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o Projecto de Parques Urban os e Jardins Publicos 

Recomendacoes Gerais 

o projeeto e uma obra de autor, um problema de desenho. 0 desenho pode dar 

exprcssao a intuiyao de fenomenos signilicativos. 

o projecto parte do conhecimento do canlcter do local, devendo captar formas 

signilieativas, estruturais pelmanentes. 

A experieneia de grandes Parques Urbanos revela preocupayoes sociais, sanitaristas, 

educativas, ludicas, ultrapassadas pela dimensao estetica dos mesmos. 

A qualidade arquitectonica de um Parque ou Jardim garante sossego, contcmplayao, 

interioridade, locais com sentido, fugindo ao populismo ecletico pos-moderno. 

A oportunidade de criar um Parque Urbano depende de instrumentos politicos e 

administTativos de gestao do solo e tambem da capacidade de idealizar e saber 

construir a paisagem enquanto obra de arte . 

o projecto so pode ser avaliado pel a fruiyao directa e sensorial e pel a reflexao 

critica do seu senti do estetico. 

o projecto e constituido por pe<;as desenhadas e escritas que devem ser respeitadas e 

executadas pelo empreiteiro. 

A memoria descritiva divide-se em duas empreitadas - Constru<;ao Civil e Material 

Vegetal. 

Na Memoria Descritiva devem estar expressas a descri<;ao de todos os trabalhos a 

executar - fornecimentos, trabalhos e seu modo de execuyao, mapas de acabamentos 

e peyas desenhadas, que 0 empreiteiro se obriga a cumprir na integra. 

o empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizayao do volume e 

natureza dos trabalhos a executar, porquanto nao serao atendidas quaisquer 

reclamayoes baseadas no des conhecimento da Falta de previsao dos mesmos. 



o empreiteiro devera entre gar juntamente com a proposta uma declara9ao de que se 

encontra habilitado a realizar 0 trabalho, indicando 0 pessoal e equipamento de que 

dispoe para 0 cfeito, c 0 respectivo alvara de Obras publicas. 

Durante 0 prazo de garantia da Obra, 0 empreiteiro compromete-se a proceder a 

todos os trabalhos de retancha, cortes, mondas, regas, etc, necessarios il boa 

conserva9ao de todas as planta90es e semcnteiras, nao podendo negar-se aos 

trabalhos que a fiscaliza9aO dcterminar. 

Quando terminar 0 prazo de garantia a superf1cie semeada dos relvados nao devera 

apresentar peladas com area superior a 0, 10m2 Se tal acontecer devera proceder-se a 

ressementcira. 

o prazo e 90 dias. 
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Metodologia de I mplanta~iio de Parques e Jardins 
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Analise das cal'acteristicas do local c da paisagcm envolvcntc 

Recomendacoes 

A paisagem so se revela enquanto tal, se for observada pOl' quem procura a sua 

expressao estetica. 

o territorio, a cidade, necessitam resolver-se em projectos paisagisticos que 

continuam 0 seu processo de humaniza<;ao aU'aves da Arquitectura, sem cair no 

abismo da sua desnatura<;ao. 

Os conhecimentos e pniticas da constru<;ao tradicional da paisagem podem 

influenciar a Arquitectura Erudita. Os padroes de constru<;ao de paisagem estaveis 

contribuem para a sua beleza e sao facilmente adaptados a diferentes usos. 

E necessario inc! uir nos Pianos e Projectos de paisagem, criterios de desenho 

especificos dos locais, que traduzam a sua identidade e melhorem a sua qualidade 

visual. Utili za-se para tal uma linguagem de padroes. 

Devera ser feito pOI' cad a projectista urn Inquerito il Arquiteetura Paisagista Popular, 

base da qualidade patrimonial da paisagem que nos envolve, de forma a reter 

padroes de construyao dos sitios - exemplo: muros, caminhos, alpendres, mmas, 

ayudes, tanques, etc. 

Apelos de contextualismo, de autenticidade (historica, cultural, fisica, social) de 

reconciliayao com as marcas do tempo ou mesmo de comunicayao, sao basilares nas 

intervenc;:oes contemporaneas que pretendem manter as diferenc;:as entre os sitios. 

A paisagem envoI vente caracteriza-se pOI' uma certa uniformidade teorica nas 

construc;:oes rusticas, 0 que e urn factor de diversidade, numa sociedade industrial 

que tende a uniformizar. 

A riqueza da paisagem depende da amalgama COlTecta entre permanencia e 

mudanya; e sobretudo da qualidade dos arquitectos e urbanistas que projectam essa 

palsagem. 



A paisagem nao se destina a ser a mesma elernamente, mas tem um conjunto de 

formas herdadas, lima hisloria e cultura associadas, um sentido funcional e 

simbolico, que deve ser contextualizado nos Pianos. 

A paisagem envolvenle da cidade, tem composir,:oes muilo diversificadas que 

exigem pianos sensiveis ao desenho e canlcler dos locais. as usos agricola, florestal , 

silvestre, tem padroes de desenho proprios que devem ser respeilados. 

A conservar,:ao de belas paisagens depende da qualidade dos projeclos que entendam 

linguagens anti gas, resullantes da conslrur,:ao pragm3tica da paisagem. 
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Mobiliario Urbano (M.U.) 

Recomendaciies gerais 

o mobiliario urbano presente em Parques e lardins deve poder ser utilizado par 

todos em condiyiies de seguranya e conforto. 

o mobiliario urbano deve obedecer as indicayiies do projectista e a ser alterado deve 

ler a seu aval. 

o M. U. nao deve possuir m'estas contendentes. Os sistemas de fixayao devem ser 

ocultos e de dificil acesso pm'a dissuadir actos de vandalismo. 

o M.U. nao deve ser excessivo para nao prejudicar a funyao estetica destes espayos. 

o M.U. deve ser executado em material duradouro, resistente a erosao do tempo e 

ao usa; 0 que nao dispensa a sua conservayao, principalmente no caso de madeiras e 

metais. 

A iluminayao publica deve ter dimensiies e formas de acordo com a funyao e local 

de implantayiio. 

A forma dos bancos e ditada pelo projectista. Deve ser ergonomica considerando a 

inclinayao e altura do encosto, profundidade e altura do assento. Quando existem 

ripas, 0 espayamento entTe elas deve ser de O,02m. 

A localizayiio dos bancos deve obedecer ao projecto, dependendo de condiyiies 

climaticas e naturai s. 

Podem promover a convivio de grupos e proporcionar pontos de vista agradaveis . 

A manuten<;ao deve ser regular, incluindo limpeza, pintura e substitui<;ao de peyas. 

As papeleiras devem ter capacidade adequada a frequencia de reco lha e usa. 

Devem ser protegidas da chuva au pelmitir a seu escoamenlo. 

A altura da boca da papeleira deve ser de 1,20m. Devem privilegiar-se modelos de 

fixayao directa ao pavimento, para serem mais facilmente substituidas. Os materiais 

mais convencionais sao os lavaveis, solidos, inoxidaveis e incombustiveis. Devem 

evitar-se plasticos. 
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A sua localiza9ao deve obedecer ao projecto. 

Os protectores de arvores verticais devem ter 2,Om de altura e seguir 0 desenho do 

projectista. 

Devem ser discretos, de produ9ao simples, evitar 0 "efeito de esc ada", garantir uma 

boa fixa9ao ao pavimento. 

As grelhas para caldeiras devem tel' dimensao adequadas, 1 ,20X I ,20m. Devem 

permitir a entrada de agua e preyer 0 crescimento da arvore. Podem ser compostas 

por 2 ou 4 pe9as. 

Os Parques Infantis devem cumpnr a Normas Europeias no que respeita a 

concep9iio, instala9ao e manuten9iio, para bern funcionarem. 

Os sistemas de fixayao dos diferentes elementos devem ser ocultos. A fixayao ao 

pavimento deve ser com fundayao em betlio. 
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