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Cidade na margemreabilitação urbana e espaço público
> O desafio
O 4º Ano do Mestrado em Urbanismo dedica-se ao aprofundamento e intervenção em áreas de transição entre tecidos de
naturezas diversas, integrando programas de reabilitação urbana e qualificação do espaço público. Neste caso, os programas das
duas UC de Laboratório de Projeto dos dois semestres procuram responder à colaboração com equipas técnicas de Câmaras
Municipais da Área Metropolitana de Lisboa, em questões particulares e de interesse mútuo.
As Unidades Curriculares abordam assim práticas de âmbitos analítico, conceptual e crítico, que concorram para o desenvolvimento
de propostas transversais em estratégia, escalas, programas e técnicas, com vista à reabilitação das áreas de intervenção de modo
mais inclusivo, num quadro legal e de viabilidade económica.

> O território
Em ambos os semestres as áreas de estudo e intervenção localizam-se na Área Metropolitana de Lisboa – em dois Concelhos
distintos, uma para cada uma das turmas – mas sempre em territórios que sofreram recentemente (nas quatro últimas décadas)
profundas alterações que transformaram de forma muito significativa o panorama, não só o panorama urbanístico, mas também o
panorama social, económico e cultural desses territórios.
Para cada uma das duas turmas e para cada uma das Unidades Curriculares será então selecionada uma área de estudo e intervenção
que se integre nas características acima enunciadas.

> A abordagem de projeto
Os conteúdos das UC de Laboratório IV e Laboratório V serão desenvolvidos e aplicados em aulas de diferentes tipos, mas
predominantemente laboratoriais. São testadas e aplicadas várias abordagens ao longo de exercícios em local que se caracterize
por algum tipo de dificuldade e/ou complexidade mais excecional envolvendo sempre uma temática atual no âmbito da intervenção
urbana e da sua reabilitação (como a habitação e/ou a mobilidade) com recurso a diversas áreas do saber.
Para Laboratório de Projeto IV o desenvolvimento metodológico passa:
- Numa primeira fase pela compreensão e caracterização de uma área urbana extensa, a partir de uma seleção de temas de
análise e de informação oriunda de diferentes fontes;
- Numa segunda fase pela conceção de uma estratégia de evolução do território, integrando aspetos económicos e sociais bem
como um conjunto de ações com impacte na componente física da área em estudo.
Para Laboratório de Projeto V o desenvolvimento metodológico passa:
- Numa primeira fase, pela conceção de ações e políticas de intervenção que reorganizem e promovam o desenvolvimento
urbano da área de intervenção, aferindo a sua viabilidade económica e delineando formas de implementação no quadro legal
vigente;
- Numa segunda fase, aborda a organização de um programa e proposta projetual de uma área com espaço público e
equipamento de média dimensão, relacionando sítio e programa e abordando várias escalas até à materialização do edificado.

> Trabalhos específicos em cada um dos semestres e preparação para o Projeto Final de Mestrado / Dissertação
Em ambos as UC de Laboratório de Projeto, os exercícios desenvolvem-se em duas etapas, cuja conclusão será objeto de entrega,
discussão e avaliação intercalar com vista à avaliação contínua do semestre
Para o 1.º semestre, Laboratório de Projeto IV o trabalho considerará duas etapas:
-Uma 1.ª Etapa de reconhecimento, análise, e diagnóstico prospetivo de um território caracterizado por transformações
recentes relevantes e elementos urbanos excecionais.
-Uma 2.ª Etapa que envolve uma estratégia de evolução do território e proposta de espaço público: abordagem projetual
incluindo componente estratégica e conceção de espaço público como elemento agregador e de consolidação social e do
urbano.
Para o 2.º semestre, Laboratório de Projeto V o trabalho considerará duas etapas:
-Uma 1ª Etapa de Estratégia de evolução e intervenção na cidade com duas fases: i) Reconhecimento e análise do território
caracterizado por recentes e profundas transformações e diversidade de elementos urbanos; ii) Proposta base de reabilitação
da área de intervenção.
-Uma 2ª Etapa de Abordagem projetual de parte da área de intervenção (identificação de estratégias, programas e soluções
num quadro legal e de viabilidade económica, considerando a sua implementação) incluindo exemplos de execução e criação
de vivências. Integra duas fases: i) Componente estratégica e programa; ii) Proposta base
O desenvolvimento dos projetos conta ainda com a organização de seminários e iniciativas em parceria com atores e instituições
locais dos territórios de estudo, nomeadamente com as 2 Câmaras Municipais nas quais se localizam as áreas de intervenção dos
trabalhos e empreender ao longo dos dois semestres pelas duas turmas.
O 4º Ano constitui a entrada no campo do Urbanismo, pela reflexão, uso de ferramentas específicas e conceção dos habitats
humanos - da paisagem à habitação, do espaço público às vivências, do território à mobilidade. Nestes semestres, assuntos
prementes dos espaços urbanizados poderão ser discutidos e os temas futuros de PFM/Dissertação poderão ter o seu início.

