimento civilizacional, (continuará 

naturalmente em crescendo, caso não haja nenhum cataclismo à escala do planeta) e 
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arrastando essa fronteira entre a “3ª e 4ª idades” num futuro breve, para idades 

cronológicas inimagináveis há pouco anos atrás.   

O idoso do século XXI é cada vez mais um jovem-idoso!   

Podemos concluir que a sociedade de envelhecimento não é apenas um fenómeno 

demográfico, é também o resultado do nosso desenvolvimento civilizacional que ao 

aumentar a esperança de vida, desenvolveu uma nova faixa etária ativa; o jovem-idoso, 

que independentemente da condição demográfica, continuará em crescendo, alterando 

fortemente as estruturas sociais. 

4.3. A LEGISLAÇÃO ATUAL: O DECRETO-LEI 163/2006 

Para garantir de forma mais eficiente o envolvimento da arquitetura com as pessoas que 

tem necessidades especiais de mobilidade, e consequentemente com a sociedade 

envelhecida, foi criada legislação para o efeito; o Decreto-Lei 163/06 é o documento 

legal mais recente. 

Na nota introdutória do Decreto-Lei 163/06, foi identificado o conjunto de pessoas com 

necessidades especiais de mobilidade, que passo a citar: 

Do conjunto de pessoas com necessidades especiais fazem parte pessoas com 

mobilidade condicionada, isto é, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de 

andar ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades 

sensoriais, tais como pessoas cegas ou surdas, e ainda aqueles que, em virtude do seu 

percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as grávidas, as 

crianças e os idosos. (Regulamentos, 2009, p. 61) 

A matéria das acessibilidades já tinha sido objeto de regulação normativa através do 

Decreto-Lei n.º 123/97 de 22 de Maio, visando a eliminação de barreiras urbanísticas e 

arquitetónicas nos edifícios públicos, equipamentos coletivos e via publica. Decorridos 

cerca de oito anos, o Decreto-Lei n.º 123/97 é revogado porque se constatou que as 

soluções propostas nesse diploma eram insuficientes, e além disso, impunha pouca 

eficácia sancionatória; apenas e através de coimas de baixo valor, o que permitia que 

as desigualdades na sociedade portuguesa persistissem através da continuada 

existência de barreiras urbanísticas e arquitetónicas. (Regulamentos, 2009, p. 62) 

O Decreto-Lei n.º 163/06 é pois um diploma que através de um conjunto de normas 

técnicas, visa proporcionar a todas as pessoas de igual modo a acessibilidade a 

Edifícios Públicos, Edifícios Privados e Espaço Público, como elemento fundamental de 
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qualidade de vida, independentemente da sua condição física ou psíquica. 

(Regulamentos, 2009, p. 61, 62) 

 

 
Ilustração 53 - Símbolo Internacional da Inclusividade. (Regulamentos, 2009, p. 65/115) 

4.3.1. A CASA DA MÚSICA NO PORTO, E O RESIDENCIAL ESTORIL SOL EM 

CASCAIS 

Tendo em conta a diferente legislação que tem sido produzida sobre a questão das 

acessibilidades de pessoas, nomeadamente o já citado Decreto-Lei 163/06, a questão 

que se coloca é: o cumprimento escrupuloso das normas técnicas preconizadas no 

documento, será suficiente para garantir acessibilidade e mobilidade para todos no 

Espaço Público?  

Defendemos que não. O Decreto-Lei é um documento importante para a implementação 

das normas técnicas, no entanto, atendendo às dificuldades ou mesmo impossibilidades 

que estes regulamentos têm em ser implementados, quer por questões de ordem 

técnica, quer por motivos de ordem financeira, o Dec. Lei por si só não resolve os 

problemas de acessibilidade e mobilidade que garantam a mesma condição para todos. 

A inclusão, corresponde a um estágio do nosso desenvolvimento civilizacional e 

económico e não apenas a um documento legislador como é o caso do Decreto-Lei 

163/06. A inclusividade deve ser uma preocupação intrínseca a qualquer projeto do 

domínio da arquitetura e de outras áreas das ciências humanas que envolvam a 

acessibilidade e mobilidade. Somos da opinião que a inclusão não deve ser vista como 

uma obrigação legislativa, mas sim como uma obrigação moral que corresponde a um 

novo grau na nossa civilidade. 

Apresentamos seguidamente dois exemplos; A Casa da Música do Porto e o espaço 

público na envolvente ao Complexo Residencial Estoril Sol em Cascais, que nos 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   114 

pareceram sugestivos para exemplificar que que a inclusividade não deve ficar apenas 

cingida à obrigação legal, mas também deve ter presente a obrigação moral. 

 
Ilustração 54 - Casa da Música no Porto. (Benesch, 2011). 

A casa da Música do Porto, um ícone da cidade do Porto, projeto do premiado arquiteto 

(Pritzker) holandês Rem Koolhaas49, é uma obra profundamente marcada pelo conceito 

poético e interpretativo da forma; uma caixa-de-ressonância enigmática, à qual se 

acede, através de uma grande escadaria. Esforço e pausa, a dicotomia presente no 

acesso, contudo, as pessoas com mobilidade condicionada recorrem a uma outra 

entrada. A poesia presente no acesso, não é, por opção de projeto, inclusiva! 

 

No caso do espaço público na envolvente ao Complexo Residencial Estoril Sol (uma 

obra emblemática no concelho, do conhecido arquiteto português Gonçalo Byrne50), o 

percurso que liga o Parque Palmela51 em Cascais, ao passeio marítimo, mais conhecido 

como Paredão, é feito através de um generoso túnel para mobilidade suave, que passa 

                                            
49 Rem Koolhaas, (Roterdão, 17 de Novembro de 1944) é um arquiteto e teórico da arquitetura holandês. 
É professor de arquitetura e desenho urbano na Universidade Harvard. Em 2000 foi premiado com o Prémio 
Pritzker da Arquitetura. (OMA, 2016) 
50 Gonçalo Byrne (Alcobaça, 17 de Janeiro de 1941) é um arquiteto português, autor de uma vasta obra, 
várias vezes premiada a nível nacional e internacional. É professor catedrático, convidado em Portugal e 
no estrangeiro. Recebeu em 2005 o doutoramento Honoris Causa pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. (Gonçalo Byrne Arquitectos, 2016) 
51Parque Palmela fica localizado na fronteira entre Cascais e o Estoril. Foi mandado construir pelos Duques 
de Palmela, por volta de 1870. (Cascais. Câmara Municipal, 2016) 
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por baixo da Av. Marginal, contudo, o percurso pedonal de acesso ao túnel proveniente 

do lado do Parque Palmela também não é inclusivo. 

 
Ilustração 55 – Evolvente ao Complexo Residencial Estoril Sol em Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 
O percurso do túnel para a cota mais elevada da Av. Marginal e do Complexo 

Residencial Estoril Sol, é feito através de lances de escada interrompidos por patamares 

inclinados, e rampas que acompanham lateralmente os lances de escada. As rampas 

têm inclinações que não se enquadram nas normas do Decreto-Lei 163/06, 

(Regulamentos, 2009, p. 83, 84, 85) rampas impossíveis de subir por um individuo que 

se faça deslocar sozinho numa cadeira de rodas e incómodas para os idosos em 

particular. O acesso não é inclusivo através das rampas existentes no local. A 

inclusividade seria uma obra difícil e dispendiosa, mas não impossível. A opção 

encontrada para cumprir o regulamento passa pela utilização de um ascensor que serve 

simultaneamente o estacionamento existente no local. O elevador de acesso público é 

gerido pelo condomínio do Complexo Residencial Estoril Sol, mas a sua 

inoperacionalidade é frequente, o que inviabiliza por períodos temporários, por vezes 

longos, o acesso universal ao paredão pelo túnel. 

Podemos concluir que o Decreto-Lei 163/06, é um documento legislativo que oferece 

diferentes alternativas para os percursos inclusivos. No caso da Casa da Música, o 

conceito poético impôs-se à inclusão do acesso principal, contudo, a acessibilidade a 

pessoas com necessidades especiais foi garantida através de um acesso secundário. 

No caso do espaço público na envolvente ao Complexo Residencial Estoril Sol, 

possivelmente, os elevados custos necessários para a execução de um acesso inclusivo 

(com as inclinações das rampas previstas no regulamento) obrigaram à recorrer à 

solução alternativa de disponibilizar um elevador de acesso público, que infelizmente 

nem sempre está disponível.  
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Na nossa opinião, em ambos os casos a inclusão foi entendida como uma obrigação 

legal e não como uma obrigação moral. 

Com base nos casos apresentados, subentende-se que a inclusividade em Portugal vive 

ainda no dilema entre a legislação e a ética, todavia, também é certo que existem 

avanços significativos na inclusividade “moral”, quer por uma maior interiorização do 

conceito de inclusividade, quer pelas soluções criativas que vão sendo preconizadas. 

Também o crivo da União Europeia relativamente a projetos que são apresentados para 

financiamento, obriga a um maior envolvimento (moral) dos projetistas no tema da 

inclusão. 

A morfologia do território implica declives muito acentuados no espaço público que muito 

dificilmente respeitam as normas impostas pelo Dec. Lei 163/06, e que são praticamente 

impossíveis de resolver, a não ser através de soluções com custos muito elevados.  

Estas impossibilidades são muitas vezes os argumentos utilizados para uma não 

intervenção, contudo, o conceito de inclusividade não se pode traduzir apenas na 

implementação integral das normas técnicas do Decreto-Lei 163/06 Lei, sendo 

necessário apelar a soluções, que não sendo totalmente inclusivas, possam resolver 

parte das necessidades que as mobilidades condicionadas exigem. 

Resumindo, somos da opinião que o Decreto-Lei 163/06 como documento legislativo, 

por si só não é suficiente para o despertar da necessária consciência moral, porém, é 

importante, porque ajuda a definir as linhas orientadoras e parâmetros para os projetos 

onde a inclusividade está presente. (Regulamentos, 2009, p. 65). 

4.3.2. A RUA DIREITA EM CASCAIS 

No início, as povoações desenvolveram-se revestindo a topografia natural do território. 

Os grandes movimentos de terra não existiam, e o conceito de inclusividade não era 

uma preocupação. Hoje, existem ruas com declives muito acentuados, e a inclusividade 

passou a ser uma preocupação. Muitas destas ruas mais antigas tornaram-se 

emblemáticas nos centros urbanos, e representam atualmente um dos grandes 

problemas com que se debatem as reabilitações de espaço público que procuram 

promover a mobilidade inclusiva. Não obstante as dificuldades de natureza topográfica, 

é necessário não desistir de encontrar soluções que minimizem os impactos da 

morfologia do território, designadamente nas acessibilidades aos espaços públicos mais 

solicitados. 
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A Rua Federico de Arouca, mais conhecida como a Rua Direita, é uma dessas ruas 

antigas, construídas num tempo onde as preocupações com a inclusão não existiam. 

Trata-se de uma rua central da vila de Cascais, possivelmente é a mais conhecida no 

concelho. Já foi uma rua com tráfego rodoviário, mas atualmente é somente uma rua de 

carácter pedonal, que permite circulação rodoviária para cargas e descargas. É uma rua 

de superfície única em calçada, sem desníveis e com um declive bastante acentuado. 

Uma rua impossível de subir por um individuo em cadeira de rodas sem auxílio, e 

bastante incómoda para a sociedade envelhecida. A rua pedonal mais emblemática do 

centro de Cascais não é inclusiva! 

É importante realçar que as dificuldades de um idoso no espaço público podem ser 

diferentes das dificuldades de um invisual ou de um individuo numa cadeira de rodas. 

Também não deixa de ser verdade, que cada um destes grupos terá certamente 

indivíduos com caraterísticas diferentes. Pode dar-se o caso de um invisual idoso numa 

cadeira de rodas, e de um idoso que participa em provas de maratona. Cada caso é um 

caso, contudo, a inclusividade deve procurar abranger o maior número de casos. 

 
Ilustração 56 – Rua Federico Arouca, mais conhecida como Rua Direita, Cascais (Ilustração nossa, 2016) 

De volta à Rua Direita, podemos concluir que não é possível alterar o declive da rua, a 

não ser que se demolisse toda a rua e se construísse uma nova, isto depois das devidas 

terraplanagens, algo que seria completamente impossível de acontecer. Portanto, se 

não podemos alterar o declive da Rua, consequentemente que as pessoas que se 

deslocam em cadeira de rodas ficam condicionadas à circulação da mesma, 

necessitando de auxílio humano na subida, ou de uma cadeira de rodas motorizada. 

Contudo, à semelhança do que acontece no acesso ao túnel da Av. Marginal na 

envolvente do Complexo Residencial Estoril Sol, existe sempre a hipótese de criar um 

percurso alternativo, mas que precisa de ser desenhado, implementado e apresentado 

como percurso alternativo dentro do espaço público. Já as necessidades de um idoso 

concentram-se mais no tipo de pavimentos, na existência de guardas de apoio e 
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mobiliário urbano que permitam fazer pausas no percurso, problemas que podem ser 

facilmente solucionados com custos muito reduzidos, e sem a necessidade de demolir 

a rua. 

A inclusividade no espaço público devido às condicionantes morfológicas do território, 

dificilmente terá soluções absolutistas, e neste contexto, defendemos a possibilidade da 

inclusão ser estudada e classificada por graus, dependendo da acessibilidade que a rua 

consegue oferecer.  

No caso da Rua Direita em Cascais, percebemos que o grau de excelência seria 

impossível de alcançar, contudo, através de pequenas e pontuais intervenções é 

possível tornar a rua mais inclusiva, conseguindo assim uma melhor classificação do 

que aquela que lhe seria atribuída atualmente. Fizemos para o efeito, um pequeno 

exercício com a Rua Direita, a fim de aumentar o seu grau de acessibilidade. 

1.  Diagnóstico das acessibilidades: 

 Declive acentuado e pouco inclusivo 

 Piso irregular e escorregadio (principalmente nos dias de chuva) 

 A não existência de apoios 

 A não existência de mobiliário urbano para pausas  

2. Condicionantes à implementação de soluções de inclusividade: 

 A resistência habitual dos utilizadores da rua às alterações propostas 

 O fato do pavimento em calçada portuguesa ser visto como património 

cultural que não pode ser alterado  

 Disponibilidade de espaço na rua para a circulação de veículos 

rodoviários para cargas e descargas 

3. Soluções preconizadas para o diagnóstico considerando as condicionantes: 

 Sensibilização dos diversos atores da rua para uma proposta 

experimental 

 Faixa de pavimento liso e antiderrapante, com características de maior 

inclusão, numa composição com a calçada existente. 

 Mobiliário urbano com caráter amovível, que permita a realização de 

pausas para descanso 
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Ilustração 57 - Exercício para uma maior inclusividade da Rua Direita em Cascais (Ilustração nossa, 2016) 

Também estudamos um percurso alternativo à Rua Direita em Cascais, para que um 

indivíduo numa cadeira de rodas conseguisse, sem ajuda, aceder da Av. Alameda 

Combatentes da Grande Guerra (onde inicia a Rua Direita), ao largo da estação de 

Comboios (onde termina a Rua Direita), sem necessidade de o fazer pela Rua Direita. 

 
Ilustração 58 - Percursos inclusivos no centro da vila de Cascais. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 
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A elaboração de um percurso inclusivo fundamenta-se na escolha de ruas com 

inclinações pouco acentuadas, que possibilitem a um individuo numa cadeira de rodas 

circular sem necessidade de auxílio.  

Os percursos devem ser preparados para o efeito, retirando todos os obstáculos 

arquitetónicos existentes, e garantindo um pavimento uniforme, liso e antiderrapante. 

Importa referir que um desnível de cinco centímetros (5 cm) no pavimento é um 

obstáculo intransponível para uma cadeira de rodas.  

As plataformas elétricas (exteriores) são os equipamentos que garantem a inclusividade 

de um percurso quando existem lances de escadas e não há condições de espaço para 

a execução de rampas alternativas.  

Como já foi referido, um percurso inclusivo deve estar devidamente sinalizado, e constar 

nos painéis de informação que o espaço público deve disponibilizar. 

 
Ilustração 59 - Plataforma elétricas no espaço público. (Yamawaki, 2010) 

 
Sintetizando, diríamos pois, que a intervenção no espaço público deve ser inclusiva, ter 

em consideração a sociedade envelhecida, contudo, deve evitar transformar a 

requalificação numa “cultura da velhice”, porque corre o risco de excluir-se de dar 

atenção a outros períodos de vida (Fonseca, 2009, p. 82), ao mesmo tempo que segrega 

a sociedade envelhecida em uma retoma de vidro, e a melhor forma de o evitar, é 

promover uma inclusividade natural, que resulte do nosso processo evolutivo, e não 

como apêndices que surgem no espaço público, que apenas procuram responder à 

legislação. 
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Ilustração 60 – Tapete vermelho na Rua Direita em Cascais 

Na Rua Direita em Cascais é habitualmente estendida uma carpete vermelha por altura 

das “compras” de Natal. Duas versões labutam pela justificação deste tapete; uma, 

defende que é uma forma de conquistar clientes para a rua, a outra refere que é uma 

garantia de segurança para os clientes que circulam na rua, tendo em conta que por 

altura do Natal a chuva é uma presença normal.  

A questão que colocamos é a seguinte: devemos privilegiar o aspeto cultural e estético 

da calçada portuguesa, ou garantir o conforto e a segurança das pessoas?  

4.4. O ESPAÇO PÚBLICO E O ESPAÇO PRIVADO DE ACESSO PÚBLICO 

Os Centros Comerciais assumem-se, sem ser esse o seu propósito, como os espaços 

privados de acesso público mais inclusivos. O CascaiShopping é o exemplo disso 

mesmo. A localização não é central no concelho, todavia, os bons acessos rodoviários 

e o gratuito e bem dimensionado parque de estacionamento automóvel resolvem com 

sucesso quaisquer problemas de proximidade que o espaço comercial pudesse ter. 

 
Ilustração 61 - Centro Comercial Cascaishopping, em Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 
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No interior do CascaiShopping, os espaços são protegidos das ações climáticas (vento, 

chuva e frio). Os pavimentos constituem-se por superfícies niveladas, lisas e não 

escorregadias e sem obstáculos arquitetónicos. São pavimentos inclusivos que 

garantem acessibilidade igual para todas as pessoas, incluindo os idosos. As 

comunicações verticais entre pisos podem ser feitas por escadas rolantes, por 

elevadores ou por escadas. Os corredores de circulação oferecem lugares para 

descansar, com cadeirões confortáveis dispostos como numa sala residencial, que 

procuram criar momentos de pausa e relação e que as pessoas idosas aproveitam.  

Todo o espaço interior oferece uma inclusividade inata do ponto de vista conceptual, 

sem segregar pela condição física ou pela faixa etária.  

O espaço privado de acesso público assume-se assim como concorrência ao espaço 

público. Contudo, somos da opinião que existem diferenças fundamentais que os 

distinguem para o melhor e para o pior. Fizemos uma análise, comparando os pontos 

fortes e os pontos fracos entre o espaço privado de acesso público do Cascaishopping 

e o espaço público no centro da vila de Cascais.  

 

 
Ilustração 62 - Vantagens e desvantagens; espaço público, espaço privado. (Ilustração nossa, 2016) 
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As pessoas são a variável mais importante nesta comparação entre o espaço privado e 

o espaço público, porque são elas que determinam as vantagens e as desvantagens. 

Por exemplo, os pavimentos do Cascaishopping deixarão de ser uma vantagem, se não 

tiverem o número de pessoas suficientes que os justifiquem, assim como as áreas de 

relação que o espaço público proporciona deixarão de fazer sentido se não existirem 

pessoas para criar esses momentos. 

Nesta comparação, não existe a ideia transversal de concorrência entre o espaço 

privado e o espaço público. O nosso interesse é o espaço público, contudo, esta 

comparação é importante para despertar as vantagens e as desvantagens no espaço 

público. Além disso, como já foi referido, o espaço privado representado pelo 

Cascaishopping, é um caso de sucesso para a sociedade envelhecida e para as 

mobilidades mais condicionadas, podendo servir como referência para soluções no 

espaço público. 

 
Ilustração 63 - Espaço privado de acesso público versus espaço público. (Ilustração nossa, 2016) 

 
No espaço público, as vantagens na saúde e no bem-estar são na nossa opinião 

evidentes, tendo em conta que se trata de zonas ao ar livre, arborizadas e que fomentam 

o espaço de relação. Também no aspeto socioeconómico, o comércio tradicional do 

espaço público, é mais favorável à microeconomia, uma economia que se assume como 

mais distributiva, mais inclusiva e consequentemente mais sustentável.  

Por sua vez o espaço privado é mais apelativo do ponto de vista da inclusividade, 

disponibiliza mais equipamento mobiliário, afiança a proteção aos agentes atmosféricos 

mas sobretudo, garante o acesso do transporte individual, designadamente o 

automóvel, que através dos seus grandes parques de estacionamento consegue uma 

grande e constante frequência de pessoas nos seus espaços. 
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Os pavimentos inclusivos, os parques de estacionamentos e o mobiliário urbano, são 

assim as grandes apostas que o espaço público precisa de fazer para ser mais apelativo 

quanto à sua vivência.  

A proteção do espaço público não é uma condição que urge fazer no espaço público, 

mas, que na nossa opinião, apresenta-se como um desafio futuro cada vez mais 

próximo. 

4.4.1. PAVIMENTOS INCLUSIVOS E OS PAVIMENTOS EM CALÇADA 

PORTUGUESA 

Uma das melhores formas de estudar as características dos pavimentos no espaço 

público, é caminhar sobre os mesmos. Da mesma forma que para perceber as 

dificuldades que os pavimentos pouco inclusivos trazem para as pessoas com 

mobilidade reduzida é colocarmo-nos literalmente no lugar delas, e um dos melhores 

exercícios nesse sentido é percorrer o espaço público numa cadeira de rodas, ou 

acompanhar um idoso nos seus percursos diários. Facilmente se percebem as inúmeras 

dificuldades que as pessoas com mobilidade condicionada se deparam no espaço 

público.  

Na nossa opinião, um dos maiores problemas são os pavimentos em calçada, mais 

propriamente o que se costuma designar por calçada portuguesa. 

A originalidade da Calçada Portuguesa confere-lhe um estatuto muito particular no 

domínio dos pavimentos. Pode ser definida como “um pavimento empedrado, cujos 

componentes são de pedra natural, com base em calcários, assentes e dispostos no solo 

de forma mais ou menos homogénea”. Alia as características de durabilidade e de 

grande beleza estética às da vantagem económica de, utilizando a pedra originalmente 

aplicada, poder ser restaurada sempre que houver necessidade de realizar trabalhos que 

obriguem à remoção do pavimento ou de ser reconstruída quando ocorra abatimento do 

substrato. Tem-se revelado ideal para ser utilizada em zonas de circulação de peões, 

como em passeios, jardins e habitações, centros comerciais, mas também em ruas e 

praças com circulação restrita de veículos. Cada calçada é única, não só porque são 

diversos os motivos utilizados (motivos geométricos, motivos figurativos, motivos 

alusivos a atividades ou especificidades regionais ou locais), mas também porque o seu 

efeito final depende da qualidade da produção e da mestria do artífice encarregado de 

efetuar o assentamento. (Henriques Moura Santos, 2009, p. 9 
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Ilustração 64 – Calçada portuguesa. (Ilustração nossa, 2016) 

A contestação aos pavimentos em calçada são razão para uma acesa e aguerrida 

celeuma no concelho de Cascais, quer entre os técnicos municipais, quer na sociedade 

cascalense de um modo geral. 

Os argumentos dividem-se. Para algumas pessoas, a calçada portuguesa deve ser 

classificada como património cultural, porque representa a identidade da região, além 

do seu aspeto estético e pitoresco que embeleza passeios e ruas. Também a boa 

capacidade de reflexão da pedra de calçada contribui para gerar uma generosa luz 

difusa que ilumina e dá brilho ao espaço público. Outros argumentos “abonatórios” 

referem que o pavimento em calçada ajusta-se à nossa desorganização, 

designadamente à desordenada colocação das infraestruturas que correm no subsolo 

(energia, telecomunicações, águas, esgotos, gás, etc.), porque é relativamente fácil 

abrir e fechar (várias) valas, quando os pavimentos são em calçada, um argumento 

pouco feliz na nossa opinião. Por sua vez a defesa de pavimentos alternativos mais 

inclusivos, apontam os pavimentos em calçada como geradores de superfícies 

irregulares, desconfortáveis e escorregadios, principalmente nos dias de chuva. 

Referem ainda que a escassez de calceteiros qualificados tem implicado uma 

degradação cada vez maior no acabamento destes pavimentos, pelo que são cada vez 

mais irregulares 

Somos da opinião que a inclusividade do pavimento deve prevalecer sobre o aspeto 

estético e cultural. Pavimentos escorregadios e com superfícies irregulares são pouco 

inclusivos e bastante perigosos para a circulação de pedestres e ciclistas no espaço 

público, porque se corre o risco de escorregar e cair, além das mazelas musculares 

decorrentes de transitar sobre pavimentos desconfortáveis. Porém, os projetos para a 

substituição da calçada por pavimentos mais inclusivos devem respeitar a memória 

cultural da calçada, mantendo-a sempre que possível, desde que isso não coloque em 
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causa a inclusividade, e procurar soluções compostas de pavimentos, onde as 

alternativas inclusivas possam coexistir com a calçada. No casco histórico da Vila de 

Cascais, foi introduzida nas ruas com pavimentos em calçada, uma faixa central em 

lajetas de pedra calcária bujardado, que cobre o canal onde correm as canalizações de 

esgotos. Esta solução técnica encontrada para as infraestruturas pode também ser uma 

solução para a combinação de diferentes pavimentos com a calçada portuguesa, tendo 

em conta, que nestas ruas mais antigas de Cascais, a faixa central ganhou a preferência 

dos pedestres que por ela circulam. Além disso, o conjunto estético é agradável e 

consensual.  

 
Ilustração 65 - Lajetas em pedra de calcário bujardado, como faixa central nas ruas antigas de Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 

4.4.2. A COMODIDADE: IMPORTÂNCIA DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

NO ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIÁRIO URBANO E EXPOSIÇÃO AOS 

FATORES CLIMÁTICOS 

A requalificação de espaço público no seguimento da estratégia europeia de uma 

economia de baixo teor de carbono, tende a adotar o modelo de espaço público 

partilhado; o Shared Space. Este modelo, conforme já foi referido, limita a circulação 

dos veículos motorizados e promove a mobilidade suave e a Eco mobilidade, contudo, 

também conforme já dissertamos, a sociedade portuguesa por diversas circunstâncias 

tem ainda uma grande dependência do veículo automóvel nas suas deslocações diárias. 

É também evidente que o sucesso do Shared Space depende da capacidade em atrair 

pessoas, tornando assim os parques de estacionamento vitais para o povoamento dos 

espaços requalificados e consequentemente para o êxito do espaço público. 
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No centro comercial Cascaishopping, a oferta de estacionamento generosa, gratuita, 

próxima das entradas e cómoda (coberta) é fundamental para garantir a grande 

frequência de pessoas que lá circulam, provavelmente, sem um estacionamento nas 

mesmas condições, a aposta comercial seria um enorme fracasso. Também o espaço 

público partilhado (Shared Space) precisa de ser alimentado com vida, de ser povoado, 

porque senão a aposta de requalificação será um grande malogro. Assim como os 

espaços comerciais de um centro comercial precisam de pessoas para garantir a sua 

sustentabilidade, também o comércio tradicional, a administração pública e a cidade 

estão dependentes do número de pessoas que circulam no espaço público para garantir 

a sua sustentabilidade. Assim, defendemos que é absolutamente necessário garantir 

estacionamento central, cómodo e com tarifários acessíveis nas proximidades dos 

espaços públicos que evoluam como Shared Space. 

 
Ilustração 66 - A Praça Dom Pedro I em Cascais. (Ilustração nossa, 2016)    

Também o mobiliário urbano é fundamental. Bancos de descanso, espaços de sombra, 

arborização, monumentos, abrigos temporários, instalações sanitárias, corrimões, 

bebedouros, plataformas elétricas para cadeiras de rodas, escadas rolantes, sinalização 

informativa, painéis multimédia entre outros, são alguns dos equipamentos que fazem 

parte do mobiliário urbano que complementam uma requalificação de espaço público 

dentro do espírito Shared Space. 

A exposição aos fatores climáticos é, por outro lado, circunstancial no espaço público 

no modelo Shared Space, pode ser entendida como uma circunstância positiva, ou 

dissuasora para a vivência no espaço público. É sem dúvida um fator importante no 

espaço privado de acesso público, e nos dias em que as ações climáticas (vento, chuva 

e frio) mais se fazem sentir, a proteção aos fatores climáticos funciona como um polo 

atrativo de pessoas. Todavia, as conjunturas climáticas do dia-a-dia no espaço público, 

apesar de importantes, não devem ser entendidas como determinantes para a vivência 
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do espaço público. Muitos cidadãos preferem as condições climáticas mais agrestes do 

que a clausura do espaço privado, e mesmo a faixa etária sénior não se coíbe da sua 

caminhada diária mesmo nos dias de maior chuva, frio ou vento. 

A requalificação do espaço púbico no modelo Shared Space, não pode ter a proteção 

às ações climáticas como objetivo fundamental para a vivência dos seus espaços 

correndo o risco de transformar as “Ruas de Viver” num grande centro comercial. 

Contudo existem soluções utilizadas no espaço público (galerias) que proporcionam 

pontualmente espaços abrigados, e que funcionam como refúgio para um determinado 

publico, que apesar da preferência pelo ar-livre, sente-se mais confortável com a 

proteção aos fatores climáticos do que sujeitar-se à sua exposição. 

Acreditamos pois, que num futuro próximo, a proteção do espaço publico às ações 

climáticas poderá ser um objetivo mais premente, e a requalificação de espaço público 

poderá evoluir nesse sentido, designadamente nos cascos históricos dos centros 

urbanos  

 

Ilustração 67 - Galleria Umberto II em Nápoles, Itália
52

. (Fernández, 2014). 

 

4.5. HABITAÇÃO SÉNIOR, BREVES CONCLUSÕES 

Muitos bairros de residências unifamiliares em Portugal são de cariz económico. Esta 

condição económica condicionou a dimensão dos lotes, fatiando as urbanizações em 

faixas muito estreitas. Os edifícios desenvolveram-se em altura por forma a servir toda 

a família, que à época era muito mais numerosa, com as escadas a desempenharem 

                                            
52 Projetada e construída por Emanuele Roco entre 1887 e 1891. 
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um papel fundamental na funcionalidade da habitação. Porém, com o envelhecimento 

dos seus moradores, as habitações tornaram-se desconfortáveis e pouco apropriadas, 

em resultado das escadas serem um dos maiores obstáculos arquitetónicos na vivência 

do idoso na sua residência. 

 
Ilustração 68 - Residências unifamiliares em lotes estreitos. (Ilustração nossa, 2016) 

Também muitos edifícios de apartamentos padecem do problema das escadas, porque 

foram edificados ao abrigo das exceções previstas no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (RGEU), designadamente no Art.º 50 do capítulo V, que 

dispensava a utilização de elevadores em edifícios de habitação com menos de 5 pisos, 

desde que a diferença de cota entre pisos utilizáveis não fosse superior a 11.5m. 

(Regulamentos, 2009, p. 26)  

Mais tarde o Decreto-Lei n.º 163/06 (Lei das acessibilidades), através do Art.º 3.2.2 do 

capítulo III, veio obrigar que os edifícios de habitação referidos no Art.º 50, fossem 

obrigados a prever no projeto a possibilidade de todos os pisos serem servidos por 

meios mecânicos de comunicação vertical instalados a posteriori. (Regulamentos, 2009, 

p. 99-100) 

Esta benesse que os regulamentos previam na construção de edifícios de habitação, 

reduzia substancialmente o preço de custo dos apartamentos, numa altura em que as 

pessoas que os compravam ou alugavam, eram jovens e saudáveis para subir e descer 

escadas. Contudo, o futuro iria trazer as devidas consequências do facilitismo que os 

regulamentos previam e continuam a prever, na acessibilidade e mobilidade inclusiva.  

Existem hoje em Portugal muitos edifícios de habitação de 5 e 6 pisos que não têm 

elevador, e que são hoje um dos grandes problemas para a mobilidade da sociedade 

envelhecida que habita estes edifícios. 
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Na nossa opinião, a adaptação da estrutura espacial para proporcionar uma melhor 

habitabilidade aos idosos, é mais simples de realizar numa habitação unifamiliar do que 

em apartamentos de edifícios sem elevador, apesar de ambos os casos necessitarem 

sempre de recursos financeiros para investir nas alterações que se entendem ser 

necessárias executar. Na habitação unifamiliar pode ser dispensável a colocação do 

ascensor dando primazia ao rés-do-chão como a área nuclear da habitação, e no caso 

de condicionamentos que obriguem o 1º andar a integrar a funcionalidade da habitação, 

há sempre a possibilidade de optar por plataformas elétricas cujo os custos são 

incomparavelmente menores que a colocação de um elevador. Outra vantagem que as 

residências unifamiliares têm relativamente aos edifícios de apartamentos, é que 

dispensa os acordos – nem sempre fáceis - de condomínio com os restantes moradores.  

Os custos para a instalação de um ascensor são bastante onerosos, com a envolvência 

de várias entidades nesse processo, designadamente o acordo para a instalação e 

comparticipação financeira de todos os moradores do edifício, os estudos de viabilidade 

estrutural e eventuais reforços na estrutura, assim como os inevitáveis projetos e 

licenciamentos. Identificámos pois, aqueles que consideramos serem os principais 

problemas para a instalação de um elevador em edifícios de apartamentos habitados, 

que dispensaram a sua instalação durante a fase de construção: 

 Falta de espaço para a montagem dos ascensores 

 Falta de condições estruturais no edifício para suportar a colocação de 

ascensores 

 Não conseguir o acordo necessário com os restantes moradores 

 Escassez de recursos financeiros por parte dos moradores 

Quanto à reabilitação dos espaços interiores para a adaptabilidade de uma residência 

à vivência sénior, somos da opinião, que as alterações mais prioritárias passam por 

eliminar as barreiras arquitetónicas que possam existir na habitação. A banheira é uma 

delas, e a substituição da mesma por uma base de duche, assim como a colocação de 

barras de apoio para melhor conforto e segurança na utilização dos equipamentos é um 

clássico neste tipo de reabilitações. Também a cozinha é habitualmente alvo de 

intervenção, procurando maior conforto para o idoso no acesso aos equipamentos. 

Outra prioridade é o conforto térmico, com a substituição de caixilharia de madeira e 

vidro simples, por outros em alumínio e vidro duplo que melhoram substancialmente o 

conforto térmico na habitação. Os consumos energéticos, também podem ser 
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otimizados através da instalação de painéis fotovoltaicos que garantem melhor 

eficiência no consumo energético, contudo a instalação destes equipamentos depende 

totalmente dos recursos financeiros do morador, mesmo tendo em conta, que a médio 

prazo esse investimento possa ser compensatório. A criação de um sistema para 

reciclagem e reutilização de águas pluviais e residuais brancas em edifícios existentes 

é muito onerosa, principalmente em habitações existentes, porque obriga a uma 

intervenção muito profunda com a consequente envolvência de custos financeiros 

elevados, contudo, nas intervenções que vão até ao “osso do edifício53”, somos da 

opinião que é vantajoso implementar um sistema de esgotos que permita a reutilização 

das águas pluviais e residuais brancas no sistema de abastecimento de água, 

nomeadamente para rega e abastecimento dos autoclismos. 

Consideramos que a domótica54 atualmente é ainda uma exclusividade na sociedade 

portuguesa. Esta tecnologia no habitat é restrita a uma elite económica, porque os 

custos associados são ainda muito dispendiosos. No entanto, a sociedade caminha a 

passos largos para a implementação mais generalizada destas tecnologias nos edifícios 

residenciais. A segurança, gestão energética e comunicações, são as áreas onde a 

domótica mais se tem desenvolvido na habitação, e somos da opinião, que a influência 

da domótica continuará em crescendo, e que num futuro próximo será inevitável em 

todas as residências. 

Quanto à intervenção do Arquitecto nos projetos de reabilitação relacionados com a 

adaptabilidade da habitação para idosos, somos da opinião que estará sempre 

dependente dos fatores económicos que são disponibilizados para a obra. Na habitação 

própria, toda a ação depende do conforto económico do dono de obra, designadamente 

o programa pré-estabelecido, à legislação em vigor e o orçamento disponibilizado para 

o efeito. Em projetos para a reabilitação de bairros de cariz social, financiados pela 

administração central, também o orçamento disponibilizado condiciona o projeto, e 

certamente que muitas das preocupações com a sociedade envelhecida não poderão 

ser resolvidas. 

 
 
 

 

                                            
53 Consideramos no contexto da reabilitação a expressão “osso do edifício”, como a estrutura do edifício. 
54 Domótica é uma tecnologia recente e é responsável pela gestão de todos os recursos habitacionais. Este 
termo nasceu da fusão da palavra “Domus”, que significa casa, com a palavra “Robótica”, que está ligada 
ao ato de automatizar, isto é, realizar ações de forma automática. (http://www.sislite.pt/domus.htm)  
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5. UM ESTUDO SHARED SPACE PARA A VILA DE CASCAIS 

Conforme já referimos anteriormente, Cascais tem um percurso de requalificação de 

espaço público que se identifica com o modelo Shared Space. Também já defendemos 

que o peso do automóvel nos hábitos quotidianos dos munícipes é muito grande, e que 

consideramos esse fato, como uma das principais razões para retardar uma 

requalificação mais radical de espaço público no centro da Vila. Somos da opinião que 

a estratégia Europa 2020 poderá ser o impulso que faltava para esse propósito. 

Este estudo que agora apresentamos tem como objetivo central definir as principais 

estratégias para a reconversão total do espaço público nas ruas mais emblemáticas do 

centro de Cascais para o modelo de Espaço Partilhado, procurando simultaneamente 

responder aos três temas que abordamos nesta dissertação: 

 Europa 2020 

 Shared Space (Espaço Partilhado) 

 Sociedade Envelhecida 

Considerámos que os principais objetivos de cada um dos temas para o espaço público, 

são: 

a) Europa 2020: 

- Promover uma economia de baixo teor de carbono 

- Promover a mobilidade sustentável (modos suaves e ECO-Mobilidade) 

- Promover o uso dos transportes coletivos nos centros urbanos 

b) Shared Space: 

- Redução da velocidade rodoviária. 

- Redução do trafego automóvel nas áreas Shared Space. 

- Requalificação das ruas com características de vias dedicadas, para ruas de 

espaço partilhado 

- Humanizar a cidade, promovendo espaços de relação que fomentem ambientes 

estáticos 

c) Sociedade envelhecida: 
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- Promover pavimentos inclusivos 

- Disponibilizar mais mobiliário urbano 

- Garantir melhor acessibilidade e mobilidade 

Os temas suscitam diferentes objetivos, contudo, as soluções são comuns, condição 

que permitiu correlacionar os diferentes capítulos desta dissertação. A promoção de 

uma economia de baixo teor de carbono está relacionada com a mobilidade suave, 

assim como para humanizar a cidade, são necessários pavimentos inclusivos que 

promovam a mobilidade da sociedade envelhecida. 

5.1. PRINCIPAIS DESAFIOS 

Foram os objetivos de cada um dos temas da dissertação, que suscitaram os diversos 

desafios que este estudo procura agora responder. Neste contexto, identificamos 10 

desafios que nos pareceram os mais relevantes, nomeadamente: 

1. Não restringir totalmente a circulação dos veículos motorizados, todavia, 

desencorajar a sua circulação através de condicionamentos resultantes da 

estratégia do desenho. 

2. Reduzir a velocidade de circulação dos veículos motorizados, ratificando essa 

velocidade, sempre que necessário, para a velocidade do peão. 

3. Reduzir o trafego automóvel nas áreas Shared Space, através do 

condicionamento da velocidade de circulação e do número de estacionamentos 

disponíveis nas áreas Shared Space, e incentivando o uso de transportes 

públicos. 

4. Garantir a acessibilidade e mobilidade para todos nos espaços Shared Space. 

5. Promover condições para a mobilidade suave (andar a pé e de bicicleta), através 

de percursos pedonais e ciclovias. 

6. Promover os transportes públicos “ecológicos” nas áreas Shared Space, a fim 

de substituir o transporte individual, designadamente o automóvel. 

7. Revitalizar o dinamismo social e económico nos espaços Shared Space, criando 

condições para melhor acessibilidade e o consequente povoamento destes 

espaços. 

8. Garantir a existência de pavimentos inclusivos no espaço público, com soluções 

mistas, onde a calçada portuguesa possa conviver com diferentes pavimentos, 
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designadamente mais lisos, menos escorregadios e mais confortáveis. Suprimir 

nos percursos inclusivos a existência de barreiras arquitetónicas.  

9. Enriquecer o espaço público com mobiliário urbano variado que promovam as 

relações sociais e ambientes estáticos, nomeadamente bancos coletivos ou 

individuais, esplanadas, espaços de sombra, etc. 

10. Prever uma área de espaço público coberta, que esteja protegida dss ações 

climáticas. 

Além dos desafios que resultaram dos objetivos estratégicos dos temas, também as 

características urbanas no centro de Cascais, criam dinâmicas singulares na 

apropriação do território que nos mereceram atenção, e por conseguinte também as 

considerámos como desafios, nomeadamente: 

a) Definir uma estratégia para o Mercado de Cascais, que por estar separado do 

centro da vila por duas das vias com maior intensidade de tráfego local: A Av. D. 

Pedro I e a Av. 25 de Abril, encontra-se assim isolado do centro da vila. 

b) Definir uma estratégia para o enquadramento do centro comercial Cascais Villa, 

localizado perto do Largo da Estação, e que tem atualmente a característica de 

uma “ilha”, por estar rodeado de um mar de carros provenientes da Av. Marginal 

de um lado e da Av. D. Pedro I do outro, duas das vias com maior intensidade 

no centro da vila.  

5.2. PRINCIPAIS PROPOSTAS 

Um dos objetivos das “Ruas de Viver” é reabilitar o espaço público como locais onde os 

ambientes estáticos e os ambientes itinerantes possam conviver em harmonia. Os 

ambientes estáticos são ambientes para permanência, criados essencialmente por 

mobiliário urbano, enquanto, os ambientes itinerantes que cruzam a rua, são realizados 

por meios de transporte com velocidades muito reduzidas, elegendo a mobilidade suave 

(a pé ou de bicicleta) como referência. O sucesso da reabilitação no espaço público 

dentro do modelo Shared Space, depende totalmente da capacidade que esse espaço 

tiver em atrair pessoas para a sua vivência. Com base nos desafios e nos considerandos 

deste parágrafo elaborámos então as seguintes propostas: 

1. Parques de estacionamento centrais, o mais próximo possível das áreas Shared 

Space, através da construção de silos-auto, que possam proporcionar um 

estacionamento de maior duração através de tarifários acessíveis, garantindo 
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assim, não apenas a acessibilidade ao centro da vila, como também maior tempo 

de permanência no espaço público.  

2. Conversão das ruas com vias dedicadas para veículos rodoviários para ruas de 

Espaço Partilhado, ruas que gostamos de designar como “Ruas de Viver”.  

3. Inserção de Transportes Públicos em Sítio Próprio (TPSP) no centro da vila, 

através de um metro de superfície ecológico e sustentável, baseado em 

autocarros ligeiros elétricos ou Elétrico, alimentados através de catenária. 

4. Inserção de um Sistema Público de Bicicletas Partilhadas (SPBP)  

5. Alteração dos sentidos de circulação rodoviários, adaptando-os ao TPSP 

6. Criação de uma faixa de pavimento inclusivo (liso, antiderrapante e sem 

obstáculos arquitetónicos) nas ruas com pavimentos em calçada, 

proporcionando assim soluções híbridas, que preservam a memória cultural da 

calçada portuguesa. 

7. Inserção de diverso mobiliário urbano, nomeadamente bancos coletivos, 

esplanadas, postes de iluminação e zonas verdes. 

8. Proposta estratégica para a requalificação da área do Mercado de Cascais 

9. Proposta para a requalificação do Largo da Estação de Cascais, integrando o 

Cascais Villa, num Interface que criasse uma generosa zona coberta de espaço 

público.  

Importa ainda referir que este estudo tem uma visão de “helicóptero55 ” sobre o território, 

e as propostas que são apresentadas são feitas dentro desta visão estratégica.  

Considerámos para este estudo Shared Space em Cascais, a faixa litoral que vai desde 

a Praia da Duquesa até à Rotunda da Casa da Guia, passando pelas ruas que 

consideramos mais emblemáticas da vila. Convém dizer, que já existem na área 

proposta de estudo, muitas ruas pedonais e outras de carácter pedonal, mas que ainda 

privilegiam uma via dedicada à circulação dos veículos motorizados. 

                                            
55 Utilizamos este termo: “Visão de helicóptero”, na perspetiva de ilustrar uma visão aérea sobre o território 
mais plural e menos singular 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   137 

 
Ilustração 69 – Área de intervenção do estudo Shared Space para Cascais. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016). 

 

5.3. RECONVERSÃO DE VIAS DEDICADAS PARA RUAS DE VIVER 

Pretendemos através deste estudo completar a reconversão total das ruas mais 

emblemáticas do centro da vila de Cascais como Espaço Partilhado, o que na nossa 

opinião, num futuro próximo irá acabar por acontecer. As ruas pedonais existentes, não 

permitem a circulação de tráfego automóvel, exceto para cargas e descargas. As ruas 

que nos propomos agora requalificar permitem o tráfego automóvel mas com os 

condicionamentos de um espaço Shared Space, nomeadamente uma velocidade 

máxima de 10Km/h 
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Ilustração 70 - Levantamento das ruas pedonais existentes e das ruas para requalificar. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 
As ruas alvo de reabilitação, também podem ser divididas em dois grupos; as que já tem 

um carácter pedonal, isto é, uma superfície única ao mesmo nível com pavimento em 

calçada, e as outras com uma via dedicada auto, apresentando um pavimento asfaltado 

e ressaltos para os passeios em calçada portuguesa. Para estas, a reconversão passa 

por criar uma superfície única sem desníveis, substituindo o asfalto por um pavimento 

mais do âmbito pedonal, com a premissa de ser também inclusivo. 
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Ilustração 71 - Características das ruas a intervir. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 
As ruas representadas no plano são as que consideramos mais emblemáticas na vila, 

e que tem habitualmente mais ajuntamentos de pessoas. Os locais-chave são a rotunda 

João Paulo II (junto à Igreja matriz de Cascais), Av. D. Carlos I (Clube Naval), Passeio 

D. Luís (Paços do Concelho), Alameda Combatentes da Grande Guerra (rotunda e 

Jardim Visconde da Luz), rotunda Dr. Sá Carneiro, Av. Marginal até à rotunda em frente 

ao Cascais Villa. O Largo da Estação também é um dos locais-chave, incluindo a Av. 

Valbom que liga o Largo da Estação à rotunda Visconde da Luz, a Rua Dra. Iracy Doyle 

que liga o Largo da Estação à rotunda Sá Carneiro e a Rua Sebastião José de Carvalho 

e Melo que liga o Largo da Estação à Av. Marginal, fazem também parte da área 

proposta para Shared Space. 
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Para as ruas que já têm um carácter de Espaço Partilhado, as alterações são pontuais, 

e passam por retirar a prioridade ao veículo motorizado, eliminando a área dedicada ao 

automóvel, que atualmente é constituída pela diferença de cor nos pavimentos em 

calçada. A proposta para a desmarcação da via dedicada aos veículos motorizados 

seria feita “zebrando” a cor do passeio com a cor da faixa de rodagem. Propomos 

também retirar todos os sinais de trânsito e todos os elementos de separação entre o 

passeio e a faixa para circulação rodoviária. Sugerimos a colocação de novo mobiliário 

urbano, como por exemplo esplanadas e bancos de jardim, dispostos estrategicamente, 

como se estivessem a invadir o espaço onde circulam os veículos motorizados, 

retirando-lhes assim a prioridade. Os postes de iluminação seriam também 

reposicionados, deixando de ser marginais às faixas de circulação. 

 

 
Ilustração 72 – Requalificação da Av. Valbom em Cascais com Espaço Partilhado. (ilustração nossa, 2016) 

 
Propomos também a introdução de uma faixa de pavimento inclusivo, adaptando o 

modelo já existente nas ruas com assento histórico, uma solução que foi desenhada 

para a canalização dos esgotos na rua, mas que se revelou como uma solução 

alternativa ao domínio da calçada portuguesa, com a vantagem de ser mais confortável 

e inclusivo. Trata-se de uma solução híbrida, onde a calçada portuguesa convive com 

uma faixa de lajetas que podem ser em pedra ou betão pré-fabricado. Nas ruas com 

assento histórico, esta faixa é em pedra calcária, e tem apenas 60 cm de largura, porque 

o seu principal objetivo não era a circulação de pessoas, contudo, revelou-se como uma 

boa proposta para compatibilizar a calçada com outro tipo de pavimento, e o resultado 

estético é no nosso entender bastante agradável. Nas ruas que são propostas 

requalificar no objeto deste estudo, esta faixa inclusiva teria uma largura mais generosa 

que poderia variar entre 1,20 m e os 2,00 m, conforme a disponibilidade da rua, servindo 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   141 

também como ciclovia partilhada entre peões e ciclistas, a mesma solução que 

defendemos para as ciclovias situadas nos espaços urbanos mais emblemáticos que 

habitualmente têm grande intensidade de pessoas. 

 

 
Ilustração 73 – Rua dos Navegantes em Cascais, faixa em lajetas de pedra nas ruas com assento histórico. (Ilustração nossa, 2016) 

 

Nas ruas asfaltadas e com ressaltos para os passeios em calçada, a intervenção seria 

mais profunda. A proposta passaria por criar uma superfície única, situada toda no 

mesmo nível. Com o fim de criar uma unidade estética nas ruas do centro da vila, 

propomos uma solução de pavimentação idêntica aos pavimentos existentes, com a 

calçada portuguesa a assumir o protagonismo do pavimento, mas com uma faixa de 

pavimento mais inclusivo (liso e antiderrapante) em lajetas de betão pré-fabricado, sobre 

canal onde se situariam os esgotos pluviais da rua.  

 
Ilustração 74 – Reconversão de rua tradicional para “Rua de Viver”. (Ilustração nossa, 2016) 
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5.4. O MERCADO SALOIO DE CASCAIS E O CENTRO COMERCIAL CASCAIS 

VILLA 

 
 

Ilustração 75 – Principais vias de tráfego rodoviário no concelho de Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 

Uma das referências geográficas mais utilizadas para a vila de Cascais, é referir que 

fica no fim da linha. A linha, representa a Av. Marginal de Lisboa para Cascais, 

passando, entre outras, por localidades como Belém, Algés, Oeiras, Carcavelos, Parede 

e Estoril. A circunstância de Cascais se situar no fim da linha marginal, condiciona os 

acessos à vila. Assim, as principais linhas de tráfego rodoviário são quatro, 

designadamente: a poente, a estrada litoral N247 que faz a ligação à Praia do Guincho; 

a nascente a Av. Marginal proveniente da cidade de Lisboa, e a norte, duas avenidas 

que ligam o centro de Cascais à A5 (Autoestrada de Cascais para Lisboa) e às 

povoações a norte do concelho, direção esta, que corresponde à expansão urbana do 

Município de Cascais. 

Podemos constatar que estas vias principais de circulação não passam pelo centro da 

vila, podendo assim libertar as ruas mais emblemáticas do centro de Cascais para a 
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intervenção Shared Space que propomos. Contudo, na entrada poente, a ligação da Av. 

Marginal às outras vias principais, provocam “ilhas urbanas” rodeadas por vias 

rodoviárias com grande intensidade de tráfego, que isolaram duas estruturas que 

consideramos importantes para a revitalização da vila, designadamente: o Mercado 

Saloio de Cascais e o centro comercial Cascais Villa. 

 

 
Ilustração 76 – A segregação territorial do Mercado de Cascais e do Cascais Villa. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016).I 

 
A nossa proposta para a integração destes dois espaços na vida da vila, passa pela 

requalificação da Av. da Marginal a Sul do Cascais Villa como Espaço Partilhado, e do 

desvio da Av. D. Pedro I para poente do Mercado, permitindo assim que ambas as 

estruturas pudessem ser integradas na área Shared Space, e consequentemente na 

vida pública da vila. 
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Ilustração 77 – Estratégia para integração do Mercado de Cascais e do Cascais Villa. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016). 

Em consequência, a Av. D. Pedro I, passaria a ter dois sentidos com duas faixas de 

circulação para cada sentido (atualmente tem 4 faixas de sentido único), assim como a 

Av. 25 de Abril, que passaria também a ter duas faixas de rodagem para cada sentido 

(atualmente tem duas no sentido ascendente, e uma no sentido descendente), sendo 

necessário ganhar território a um dos passeios, passando por isso a circulação pedonal 

a ser feita apenas de um dos lados da Avenida. 

Para a zona do Mercado de Cascais, prevemos uma intervenção mais profunda e de 

maior investimento, com a edificação de uma generosa estrutura, que integrasse um 

Silo-Auto (com rampas ou elevadores hidráulicos), a zona do mercado saloio, um 

espaço comercial e o terminal de transportes públicos (TPSP). A Av. D. Pedro I seria 

agregada a esta estrutura através de um viaduto, que assim venceria de forma mais 

suave o desnível topográfico existente com a Av. 25 de Abril, além de possibilitar uma 

melhor acessibilidade e interligação com o estacionamento. Esta solução, é no nosso 

entender estrutural para garantir uma generosa vivência no centro da vila, com o 

estacionamento no local a proporcionar a necessária acessibilidade, e a garantir não 

apenas o povoamento das áreas Shared Space, como também servindo de interface 

para ligação com os transportes públicos, nomeadamente o comboio. 

Nota: O desvio da Av. D. Pedro I, entre outras implicações, obrigaria à demolição do 

edifício onde se situa, como referencia, uma agência do Novo Banco. 
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Ilustração 78 – Estudo para a requalificação da área do Mercado Saloio de Cascais. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 
 

 
Ilustração 79 – Estratégica para a integração do Mercado Saloio de Cascais no estudo Shared Space. (Ilustração nossa, 2016) 

O Mercado de Cascais seria assim integrado na área de Shared Space que este estudo 

se propõe realizar, e na nossa opinião, com uma contribuição decisiva para o sucesso 

Novo 
Banco 
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da intervenção, porque iria permitir o estacionamento central que garantiria a 

acessibilidade e o povoamento das ruas requalificadas como Espaço Partilhado. 

Também o novo espaço comercial teria o objetivo de criar condições para a instalação 

das chamadas “lojas âncora”, lojas comerciais que tem a capacidade de atrair muito 

público e assim dinamizar o restante comércio local, e consequentemente o espaço 

público envolvente. 

 
Ilustração 80 – Corte esquemático da estratégia para o Mercado de Cascais. (Ilustração nossa, 2016) 

 

Também o centro comercial Cascais Villa padece de um isolamento relativamente ao 

centro da vila, provocado pela Av. Marginal a sul e a Av. D. Pedro I a norte, duas vias 

com grande intensidade de tráfico automóvel. O Cascais Villa é um edifício que suscita 

diferentes opiniões no município, não apenas no que respeita ao seu deficiente 

posicionamento rodeado de automóveis, mas também ao seu aspeto estético, tendo em 

conta que é um dos principais cartões-de-visita para quem entra na vila de Cascais.  

Esta celeuma, está traduzida no PDM do Município de Cascais, que prevê para este 

espaço, designado como “Porta de Cascais”, uma profunda requalificação de espaço 

público que poderá passar pela demolição do edifício Cascais Villa56.  

Neste estudo optámos pela integração do edifico nas áreas que nos propusemos 

requalificar como Shared Space. 

                                            
56 Previsto no PDM de Cascais, na Sub-UOPG 7.2 (Unidade Operacional de Planeamento e Gestão) 
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Ilustração 81 – Galeria entre o Cascais Villa e a Estação de Comboios. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016). 

 
 

 
Ilustração 82 – Av. Marginal a sul do Cascais Villa. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Para a inclusão do edifício Cascais Villa na área proposta Shared Space, propomos, 

além da requalificação da Av. Marginal a sul do edifício como Espaço Partilhado, uma 

Neste troço,  
a Av. Marginal 

seria requalificada 
como  

Espaço Partilhado 

Ligação física entre o 
Cascais Villa e a 
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galeria que fizesse a ligação entre o Cascais Villa e a Estação de Comboios, da qual 

resultaria num interface, onde a zona comercial seria uma extensão da Estação de 

Comboios, possibilitando assim a integração do Cascais Villa e do largo da Estação de 

Comboios na área de estudo Shared Space. Apesar da via rodoviária a sul do centro 

comercial ser requalificada como Espaço Partilhado, seria permitida a circulação dos 

transportes públicos pelo local, conforme a rede de circulação TPSP proposta no âmbito 

deste estudo.  

A galeria corresponderia também ao objetivo de criar uma generosa zona de espaço 

público coberta, como nos propusemos realizar nos objetivos desta proposta. 

 

 
Ilustração 83 – Galeria de ligação entre o centro comercial Cascais Villa e a Estação de Comboios. (Ilustração nossa, 2016) 

 

5.5. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

Os parques de estacionamento, são na nossa opinião estruturas determinantes para o 

sucesso do modelo Shared Space. Como já foi referido por mais de uma vez, a 

população portuguesa está muito dependente do transporte individual nas suas 

deslocações diárias, e se não for garantido o estacionamento próximo, e com um 

tarifário acessível que permita maior tempo de estacionamento, corremos o sério risco 

das pessoas preferirem os espaços comerciais privados em prol do espaço público. 

Como já referimos, o Shared Space não pretende concorrer com os espaços comerciais, 
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contudo, a oferta de estacionamento é fundamental para o povoamento do espaço 

público, e neste campo, o espaço comercial privado oferece incomparavelmente 

maiores valias que o espaço público. 

Assim, procuramos desenvolver uma estratégia de parques de estacionamento que 

sejam generosos na oferta de lugares e que fiquem situados o mais próximo possível 

dos espaços requalificados como Espaço Partilhado.   

Neste contexto, propomos três parques de estacionamento principais, que designamos 

por Parque Norte, Parque Nascente e Parque Sul. O Parque Norte corresponderia ao 

Silo-auto proposto para o Mercado de Cascais, o Parque Nascente já existe neste 

momento no hipermercado Jumbo perto do Cascais Villa, e o Parque Sul, que também 

já existe junto ao hipódromo de Cascais. O Parque Norte, no Mercado de Cascais, 

conforme já foi referido, seria uma nova estrutura a construir com característica de Silo-

auto. O Parque de estacionamento no hipermercado Jumbo, é atualmente um 

estacionamento de superfície privado, com um pequeno Silo-auto. Está previsto para 

este local um grande investimento imobiliário, que irá requalificar todo a área envolvente, 

com a consequente retirada do hipermercado. Na nossa opinião, a intervenção prevista 

seria uma oportunidade para a edificação de um Silo-auto, que completaria o interface 

da Estação de Comboios, e permitiria uma melhor acessibilidade às praias para quem 

acede de automóvel particular. O estacionamento existente junto ao hipódromo, é um 

estacionamento de superfície, que serve as populações das localidades a Poente de 

Cascais (Torre, Bairro do Rosário, Birre, Areia, Malveira, e a Igreja Matriz de Cascais) 

que acedam via automóvel ao centro de Cascais pela Avenida da República ou Avenida 

Rei Humberto II de Itália. 

Somos da opinião, que este estacionamento de superfície deveria ser substituído por 

um Silo-auto, oferecendo assim um maior número de lugares para estacionar, e 

dispensando parte da generosa área de ocupação para outras funcionalidades, como 

por exemplo áreas verdes ou de recreio.  
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Ilustração 84 - Parques de Estacionamento para o estudo Shared Space. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 

5.6. TRANSPORTE PÚBLICO EM SÍTIO PRÓPRIO (TPSP) 

A requalificação de Espaço Público dentro do conceito Shared Space é uma operação 

que obriga à conjugação de diversas infraestruturas que em conjunto complementam o 

conceito. Uma destas importantes infraestruturas para o sucesso do modelo, são os 
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Transportes Coletivos, porque garantem a acessibilidade e mobilidade para todos às 

“Ruas de Viver”. 

O modo de operação do TPSP é semelhante a um metro de superfície de média 

dimensão, que pode ser constituído por carruagens sobre carris, ou autocarros de 

passageiros. É na nossa opinião indispensável que sejam transportes ecológicos 

movidos por energias sustentáveis, reduzindo assim a emissão de gazes com efeito de 

estufa para a atmosfera e enquadrando-se nos princípios de sustentabilidade do Shared 

Space. 

No contexto deste estudo de Espaço Partilhado para Cascais, o TPSP tem como 

objetivo responder à necessidade de transporte público nas áreas requalificadas, 

substituindo a necessidade do automóvel. A rota proposta é muito localizada 

abrangendo na totalidade a área de estudo, incluindo os parques de estacionamento 

propostos. O objetivo do traçado é ligar o Largo da Estação à Rotunda da Casa da Guia, 

num circuito em anel, fechado e de sentido único, que passaria pelo Passeio D. Luís I, 

Av. Humberto I de Itália, Rotunda da Guia e regressaria pela Av. Da República e Av. 25 

de Abril. A passagem pelos parques de estacionamento é fundamental e indispensável 

para o sucesso do modelo. Os veículos propostos poderão ser autocarros elétricos, com 

rodados, alimentados por catenária, ou Elétricos clássicos em carris, que assim, além 

da função de transporte público, também promoveriam o turismo local. 

 

 
Ilustração 85 - Metro de superfície, um transporte público que se enquadra no conceito de TPSP. (Ilustração nossa, 2016) 
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Ilustração 86 - Estudo Rede TPSP. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 

5.7. SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS PARTILHADAS (SPBP) 

Também o Sistema Público de Bicicletas Partilhado (SPBP) é uma infraestrutura 

importante na requalificação do Espaço Público dentro da vertente Shared Space. A 

Bicicleta é um meio de transporte que se insere dentro da mobilidade suave. É 

sustentável, amiga do ambiente, e além disso, também promove a saúde e o bem-estar. 

O Sistema Público de Bicicletas Partilhadas (SPBP) é essencialmente constituído por 

Dock-Stations (parqueamento de bicicletas onde se alugam e recolhem as bicicletas), 

bicicletas propriamente ditas, que podem ser convencionais ou elétricas, e um sistema 

de Software para fazer a gestão dos alugueres. As Dock-Stations devem estar situadas 

junto aos interfaces, estacionamentos, paragens de transportes públicos, locais 

turísticos de referência e nas zonas mais emblemáticas. 

Neste estudo foram considerados Dock-Stations para 48 e 24 bicicletas cada, num total 

de 288 bicicletas. As bicicletas escolhidas são elétricas devido à topografia acidentada 

do território. O software incluiu uma caixa de pagamento por cada Dock-Stations que 

permitiria pagamentos em numerário ou por multibanco, e com possibilidade de ter uma 

aplicação no telemóvel, indicando à localização das Dock-Stations, disponibilidade de 

bicicletas e sugestão de percursos. 
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O número de bicicletas inicial é provavelmente pouco generoso para o sucesso que 

acreditamos que o Bike Share poderia vir a ter na vida na Vila, contudo, a estratégia 

passaria por perceber o verdadeiro impacto do SPBP na comunidade cascalense, para 

depois, caso necessário, proceder a um eventual reforço baseado em dados mais 

consistentes. 

 
Ilustração 87 - Estudo para a inserção SPBP no centro da vila de Cascais. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

 

5.8. CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

Shared Space é um conceito de reabilitação de Espaço Público que apesar de não 

proibir totalmente a circulação de veículos motorizados, condiciona a sua circulação 

através da redução de velocidade e do menor número de estacionamentos nos espaços 

Shared Space. Acreditarmos que este conceito faz parte de um plano maior, que a 

médio prazo irá impedir totalmente a circulação dos veículos motorizados nos centros 

urbanos, contudo, o estudo agora proposto não tem como objetivo fundamental proibir 

a circulação dos veículos motorizados, mas sim reduzir a velocidade e a intensidade 

dos mesmos nas áreas requalificadas, obrigando os condutores a negociar o espaço 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   154 

público em igualdade de circunstâncias com outros utilizadores, especialmente 

pedestres e ciclistas. 

Tendo sido considerado neste estudo que a rede TPSP seria feita através de um circuito 

fechado em anel com sentido único (apenas uma via), a rede viária terá 

obrigatoriamente que acompanhar esta estratégia, e uma das alterações mais 

prementes na circulação dos veículos rodoviários, será deixarem de ter dois sentidos 

para passarem a ter apenas um, que acompanha a mesma direção do TPSP, libertando 

deste modo, espaço público para a mobilidade suave, a ECO-Mobilidade e a instalação 

de mobiliário urbano. 

 

 
Ilustração 88 – Estudo Rede Viária. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 
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5.9. AV. D. CARLOS I 

A Av. D. Carlos I é uma das avenidas mais emblemáticas da vila de Cascais. É uma 

curta avenida, que começa junto Igreja Matriz, na rotunda João Paulo II, e desagua no 

Passeio D. Luís, onde se situam os Paços do Concelho, e o emblemático Hotel Baía. 

 
Ilustração 89 – Ortofotomapa da Av. D. Carlos I.  ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2016) 

A Av. D. Carlos I é composta por uma via asfaltada dedicada à circulação automóvel 

nos dois sentidos e generosos passeios pavimentados com calçada portuguesa de 
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ambos os lados da via, situados num nível mais elevado que o pavimento asfaltado. É 

o que podemos designar por uma rua tradicional. 

Por sua vez o passeio D. Luís, já tem um espírito Shared Space, com uma superfície 

sem desníveis, toda ladrilhada com pavimentos em calçada, pecando, na nossa opinião, 

em diferenciar a área de circulação dos veículos motorizados através de calçada em 

granito preto, que contrasta com a pedra calcária (branca) dos passeios. 

Com este estudo, pretendemos apresentar estratégias para a requalificação da Av. D. 

Carlos I, dentro do espírito Shared Space, através dos seguintes objetivos: 

 Criar uma superfície toda situada no mesmo nível. 

 Pavimentar toda a superfície com calçada portuguesa, sem faixas em granito 

preto. 

 Criar um canal em pavimento inclusivo, liso e antiderrapante através de placas 

prefabricadas de betão aparente. 

 Manter as floreiras existentes, mas substituir as palmeiras afetadas pela doença 

de “escaravelho vermelho57”, por outras que ofereçam generosas sombras. 

 Colocar novo mobiliário urbano, nomeadamente bancos de jardim e esplanadas. 

 Rever posicionamento da iluminação pública da rua. 

 Permitir a circulação automóvel apenas no sentido ascendente, limitada a uma 

velocidade máxima de 10 Km/h. 

 Introduzir o Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP), através de uma linha 

de Elétrico em carril alimentado por catenária. 

 Definir um espaço para a colocação de uma Dock-Stations. 

                                            
57 Trata-se de um besouro que se tem revelado uma praga para as palmeiras  
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Ilustração 90 – Av. D. Carlos I. (Ilustração nossa, 2016)  

 

Para criar uma superfície única, propomos o enchimento da superfície asfaltada, por 

forma a ficar situada no mesmo nível que os passeios em calçada, e revestir esse 

enchimento com calçada portuguesa, prolongando assim o passeio existente. 

Mantivemos a floreira e o passeio marginal à baía sem alterações, exceto os candeeiros 

de iluminação que seriam reposicionados. Junto à floreira seria colocada uma faixa com 

2,00 m de largura em pavimento inclusivo. Propomos lajetas pré-fabricadas em betão 

aparente com 2,00 x 1,00 m. Nesse mesmo local sugerimos a colocação de bancos de 

jardim para descanso e contemplação da Baía Atlântica. A circulação automóvel, 

condicionada a 10Km/h, seria realizada apenas no sentido ascendente. 

 
Ilustração 91 – Proposta Shared Space para a Av. D. Carlos I. (Ilustração nossa, 2016) 

Passeio 
Marginal 

Floreira 
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Ilustração 92 – Av. D. Carlos I, planta. ([Adaptado a partir de:] Cascais, 2016, sem escala) 
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Ilustração 93 – Planta Av. D. Carlos I e Passeio D. Luís. ([Adaptado a partir de:] Cascais, 2016, sem escala) 
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Ilustração 94 – Requalificação Av. D. Carlos I no modelo Shared Space (Ilustração nossa, 2016) 

 
A Av. D. Carlos I na vila de Cascais, pela sua extraordinária localização, deveria, na 

nossa opinião, ser alvo de uma requalificação Shared Space, transformando a rua que 

é atualmente caraterizada por um ambiente itinerante, num ambiente mais estático, 

promovendo as relações sociais e a mobilidade suave, através de diverso mobiliário 

urbano, alargando de certa forma, os Paços do Concelho situados na praça D. Pedro I 

e Passeio D. Luís, até à rotunda Papa João II. 

Acreditávamos convictamente que a futura evolução da avenida seria para o modelo de 

Espaço Partilhado, contudo, assistimos nesta mesma altura (Maio 2016), à substituição 

da calçada em granito preto do Passeio D. Luís, por um pavimento asfaltado, 

pigmentado à cor vermelha, reforçando assim a via dedicada ao automóvel. Esta 

alteração promove, na nossa opinião, o aumento da velocidade e maior intensidade de 

tráfego rodoviário no centro da vila. 

A nossa proposta, que passava por requalificar a Av. D. Carlos I no modelo do Passeio 

D. Luís, foi contrariada com uma solução precisamente contrária; isto é, foi o Passeio 

D. Luís que foi reconvertido num modelo mais próximo da Av. D. Carlos I, privilegiando 

a via dedicada aos veículos motorizados. 
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Ilustração 95 – Passeio D. Luís em Cascais, antes e depois. (Ilustração nossa, 2016) 

Na nossa opinião, esta repavimentação do Passeio D. Luís, privilegia a circulação do 

veículo automóvel no centro da vila, ao contrário do que seria desejado no nosso 

entender, que seria afastar o automóvel do centro, incentivando a mobilidade suave e a 

promoção de ambientes estáticos que promovem as relações sociais. 

A falta de estacionamento no local, reforça o espírito itinerante do percurso, e pouco ou 

nada contribuiu na nossa opinião para o povoamento da vila. O próprio comercio 

tradicional, sairá menos beneficiado com o espírito itinerante proporcionado por uma 

boa via asfaltada, do que o ambiente estático que a irregularidade da calçada provoca. 

O aumento da velocidade é notório no local, e a falta de segurança evidente, com muitos 

automóveis a não terem tempo de parar na passagem de peões devido ao excesso de 

velocidade. Provavelmente terão que ser tomadas medidas de traffic calming, como 

semáforos ou lombas para a redução de velocidade.  

En 2011, un estudio realizado a 15 ciudades de la región, determinó que los vehículos 

de transporte individual emiten anualmente 7,200 toneladas de monóxido de carbono 

(CO) y 98,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2); concluyendo que el transporte 

individual es responsable por la mayor parte de las emisiones de contaminantes, que 

afectan a la salud humana. El mismo estudio informa también que ocurren alrededor de 

8,511 defunciones anuales en relación al tránsito de las ciudades. Estimando que los 

índices de defunciones por cada 1,000 habitantes varían entre 4.2 y 15.8 casos, con un 

promedio de 10.8; mientras que en ciudades europeas los índices están por debajo de 3 

(OMS, 2004). Y en la mayoría de los casos, el 52% de los indidentes implican peatones 

y el 20% conductores de vehículos privados. Con el fin de revertir esta situación, las 

autoridades de distintas ciudades han adoptado múltiples soluciones desarrolladas por 

especialistas. una de éstas, que además busca desalentar el uso del vehículo particular 

en las zonas urbanas, ha sido controlar las velocidades que los mismos desarrollan. El 

Traffic Calming o Tránsito Calmado, funciona a través de la colocación de obstáculos 

físicos o visuales sobre la calle, impidiendo el desarrollo de una velocidad constante y 

limitando la posibilidad de aceleración. El objetivo es hacer menos intenso el flujo 

vehicular, de tal manera que sea compatible con el tránsito no motorizado. (Ocampo, 

2015, p. 50, 51) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O assunto “envelhecimento” nasceu da circunstância familiar, uma situação, pela qual, 

mais tarde ou mais cedo, todos “desejamos” ter que lidar. Será nessa altura que 

despertamos para uma maior sensibilização relativamente às necessidades de 

mobilidade de um idoso na sua residência e no espaço público. O assunto ganhou 

contornos mais alarmistas, quando se percebeu que o envelhecimento se tornou uma 

característica demográfica de Portugal e da União Europeia. (União Europeia, 2010, p. 

8): 

A realidade do declínio demográfico, foi comprovada pelos dados estatísticos, que 

colocaram a população de Portugal e da União Europeia como das mais envelhecidas 

do mundo, (Castro et al., 2015, p. 156-171) situação, obviamente, que merece a atenção 

de toda a sociedade civil em geral, nomeadamente a Arquitetura. 

Surgiu então a questão que importava fazer: como pode a Arquitetura responder a uma 

sociedade, onde a maioria da população tem mais de 65 anos? 

Uma questão para a qual demorava a resposta. No entanto, foi a circunstância de âmbito 

profissional que nos mostrou o caminho da resposta mais convincente à pertinente 

pergunta. A possibilidade de colaboração com o Departamento de Planeamento 

Estratégico (DPE) da Câmara Municipal de Cascais (CMC), foi o vínculo que nos 

colocou no caminho do urbanismo, o cimento que urgia para melhor agregar a 

Arquitetura à sociedade envelhecida, num compromisso que rompia com a escala da 

residência. Se a reabilitação na habitação para a vivência sénior dependia de fatores 

relacionados com as pessoas que a vão habitar, na requalificação do espaço público, a 

Arquitetura, enquanto disciplina do urbanismo, abrange de igual modo toda a sociedade 

sénior, independentemente dos fatores sociais e económicos de cada individuo. 

Quando o arquiteto se pronuncia à escala do objeto de uma residência, fica confinado 

ao limite espacial da área de intervenção, e mesmo que a informação da envolvente 

rompa com esses limites, a intervenção está impedida de o fazer. No urbanismo, a 

intervenção física tem um dimensionamento que abrange uma escala social, política e 

económica, transportando o arquiteto para um envolvimento com a sociedade numa 

escala de maior compromisso. 

Também percebemos, através da experiencia na Câmara Municipal de Cascais, que a 

requalificação do espaço público não tem uma preocupação especifica com a 

demografia envelhecida, ou seja, o objetivo da requalificação não é responder à 
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sociedade sénior, porém, as novas variáveis que resultaram do Europa 2020, vieram 

contribuir, mesmo que indiretamente, para que uma requalificação de espaço público 

que vai ao encontro das necessidades da população com mais de 65 anos.  

Tivemos oportunidade de estudar o plano estratégico Europa 2020, e percebermos que 

as prioridades que esta estratégia propõe para o crescimento europeu, radicalizam os 

paradigmas de mobilidade nos centros urbanos, e consequentemente a inevitável 

necessidade da requalificação do espaço público. São objetivos, que na nossa 

perspetiva se enquadram nos prenúncios de um desenvolvimento civilizacional mais 

inteligente, sustentável e inclusivo, curiosamente os adjetivos que definem cada uma 

das prioridades. 

A prioridade da sustentabilidade promove uma economia de baixo teor de carbono, 

reduzindo as emissões de gazes com efeito estufa para a atmosfera, o que suscita uma 

redução significativa do trafego rodoviário nos centros urbanos, nomeadamente do 

automóvel. Poderíamos contradizer esta ideia, afirmando que o automóvel elétrico 

substituiria o veículo com motor de combustão, contudo, a estratégia de requalificação 

de espaço público para retirar o automóvel dos centros urbanos abrange também os 

automóveis elétricos, porque na nossa opinião, resolver o impacto ambiental é também 

resolver o impacto estético. A estratégia passa pela requalificação do espaço público 

dentro do conceito de Espaço Partilhado, que nesta dissertação substituímos 

recorrentemente pelo termo em inglês Shared Space, um estrangeirismo que na nossa 

opinião, nos parece pertinente por ser mais abrangente da definição do conceito. Por 

analogia, comparamos a tradução de Shared Space por Espaço Partilhado da mesma 

forma que a tradução de stop por pare. 

O Shared Space é um modelo de requalificação de espaço público que retira a 

prioridade do veículo motorizado e ratifica a velocidade de circulação no espaço público 

para a velocidade do peão, condição que tacitamente afasta o veículo motorizado dos 

centros urbanos. O Shared Space promove as relações sociais no espaço público 

pretendendo transformar as vias rodoviários em ruas de viver, onde os ambientes 

estáticos possam conviver de bom grado com os ambientes itinerantes. A estratégia de 

mobilidade do Shared Space, é definida através da mobilidade sustentável, 

nomeadamente a mobilidade suave, adequada à população envelhecida, e da ECO-

Mobilidade, todavia, o afastamento do automóvel do espaço público, também obriga a 

novas alternativas de mobilidade, e os transportes públicos ecológicos são aqueles em 

que o modelo mais aposta fortemente. Os interfaces, os estacionamentos e as Dock-

Stations para bicicletas são também argumentos importantes do Shared Space. A 
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mobilidade e acessibilidade para todos fazem parte do ADN do conceito, e deste modo, 

a requalificação do espaço público é inclusiva para a vivência de todas as pessoas, 

independentemente da sua idade ou condição física, ajustando-se assim às 

necessidades da sociedade envelhecida.   

A requalificação Shared Space nos centros urbanos, resulta do plano estratégico Europa 

2020, e o braço da Comissão Europeia, organismo europeu que financia o plano, 

também abraça Portugal. O Portugal 2020 representa o acordo com a Comissão 

Europeia para a adoção dos princípios estratégicos do Europa 2020, colocando assim 

Portugal na direção de revolucionar os padrões de mobilidade nos centros urbanos e na 

requalificação do espaço público dentro do conceito Shared Space. Convém realçar que 

os fundos europeus apenas financiam programas que se enquadrem na estratégia 

europeia. O programa Portugal 2020 tem uma estrutura que incluiu todos os concelhos 

do território português, e a vila de Cascais, o caso de estudo apresentado, foi também 

abrangida na estratégia europeia. 

Sintetizando, as conclusões finais que consideramos mais importantes desta 

dissertação, são as seguintes: 

 A demografia perversa, não obstante as pessoas viverem mais tempo, é um 

problema social grave e que coloca em causa os pilares que estruturam o nosso 

modelo social. Timidamente os agentes políticos começam a abordar este tema, 

contudo, não nos parece que o façam com o destaque que ele já deveria 

merecer, nem tão pouco que exista uma interiorização das consequências 

sociais, económicas e políticas, que uma sociedade envelhecida implica. Somos 

da opinião que falta a indispensável reflexão pública sobre este tema, e que são 

necessários planos mais objetivos para a população sénior, nomeadamente no 

âmbito da Arquitetura, onde as soluções para adaptabilidade da residência à 

vivência sénior possam ser transformadas em políticas públicas, e a intervenção 

no espaço público tenha como pano de fundo o paradigma de uma sociedade 

envelhecida. 

 Existe uma estratégia de crescimento e de desenvolvimento que abrange todos 

os países da União, contudo, somos da opinião, que a estratégia europeia é mais 

utilizada como um meio de obter financiamentos dos fundos europeus, do que 

como uma oportunidade de alterar com convicção os paradigmas de mobilidade 

e de espaço público em Portugal. A oportunidade que os programas europeus 

nos oferecem para requalificar o espaço público deveriam estar inseridos dentro 
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de uma estratégia nacional, com objetivos bem determinados, para que as 

intervenções são sejam vistas apenas como medidas soltas, mas que façam 

parte de um percurso maior que tenha como objetivo principal o caminho do 

desenvolvimento civilizacional e do crescimento económico. A sensibilização e 

envolvimento de toda a comunidade é indispensável, para que as populações 

possam atempadamente adaptarem-se às novas realidades de mobilidade e de 

vivência no espaço público. A mutação dos padrões de mobilidade e do espaço 

público são inevitáveis, contudo, o processo de realização destes novos 

fenómenos urbanos depende unicamente do planeamento estratégico. Tudo 

depende de nós! 

 A requalificação do espaço público no modelo de Espaço Partilhado (Shared 

Space) é uma realidade que já está a decorrer. Muitas das ruas que antes 

permitiam a circulação rodoviária são atualmente espaços públicos pedonais, 

que em alguns casos, permitem a circulação dos veículos motorizados, mas 

sobre fortes restrições, como é o caso da velocidade. Todas as ruas 

conquistadas aos veículos motorizados são irreversíveis, porque, depois de uma 

rua passar a ser pedonal, seria reprovável e quase “imoral” do ponto de vista da 

opinião pública, reverte-la para a circulação automóvel, o que é demonstrativo, 

que a requalificação do espaço público no modelo de Espaço Partilhado é sinal 

de desenvolvimento civilizacional. O modelo de requalificação Shared Space 

não pode ser visto como uma intervenção física isolada no espaço público. As 

intervenções, mesmo que pontuais tem sempre repercussões na vida pública, e 

os atores que intervém no espaço público são inúmeros e com os interesses 

mais variados. A “bola de neve” que resulta de uma requalificação deverá ser 

prevista e dominada através da interação entre diversas infraestruturas, 

nomeadamente os transportes públicos, estacionamentos, interfaces, ciclovias, 

etc., que em conjunto garantem o sucesso da requalificação. As intervenções 

Shared Space que hostilizam o veículo motorizado, só podem ser consideradas 

de sucesso, se as “Ruas de Viver” tiverem o número suficiente de pessoas para 

dinamizar a vida social e económica da cidade. A cidade só é sustentável se tiver 

pessoas que a vivam. 

 Por último, a necessária requalificação do espaço público deve ser aproveitada 

para substituir pavimentos pouco inclusivos, como é o caso da calçada 

portuguesa, por outros menos perigosos e cómodos, se possível com a utilização 

de soluções mistas, onde se possa preservar a memória da calçada. A inclusão 
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deve sobrepor-se ao pitoresco, à identidade cultural e à componente estética. 

Os percursos inclusivos com pavimentos tácteis e sem barreiras arquitetónicas 

devem também fazer parte das prioridades na reabilitação do espaço público. 

Também o mobiliário urbano, nomeadamente unidades sanitárias, zonas de 

descanso e pausa, corrimões, guardas, plataformas elétricas para escadas, 

espaços de sombra e de proteção às ações climáticas devem ser promovidos 

com mais determinação nas propostas de requalificação urbana. A comparação 

que foi feita nesta dissertação entre o espaço privado de acesso público e o 

espaço público, deve ser entendido como um desafio para as acessibilidades no 

espaço público, procurando assim, modelos de mobilidade, onde os pavimentos, 

a inexistência de barreiras arquitetónicas e as comunicações verticais se possam 

inspirar nos centro comerciais, estruturas, que na nossa opinião, se apresentam 

atualmente como as mais inclusivas de acesso publico, e que funcionam como 

autênticos centros-dia que “roubam” a sociedade envelhecida dos centros 

urbanos.  

A requalificação do espaço público é assim uma oportunidade maior para a Arquitetura 

se empenhar de maneira mais determinada na sociedade envelhecida, e contribuir 

dessa forma para melhorar a qualidade da vida sénior no espaço público, 

proporcionando ambientes que se adaptem às necessidades dos novos paradigmas 

demográficos, contudo, evitando transformar a sociedade envelhecida numa “cultura de 

velhice”, excluindo-se de dar atenção a outros períodos de vida. (Fonseca, 2006, p. 82) 

Os espaços públicos que designámos na dissertação por espaços-percurso (ex.: 

Paredão de Cascais), e que promovem a prática de exercício físico e convívio social, 

são o tema que gostaríamos de explorar futuramente de forma mais aprofundada, 

procurando melhor perceber o impacto destes espaços na sociedade civil. 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   168 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   169 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, John (2011) - Streets and the culture of risk aversion. In CABE SPACE - What 

are we scared of? : the value of risk in designing public space [Em linha]. London : CABE 

Space. p. 34-44. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files

/what-are-we-scared-of.pdf>. 

ADAMS, John (2015) – Presentations [Em linha]. [S.l.] : John Adams. [Consult. 14 Mar. 

2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.john-adams.co.uk/presentations/>. 

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. (2016) - Ligações úteis. In 

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. – Portugal 2020 [em linha]. 

Lisboa : Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. [Consult. 18 Mai. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/ligacoes-uteis>. 

ALLIX, Grégoire (2009) - François Ascher, universitaire, urbaniste. Le monde [Em linha]. 

(10 Jun. 2009). [Consult. 14 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/06/10/francois-ascher-universitaire-

urbaniste_1205133_3382.html?xtmc=francois_ascher&xtcr=5>. 

ASCHER, François (2012) - Novos princípios do urbanismo seguido de novos 

compromissos urbanos. Lisboa : Livros Horizonte, Jun. 2012. ISBN 978-972-24-1670-2. 

ATAÍDE, Estela (2016) – Gi FlyBike. Trends. Porto. ISSN 2183-6779. 4:12:59 (Jan-Mar. 

2016) 153-153. 

BARROSO, José Manuel Durão (2010) – Prefácio. In UNIÃO EUROPEIA. Comissão - 

Comunicação da Comissão EUROPA 2020 : estratégia para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo [Em linha]. Bruxelas : CE. p. 2-3. COM(2010) 2020 final. [Consult. 

18 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PT>. 

BENESCH, Johan Veiga (2011) - Casa da Musica [Documento icónico]. [S.l.] : 

Panoramio. 1 fot. color. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://ssl.panoramio.com/photo/59127383>. 

BRASIL. Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Divisão de 

Habilitação e Assessoria de Comunicação Social (2014) - Semana Nacional do Trânsito 

2014 : Cidade para as pessoas : Proteção e Prioridade ao Pedestre [Em linha]. [S.l.] : 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   170 

DetransRs. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.detran.rs.gov.br/upload/20140822153734recurso_pedagogico

___pedestres.pdf>. 

BRASIL. Ministério da Educação (2010) - História de Brasília [Em linha]. Brasília : 

Ministério da Educação. [Consult. 25 Abr. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://conae.mec.gov.br/index.php?catid=99:informacoes-sobre-

brasilia&id=330:historia-de-brasilia&option=com_content&view=article>. 

CABE SPACE (2011) - What are we scared of? : the value of risk in designing public 

space [Em linha]. London : CABE Space. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files

/what-are-we-scared-of.pdf>. 

CASA DA GUIA (2016) – Conceito [Em linha]. Cascais : Casa da Guia. [Consult. 18 Mai. 

2016]. Disponível em WWW:<URL: http://www.casadaguia.com/#!conceito/cdvr>. 

Cascais. Câmara Municipal (2012) - Cartografia 200 completa [Documento cartográfico]. 

Cascais : Câmara Municipal de Cascais. 1 planta : base digital.  

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Casa das Histórias Paula Rego [Em linha]. 

Cascais : Câmara Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.cm-cascais.pt/equipamento/casa-das-historias-paula-rego>. 

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Casa de Santa Maria [Em linha]. Cascais : 

Câmara Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cm-cascais.pt/equipamento/casa-de-santa-maria>. 

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Farol Museu de Santa Marta [Em linha]. Cascais 

: Câmara Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cm-cascais.pt/equipamento/farol-museu-de-santa-marta>. 

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Museu Condes de Castro Guimarães [Em linha]. 

Cascais : Câmara Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.cm-cascais.pt/equipamento/museu-condes-de-castro-

guimaraes>. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   171 

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Parque de Palmela [Em linha]. Cascais : Câmara 

Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cm-cascais.pt/equipamento/parque-de-palmela>. 

CASCAIS. Câmara Municipal (2016) – Praia Grande do Guincho [Em linha]. Cascais : 

Câmara Municipal de Cascais. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.cm-cascais.pt/equipamento/praia-grande-do-guincho>. 

CASTRO, Eduardo Anselmo, MARTINS, José Manuel, SILVA, Carlos Jorge (2015) - A 

demografia e o país, previsões cristalinas sem bola de cristal. 1.ª ed. Lisboa Jul 2015 : 

Gradiva Publicações. ISBN 978-989-616-656-4. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (2016) – Urbanismo [Em linha]. 

Fortaleza : CAU. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/urbanismo/>. 

CRANE, Murray (2015) - Auckland Debates: Should High St be a Shared Space?. Metro 

[Em linha]. (16 Mar. 2015). [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.metromag.co.nz/city-life/urban-design/auckland-debates-high-st-shared-

space/>. 

DECRETO Lei n.º 137/2014 (2014) - Diário da República I Série. 176 (12 Set. 2014) 

4898-4926. 

DECRETO Lei n.º 30/2002 (2002) - Diário da República I Série. A (16 Fev. 2014) 1297-

1312. 

DESPACHO n.º 49/2016 (2016) - Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais. Diário da República  II Série. 1 (4 Jan. 2016) 52-74. 

DIAS, Salete (2010) - Como se relacionar com pessoas deficientes [Em linha]. [S.l.] : 

Cultura Mix. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://saude.culturamix.com/qualidade-de-vida/como-se-relacionar-com-pessoas-

deficientes>. 

ESPADA, João Carlos (2016) - Churchill Dixit : Frases célebres e aforismos. Lisboa : 

Alêtheia Editores, Fev. 2016. ISBN 978-989-622-808-8. 

ESPOSENDE2000 (2015) - Hidroginástica (grávidas, idosos, terapia) [Em linha]. 

Esposende : Esposende2000. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   172 

http://www.esposende2000.pt/pt/2-piscinas-servicos/11-hidroginastica-gravidas-idosos-

terapia/>. 

FERNÁNDEZ, Pablo (2014) - Galleria Vittorio Emanuele II – Milano [documento icónico]. 

[S.l.] : Flickr. [Consult. 07 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.flickr.com/photos/hadock/15359685100>. 

FONSECA, António Manuel (2006) – O envelhecimento : uma abordagem psicológica. 

2.ª ed. Lisboa : Universidade Católica. ISBN 972-54-0150-6. 

GEHL ARCHITECTS (2016) - Jan Gehl [Em linha]. Copenhagen V : Gehl Architects. 

[Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://gehlarchitects.com/people/jan-gehl/>. 

GEHL, Jan (2010) - Cities for people. Washington : Island Press. 

GI FLYBIKE (2015a) - Our Vision// - Gi FlyBike [Registo video]. Córdoba : Gi FlyBike. 

[Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=M5dyaLui-9g>. 

GI FLYBIKE (2015b) - The bike that folds as fast as a cat can clap // Gi FlyBike [Registo 

video]. Córdoba : Gi FlyBike. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=JLLAvuLBjvI>. 

GONÇALO BYRNE ARQUITECTOS (2016) - Resumo curricular [Em linha]. Lisboa : 

Gonçalo Byrne Arquitectos. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.byrnearq.com/?lop=conteudo&op=b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc&i

d=42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e>. 

GOODYEAR, Sarah (2014) - Is There Such a Thing as a 'Masculine' Way to Ride a 

Bike?. Citylab [Em linha]. (13 may 2014). [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.citylab.com/commute/2014/05/there-such-thing-masculine-

way-ride-bike/9083/>. 

GOOGLE INC. (2016) – Google maps [Em linha]. Mountain View : Google Inc. [Consult. 

12 Jan. 2016]. Disponível em WWW:<URL: https://www.google.pt/maps>. 

GYMPEL, Jan, (2001) - História da arquitetura, da antiguidade aos nossos dias. Ed. 

Portuguesa 2001. Colónia : Konemam. ISBN 3-8290-4392-9. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   173 

HAMILTON-BAILLIE ASSOCIATES (2016) - Welcome to Hamilton-Baillie [Em linha]. 

Bristol : Hamilton-Baillie Associates. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.hamilton-baillie.co.uk/>. 

HAMILTON-BAILLIE, Ben (2008) - Hans Monderman. The guardian [Em linha]. 2 feb. 

2008). [Consult. 18 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.theguardian.com/news/2008/feb/02/mainsection.obituaries>. 

HENRIQUES, António Manuel Esteves, MOURA, António A. Casal, SANTOS, Francisco 

Amado (2009) - Manual da calçada portuguesa. Out. 2009 : Direcção Geral de Energia 

e Geologia. [Consult. 14 Mai. 2016] Disponível em. WWW:<URL: 

http://www.peprobe.com/wp-content/uploads/2014/05/Portuguese-cobblestone-

pavement.pdf>. 

HINKLE (2013) - How Baby Boomers Are Reinventing Retirement [Em linha]. [S.l.] : 

Meals On Wheels. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.meals-on-wheels.org/blog/news-and-information/how-baby-boomers-are-

reinventing-retirement/>. 

ICNITA (2011) - ICNITA emovity bicibox public bike parking system (english) [Regito 

vídeo]. Girona : Icnita. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe-1bCgL3E8>. 

IDEASGN (2013) - 1111 Lincoln Road Parking Garage / Herzog & De Meuron [Em linha]. 

[S.l.] : Ideasgn. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://ideasgn.com/architecture/1111-lincoln-road-parking-garage-herzog-de-meuron/>. 

IGOR (2015) - Explore Delft in one day [Em linha]. [S.l.] : Place to Travel. [Consult. 18 

Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://placetotravel.net/explore-delft-in-one-

day-2/>. 

INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY (2013) – The bike-

share planning guide. New York : ITDP. 

JODIDIO, Philip, (2012) - Niemeyer. Colónia : Taschen. ISBN 978-3-8365-3555-7. 

KAKU, Michio (2011) - A física do futuro, como a ciência moldará o mundo nos próximos 

cem anos. 1.ª ed. Lisboa Mai 2011 : Editorial Bizâncio, Lda. ISBN 978-972-53-0480-8. 

LEI n.º 44/91 (1991) - Diário da República I Série A. 176 (2-8-1991) 3784-3787. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   174 

LISBO@ 2020 (2016) – Lisbo@ 2020 [Em linha]. Lisboa : Lisbo@ 2020. [Consult. 18 

Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://lisboa.portugal2020.pt/>. 

LONDON CYCLING CAMPAIGN (2016) - Holland in the 1970S : dutch campaigners 

explain why the Netherlands is now so cycle-friendly [Em linha]. London : London Cycling 

Campaign. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s>. 

LUZ, Gustavo (2015) - Cuide de você! Decisões acertadas prolongam a sua vida na 

corrida. Eu Atleta [Em linha]. (16 Nov. 2015). [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/treinos/noticia/2015/11/cuide-de-

voce-decisoes-acertadas-prolongam-sua-vida-na-corrida.html>. 

LUZ, Miguel Pinto, dir. (2015) – Cascais : plano estratégico de desenvolvimento urbano. 

Cascais : Câmara Municipal de Cascais. 

MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO (2014) - Formação para gabinetes 

locais - acessibilidade e mobilidade para todos [Em linha]. Porto : Mobilidade e 

Planeamento do Território. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.paulateles.pt/projecto?id=202>. 

NEUBACHER, Alexander (2014) - Verkehr ohne Regelwut: Ein Dorf schafft den 

Schilderwald ab. Spiegel online auto [Em linha]. (29 Set. 2014). [Consult. 22 Mai. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/alexander-

neubacher-buch-total-beschraenkt-verkehr-ohne-schilder-a-993212.html>. 

NOGUEIRA, Regina, dir. (2012) - Woonerfs. quintal vivo [Em linha]. [S.l.] : Bioclimática. 

[Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.bioclimaticarquitetura.com.br/2012/07/woonerfs-quintal-vivo.html>. 

NOUSIAINEN, Irene (2010) - Turismo/mochileiro não tem idade [Em linha]. Helsinki : 

Irene Nousiainen. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://brasilfinlandia.blogspot.pt/2010/09/foto-do-dia-turismomochileiro-nao-tem.html>. 

OCAMPO, Ximena (2015) - Calles Compartidas : versión 1.0 [Em linha]. [S.l.] : dérive 

LAB. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://static1.squarespace.com/static/5122eff8e4b0b5151b77d5d1/t/5633319de4b098b

83a8d70eb/1446195613896/CallesCompartidasv1.0.pdf>. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   175 

OMA (2016) - Rem Koolhaas [Em linha]. Rotterdam : OMA. [Consult. 22 Mar. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: http://oma.eu/partners/rem-koolhaas>. 

PORTARIA n.º 57-B/2015 (2015) - Diário da República I Série. 41 (27 Fev 2015) 1246 

(58-89). 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística (2016) – Instituto Nacional de Estatística 

[Em linha]. Lisboa : INE. [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE>. 

PRIETO, Francisca (2015) - Coisas que vemos por aí [Em linha]. [S.l.] : Delito de 

Opinião. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/coisas-que-vemos-por-ai-7461806>. 

REGULAMENTOS (1951) - Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Porto Nov 

2009 : Porto Editora. ISBN 978-972-0-01309-5. 

RESOLUÇÃO da Assembleia da República n.º 3/2009 (2009) - Diário da República I 

Série. 25 (5 Fev. 2009) 831. 

RESOLUÇÃO do Conselho de Ministros n.º 54/2015 (2015) - Diário da República I Série. 

145 (28 Jul 2015) 5052-5060. 

ROSA, Mayra (2014) - Empresa holandesa cria híbrido de carrinho de bebê e skate. 

Ciclo Vivo [Em linha]. (10 jul. 2014). [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://ciclovivo.com.br/noticia/empresa-holandesa-cria-hibrido-de-carrinho-de-bebe-e-

skate/>. 

RUIZA, Miguel, dir.(2016) - José Manuel Durão Barroso. In RUIZA, Miguel, dir. - 

Biografías y Vidas [Em linha]. [S.l.] : Biografías y Vidas. [Consult. 14 Mai. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/durao_barroso.htm>. 

SENTHILINGAM, Meera (2015) - Shared space, where the streets have no rules. CNN 

[Em linha]. (5 Oct. 2015). [Consult. 22 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://edition.cnn.com/2015/10/05/living/shared-spaces-future-cities/>. 

THOMAS, Nicole (2014) - Joost Vahl : living and naked streets [Em linha]. Melbourne : 

Melbourne School of Design. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

https://streetswithoutcars.wordpress.com/tag/joost-vahl/>. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   176 

TIETZ, Jürgen (2008) - História da arquitetura contemporânea. Ed. Portuguesa 2008. 

[S.l.] : h.f. ullmam. ISBN 978-3-8331-4769-2. 

TOMÁS FRANCO, José (2016) - Espacio compartido : proyecto de urbanización en 

Malgrat de Mar. Plataforma Urbana [Em linha]. (21 Mar. 2016). [Consult. 22 Mar. 2016]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/03/21/espacio-compartido-proyecto-de-

urbanizacion-en-malgrat-de-mar/>. 

TOSTÕES, Ana (2001) – O Bairro de Alvalade no quadro do desenvolvimento urbano 

de Lisboa. In BARREIROS, Maria Helena - Lisboa : conhecer, pensar, fazer cidade. 

Lisboa : Câmara Municipal de Lisboa. p. 64-71. 

UNIÃO EUROPEIA (2016) - Países da EU [Em linha]. Bruxelas : União Europeia. 

[Consult. 14 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: http://europa.eu/about-

eu/countries/member-countries/index_pt.htm>. 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão (2010) - Comunicação da Comissão EUROPA 2020 : 

estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo [Em linha]. Bruxelas 

: CE. COM(2010) 2020 final. [Consult. 18 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PT>. 

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu (2008) - Pacote clima-energia: "tres vintes" 

até 2020 [Em linha]. [S.l.] : Parlamento Europeu. [Consult. 14 Mar. 2016]. Disponível em. 

WWW:<URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+IM-PRESS+20081208BKG44004+0+DOC+PDF+V0//PT>.  

WORTEL, Herman ; HOLSBERGEN, Sjoerd (1979) - Wij willen woonerf! [Documento 

icónico]. In KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Koninklijke Bibliotheek [Em linha]. Den Haag 

: Koninklijke Bibliotheek. 44×30 cm. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/NAGO02:IISG-

30051001011607>. 

YAMAWAKI, Sergio Yassuo (2010) - Plataforma Elevatória Inclinada [Em linha]. Paraná 

: Sergio Yassuo Yamawaki. [Consult. 18 Mai. 2016]. Disponível em WWW:<URL: 

http://normasacessibilidade.blogspot.pt/2010/08/plataforma-elevatoria-inclinada.html>. 

ZEVI, Bruno (1984) - Saber ver a arquitetura. 6.ª ed. 2.ª tiragem : São Paulo : WMF 

Martins Fontes, 2009. ISBN 978-85-7827-084-1. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   177 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   178 

 

  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   179 

BIBLIOGRAFIA 

ARQA : arquitectura e arte (2014). Dir. Luís Santiago Baptista ; prop. Futurmagazine 

Sociedade Editora. N. 116 (Nov.-Dez. 2014). Lisboa : Futurmagazine. ISSN 1647-077X. 

ARQUITECTURA ibérica (2008). Dir. José Manuel das Neves ; prop. Caleidoscópio. A. 

5, n. 28 (Setembro 2008). Casal de Cambra : Caleidoscópio. ISSN 1645-9415. 

BOURDIN, Alain (2011) – O urbanismo depois da crise. Lisboa : Livros Horizonte, Mar. 

2011. ISBN 978-972-24-1706-8. 

BRIZ, Graça, coord. (2010) – Arquitectura modernista. Cascais : Câmara Municipal de 

Cascais. ISBN 978-972-637-182-3. 

CARDOSO, Guilherme, ENCARNAÇÃO, José d’, coord. (2010) – Património 

arqueológico. Cascais : Câmara Municipal de Cascais. ISBN 978-972-637-225-7. 

CARVALHO, Ricardo (2016) – A cidade social. 1.ª ed. Lisboa : Tinta da China, Fev. 

2016. ISBN 978-989-671-299-0. 

FEDDERSEN Eckhard ; LUDTKE, Insa (2011) - A design manual : living for the Elderly. 

Berlin : Birkhäuser Verlag. ISBN 978-3-7643-0107-8. 

FERREIRA, Maria da Glória Gomes (2007) – Combater o isolamento promover a 

inclusão : animação e qualidade de vida para idosos institucionalizados. Lisboa : [s.n.]. 

Dissertação apresentada ao Instituto Superior de Serviço Social, Universidade Lusíada 

de Lisboa. 

HIPÓLITO, Fernando (2011) – Sítio, projecto e arquitectura. Cascais : True Team. ISBN 

978-989-8346-06-3. 

KOOLHAAS, Rem (2014) – Três textos sobre a cidade, grandeza, ou o problema da 

cidade, a cidade genérica, espaço-lixo. Tradução de Luís Santiago Baptista. 1.ª ed., 3.ª 

impressão Barcelona : Editorial Gustavo Gili. ISBN 978-85-65985-54-3. 

LAURIA, Alejandro (2007) – Sustentabilidade na construção. Lisboa: Verlag Dashofer 

2007. ISBN 978-972-8906-95-5. 

LLERA, Ramón Rodríguez (2006) – Breve história da arquitectura. Lisboa 2006 : 

Editorial Estampa. ISBN 972-33-2270-6. 



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   180 

RAMALHO, Margarida Magalhães, coord. (2010) – Fortificações marítimas. Cascais : 

Câmara Municipal de Cascais. ISBN 978-972-637-226-4. 

RODRIGUES, Luís F. (2011) – Manual de crimes urbanísticos. 1.ª ed. Lisboa : Guerra e 

Paz, Mai. 2011. ISBN 978-989-702-020-9. 

SEQUEIRA, Eugenio Menezes, coord. ; RAMALHO, Miguel Magalhães, coord. (2010) – 

Património natural e geológico. Cascais  : Câmara Municipal de Cascais. ISBN 978-972-

637-224-0. 

SERRÃO, Adriana Veríssimo, coord. (2012) – Filosofia e arquitectura da paisagem : um 

manual. Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. (Aesthetica ; 3). ISBN 

978-989-8553-12-6. 

SILVA, Raquel Henriques da, coord. (2010) – Arquitectura de veraneio, Cascais. 

Cascais : Câmara Municipal de Cascais. ISBN 978-972-637-227-1. 

TÁVORA, Fernando (2008) – Da organização do espaço. 8.ª ed. Porto : FAUP. 

(Argumentos ; 13). ISBN 978-972-9483-22-6. 

TRAÇO ALTERNATIVO - ARQUITECTOS ASSOCIADOS ; CAMPOS, Nuno ; MATOS, 

Patrícia (2012) – Guia de arquitectura : espaços e edifícios reabilitados. Porto : Traço 

Alternativo – Arquitectos Associados. ISBN 978-972-788-624-1. 

 
 
 
 
 
 
  



Espaço Partilhado (Shared Space), um modelo inclusivo para a sociedade envelhecida. A vila de Cascais 

Fernando Manuel Ferreira Estêvão   181 

 

 


	PR_fernando_estevao_267454
	mia_fernando_estevao_dissertacao1

