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1. Objectivos da Disciplina
Considerámos como primeiro objectivo a abordagem crítica da cidade nos seus diferentes contextos de
formação e problemáticas contemporâneas, no na área metropolitana de Lisboa em Odivelas .
Assinalámos como instrumento, a construção de um projecto, alargado, que seja suportado por um
conjunto metodologias que recorrem à analise do lugar, ao diagnostico e à proposta de intervenção,
materializadas no projecto de Arquitectura e Desenho Urbano integrador.
Pretende-se nesse Projecto a identificação das estruturas de suporte em arquitectura e do lugar tendo
como base o tema associado ao Reabiltação Urbana do Bairro, na cidade de Odivelas, associado ao
tema da Sustentabilidade e Reabilitação dos vazios urbanos, espaço devolutos na Cidade.
Pretende-se desenvolver sistemas que permitam, com uma implementação, sensível, estabelecer e ligar
a diversas Comunidade e os Bairros que se encontram desarticulados entre-si. É, assim, nosso objectivo,
Requalificar, segundo a compreensão de formas da análise e a construção do projecto de Arquitectura e
Desenho Urbano, tendo como base o sentido critico que obtiveram na disciplina de Projecto VI sobre o
lugar de intervenção, em Odivelas.

É também , nosso objectivo Redesenhar, as tipologias

habitacionais mantendo a identidade do local através de inserções cirúrgicas de equipamentos
comuns/públicos”.
O objectivo é despertar o interesse e a reflexão sobre as referências operativas tectónicas e tipologias de
construção modular, simples, associadas ao processo metodológico de compreensão deste lugar e dum
programa de intervenção estratégico que será desenvolvido às. Esc. 1: 200 a 1:50 ou 1:10.
É ainda, objectivo principal do projecto pensar a forma de refuncionalizar os inúmeros vazios urbanos e,
favorecer a implementação de novos meios de concepção e de produção da cidade sustentável no contexto
urbano, concentrando a investigação sobre reviatlizar a cidade combatendo o abandono das áreas
históricas da habitação e de vazios urbanos que são resultado da falência de operações urbanísticas .
Paralelamente, o projecto ambiciona conseguir estabelecer um referencial de indicadores que possam
contribuir para a constituição duma equipa de investigação sobre este tema e área de intervênção.

