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SUPERQUARTEIRÃO  
Desenhar a sustentabilidade, da cidade ao edifício 

 
 

Enquadramento 
Desde que a cidade de Barcelona decidiu repensar a organização dos quarteirões do ensanche e 
transformá-los em supermanzanas, a temática do superquarteirão tem vindo a conquistar seguidores 
no âmbito do paradigma da sustentabilidade urbana. 
A ideia passa por libertar espaço hoje destinado ao automóvel (vias, parqueamento) para o devolver 
ao peão e ao espaço público, qualificando-o através de espaços verdes, áreas de lazer, infraestruturas 
cicláveis, equipamentos de uso coletivo, etc.. 
O tema ganhou particular relevância no contexto da pandemia de COVID19, em que emerge a 
necessidade de transformar as cidades e os seus espaços públicos em ambientes mais saudáveis e 
sustentáveis.  

   
 
  
Tema e Objetivo 
O objetivo é desenvolver uma proposta de projeto para um superquarteirão, refletindo sobre o 
conceito e sua relevância para as cidades na atualidade. Desenhar a sustentabilidade, da cidade ao 
edifício, desafia os alunos a pesquisarem e projetarem soluções urbanas e arquitetónicas orientadas 
para as pessoas e mais amigas do ambiente. 
A proposta inclui diversas escalas de trabalho, desde o desenho urbano ao projeto do superquarteirão 
na sua relação com a arquitetura dos edifícios e o desenho dos espaços públicos, através de um 
programa de usos misto (habitação, comércio e serviços, equipamentos de uso coletivo, entre outros). 
 

 
 
Parceria com Câmara Municipal de Sintra 
O trabalho realiza-se em colaboração com a CM de Sintra e incide numa área de intervenção 
considerada prioritária para a autarquia, no quadro da execução do novo PDM. 
Nesse âmbito, envolve a realização de uma exposição final dos trabalhos junto da Câmara Municipal, 
bem como a participação de responsáveis da autarquia no decorrer do semestre. Procuram-se 
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contributos úteis a aplicar na área de intervenção, no quadro de um novo paradigma de 
desenvolvimento urbano sustentável. 
 
Sítio 
O local de intervenção situa-se em Algueirão-Mem Martins, a norte da Tapada das Mercês, Sintra. Tem 
como objeto a Unidade de execução Quinta da Marquesa, enquadrada na Unidade Operativa de 
Planeamento da Ribeira da Lage que integra o desenvolvimento de um grande parque urbano linear 
ao longo da Ribeira da Lage. 
A proposta tem como ponto de partida as orientações e modelo urbano proposto pela Câmara 
Municipal de Sintra. 
 

     
 

                                       


