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RESUMO 
 

 Os pocket parks representam uma importante contribuição para o uso do espaço 

público funcionando como espaços verdes e agentes sociais e culturais num formato de 

ocupação recreativa e regenerativa. Ao longo da dissertação procura-se entender onde têm 

sido localizados os pocket parks, como têm vindo a ser construídos e que metodologias têm 

vindo a ser utilizadas. Demonstra-se também a importância que estes espaços verdes de 

pequena escala têm nas diferentes morfologias urbanas e de como podem promover 

espaços verdes em rede conectados entre si. 

 

Para entender os princípios metodológicos selecionaram-se casos de estudo em 

Inglaterra que permitiram definir as fases e etapas a considerar. A metodologia obtida foi 

parcialmente testada num caso de estudo em Portugal, na cidade de Guimarães, no âmbito 

do XII Workshop de arquitetura paisagista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

permitindo a obtenção dos parâmetros metodológicos e de caracterização na adaptação dos 

pocket parks neste contexto urbano.  

 

 Como resultado final, definiu-se uma metodologia-base que pode ser aplicada na 

implementação dos pocket parks em Portugal. Este resultado surge como um possível 

suporte ao processo inicial das abordagens metodológicas que podem ser elaboradas no 

país, como forma de adaptação do conceito que permite a participação pública e a 

ocupação de “Espaços em Aberto”. 

 

Palavras-chave: Pocket parks, “Espaços em Aberto”, Metodologia, Participação pública 
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ABSTRACT 
 

The pocket parks represent an important contribution to public space usage as green 

spaces and social and cultural agents on a recreative and regenerative occupancy. Over the 

course of this dissertation is intended to acknowledge the localization of pocket parks, as 

well as how they have been developed and what methodologies have been used. Besides is 

showed the importance of those small green spaces in the different urban morphology and 

how they can promote a green space connection. 

 

In order to understand the methodology fundamentals, it was selected English study 

cases in which allow to define the phases and stages to considerer. The achieved 

methodology was partially tested in a case study in Portugal, in Guimarães city, in the 

context of XII Workshop of landscape architecture of Trás-os-Montes e Alto Douro 

University, allowing the realization of the methological and characterization parameters in the 

adaptation of the pocket park to this specific urban setting. 

 

As result, the dissertation was able to define a standard methodology which can be 

applied in the implementation of the pocket parks in Portugal. This outcome appears as a 

possible foundation to the leading processes of the methodologies approaches that can be 

made in the country, to adapt a concept that will enable the public participation and an 

occupancy of the “Espaços em Aberto”.   

 

Keywords: Pocket Parks, “Espaços em Aberto”, Methodology, Public Participation. 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

ix 
 

  



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

x 
 

ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

 
AGRADECIMENTOS ............................................................................................................ iv 

RESUMO .............................................................................................................................. vi 

ABSTRACT ......................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE CONTEÚDOS ..................................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABELAS ........................................................................................................ xviii 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  ..................................................................................................... 1 

1.1     TEMA, ÂMBITO E OBJETIVOS ..................................................................................................... 1 

1.2     METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ...................................................................... 3 

 

CAPÍTULO 2 – POCKET PARKS – ESPAÇOS SOCIAIS DE PEQUENA ESCALA URBANA ...................... 7 

2.1     INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 7 

2.2     DEFINIÇÃO DE POCKET PARKS ................................................................................................. 11 

2.2.1      DIMENSÃO FÍSICA ......................................................................................................... 14 

2.2.2      DIMENSÃO SOCIAL ........................................................................................................ 16 

2.3       OS POCKET PARKS COMO TIPOLOGIA DE ESPAÇO VERDE URBANO ...................................... 18 

2.4       HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS POCKET PARKS ......................................................................... 21 

 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO – CASOS DE ESTUDO EM INGLATERRA ..............41 

3.1     INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 41 

3.2     PROGRAMAS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO DE POCKET PARKS EM INGLATERRA .. 42 

3.2.1      NORTHAMPTONSHIRE POCKET PARKS PROGRAM ....................................................... 42 

3.2.2      LONDON’S POCKET PARKS PROGRAM .......................................................................... 56 

3.2.3             100 POCKET PARKS PROGRAM ...................................................................................... 70 

3.2.4             METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NOS PROGRAMAS E CASOS DE ESTUDO…………….84 

 

CAPÍTULO 4 – POCKET PARKS EM PORTUGAL – ENSAIO NA CIDADE DE GUIMARÃES ................... 103 

4.1     POCKET PARKS EM GUIMARÃES - METODOLOGIA ................................................................ 103 

4.2     POCKET PARKS EM GUIMARÃES – PRINCIPAIS OBJETIVOS .................................................... 105 

4.3     ENSAIO EXPERIMENTAL ......................................................................................................... 109 

4.3.1               VISÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES ...................................................................... 109 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xi 
 

4.3.2              DEFINIÇÃO DO TEMA – PARCERIA COM BIENAL DE LANDART E LABORATÓRIO DA 

PAISAGEM ....................................................................................................................................... 110 

4.3.3              REALIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO ............................................................................ 111 

4.4    ELABORAÇÃO DO ENSAIO METODOLÓGICO .......................................................................... 113 

4.4.1               FASE DE ANÁLISE – LEVANTAMENTO E CONCEÇÃO DE IDEIAS ................................. 115 

4.4.2               FASE DE PROPOSTA ................................................................................................... 135 

4.5    CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 138 

 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES ................................................................................................... 141 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………………..145 

 

  



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

  
Figura 1 - Organigrama Metodológico……………………………………………………………..3 

Figura 2 – Pocket Park localizado no centro urbano de Santiago do Chile, América do Sul, 

designado por plaza de bolsillo Padre Mariano………………………………………………….10 

Figura 3 – Pocket Park em Uppsala, na Suécia,  situado à superfície da água……………..11 

Figura 4 – Pocket Park em Londres, Inglaterra, situado num rooftop………………………... 11 

Figura 5 – Diagrama das dimensões associadas às características dos pocket parks……..13 

Figura 6 - Tipologias de espaços públicos urbanos do autor Mark Francis (2003) no livro – 

Urban Open Space: Designing for User Needs………………………………………………….18 

Figura 7 - Bowling Green, o primeiro espaço público aberto de pequena escala que 

apresenta as características de um atual pocket park. Fotografia do ano 1899……………..21 

Figura 8 – Propostas de intervenção de um novo desenho de espaço verde urbano, em 

alguns lotes de  Mindtown, Nova Iorque, no ano 1963………………………………………….22 

Figura 9 - Vest-pocket playgrounds em Brooklyn, Nova Iorque, no ano 1966, desenhado 

pelo Arquiteto Paisagista M. Paul Friedberg (antes e depois)………………………………….23 

Figura 10 - Planta esquemática da localização do projeto-piloto West 128th Street vest-

pocket park em Harlem, Nova Iorque, constituído por três projetos individuiais……………. 25 

Figura 11 – Visita de Whithney North Seymour Jr., presidente do The Park Association of 

New York City, ao  Tot Park, no ano 1965………………………………………………………..25 

Figura 12 – Jovens do bairro de Harlem em trabalhos de decoração no projeto Teen Park 

em 1965………………………………………………………………………………………………26 

Figura 13 – Dia de inauguração do projeto Adult Park no ano 1965………………………….26 

Figura 14 – Implementação dos primeiros vest-pocket parks no nício da década de 60 , na 

cidade de Filadélfia………………………………………………………………………………….27 

Figura 15 – Arquiteto Paisagista Karl Linn, na construção dos primeiros espaços designados 

por neighborhood commons, no inicio da década de 60 em Filadélfia………………………..28 

Figura 16 - Campanha do programa Neighborhood Commons de Kark Linn, em Filadélfia. 

Ano de 1962………………………………………………………………………………………….29 

Figura 17 - Campanha do programa Neighborhood Commons de Kark Linn, em Filadélfia. 

Ano de 1962………………………………………………………………………………………….29 

Figura 18 - Paley Park, finais da década de 60. Nova Iorque………………………………….31 

Figura 19 – Liz Christy, pioneira do movimento guerrilla gardening em Nova Iorque com o 

projeto Bowery-Houston Community Farm and Garden, em 1973…………………………….34 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xiii 
 

Figura 20 – Imagem polémica do protesto da campanha Mayday 2000 em Londres que 

pretendia alertar a escassez de espaços verdes na cidade…………………………………... 35 

Figura 21 – Logótipo do programa “Northamptonshire Pocket Parks”……………………….. 42 

Figura 22 - Mapa da localização dos 84 pocket parks concluídos até ao ano 2015 do 

programa "Northamptonshire Pocket Parks"……………………………………………………..43 

Figura 23 - Localização de Northamptonshire Council e Northampton………………………. 44 

Figura 24 – Rectory Farm Pocket Park, Northampton………………………………………….44 

Figura 25 – Painéis informativos do projeto Rectory Farm Pocket Park, da autoria de 

Circling the Square Ltd……………………………………………………………………………...45 

Figura 26 – Limpeza e  definição dos novos percursos com o apoio dos voluntários locais.46 

Figura 27 – Iniciativas de plantação organizadas por Rectory Farm Residents Association 

com a colaboração dos voluntários locais………………………………………………………..46 

Figura 28 – Elemento de comunicação e de acesso aos diversos espaços contidos na área 

do Rectory Farm Pocket Park……………………………………………………………………...47 

Figura 29 – Atividades de limpeza e manutenção do espaço realizadas por Rectory Farm 

Residents Association com o apoio de Rectory Farm Primary School………………………..47 

Figura 30 - Localização de Northamptonshire Council e Hartwell…………………………….48 

Figura 31 – Logótipo do projeto Hartwell Pocket Park………………………………………….48 

Figura 32 – Área aberta de lazer e recreatividade do Hartwell Pocket Park…………………49 

Figura 33 – Evento de demonstração de elementos e produtos regionais organizado por 

Friends of Hartwell Pocket Park……………………………………………………………………49 

Figura 34 – Elemento escultórico produzido com madeira de sabugueiro, construído pelos 

residentes locais, em homenagem aos elementos da região…………………………………..50 

Figura 35 – Eventos e atividades organizadas pelo grupo Friends of Hartwell Pocket Park de 

forma a incentivar o desenvolvimento e gestão do espaço…………………………………….51 

Figura 36 - Localização de Northamptonshire Council e Boughton…………………………...52 

Figura 37 – Logótipo do projeto Boughton Lane Pocket Park…………………………………52 

Figura 38– Inauguração do projeto “The Dick Venes Play Area” no Boughton Pocket Park.53 

Figura 39 – Espaço de recreio infantil do projeto “The Dick Venes Play Area”……………...53 

Figura 40 – Apoio dos residentes locais na fase de construção de alguns elementos 

construídos no espaço………………………………………………………………………………55 

Figura 41 – Envolvimento das crianças na fase de construção de alguns elementos 

construídos no espaço………………………………………………………………………………55 

Figura 42 - Mapa de localização dos 100 pocket parks inseridos na iniciativa London's 

Pocket Parks…………………………………………………………………………………………57 

Figura 43 -Localização de Londres e Lambeth………………………………………………….58 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xiv 
 

Figura 44 – Início dos trabalhos de guerrilla gardening em março de 2011………………….58 

Figura 45 – Finalização do projeto guerrilla gardening em março de 20111…………………58 

Figura 46 – Zona de estadia implementada no projeto The Kerb Garden (posteriormente à 

implementação guerrilla gardening)……………………………………………………………….59 

Figura 47 - Zona de estadia que inclui uma horta comunitária implementada no projeto The 

Kerb Garden (posteriormente à implementação guerrilla gardening)………………………….59 

Figura 48 – Cartaz ilustrativo da 322 Edible Bus Route………………………………………..59 

Figura 49 – The Kerb Garden……………………………………………………………………..60 

Figura 50 – Início dos trabalhos de preparação do terreno para a construção de The Kerb 

Garden………………………………………………………………………………………………..61 

Figura 51 – Colocação das pedras de granito reutilizadas para a construção dos muros que 

definem a zona de estadia………………………………………………………………………….61 

Figura 52 - Localização de Londres e Islington………………………………………………….62 

Figura 53 – Espaço em desuso antes da transformação do projeto Towpath Garden……..62 

Figura 54 – Layout do projeto Towpath Garden………………………………………………...63 

Figura 55 – Início dos trabalhos de plantação no dia 8 de março de 2014…………………..64 

Figura 56 - Crianças da escola primária de Hanover na construção e plantação de Towpath 

Garden………………………………………………………………………………………………..64 

Figura 57 – Colocação das estruturas em madeira no terreno em fevereiro de 2014………65 

Figura 58 – Disposição e adaptação do elemento constutivo para plantação e estadia……65 

Figura 59 - Localização de Londres e Tower Hamlets………………………………………….66 

Figura 60 –  Parque de estacionamento onde atualmente se situa o Derbyshire Street 

Pocket Park…………………………………………………………………………………………..66 

Figura 61- Evento de inauguração de Derbyshire Street Pocket Park………………………..66 

Figura 62 -  Cartaz ilustrativo da proposta de drenagem urbana sustentável para o 

Derbyshire Street Pocket Park……………………………………………………………………..67 

Figura 63 – “Green roof” instalado sob a cobertura da paragem de bicicletas………………68 

Figura 64 - Sistema “rain gardens” introduzido no Derbyshire Street Pocket Park………….68 

Figura 65 – Layout do projeto Derbyshire Street Pocket Park…………………………………68 

Figura 66 – Atividade de plantação com o apoio dos residentes……………………………...69 

Figura 67 – Bancos de gabião construídos com reutilização do granito escavado………….69 

Figura 68 - Localização dos 87 pocket parks implementados até à atualidade no programa 

100 Pocket Parks……………………………………………………………………………………71 

Figura 69 - Localização de Inglaterra e Bristol…………………………………………………..72 

Figura 70 – Ebezener Gate Pocket Park…………………………………………………………72 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xv 
 

Figura 71 – Equipa Hands-on-Bristol com os residentes no dia da inauguração do 

espaço………………………………………………………………………………………………...73 

Figura 72 – Consulta pública registada em pedaços de papel para futura exposição………73 

Figura 73 – Criação de um espaço de leitura para o projeto de Ebezener Gate Pocket 

Park……………………………………………………………………………………………………73 

Figura 74 – Esboço da conceção do projeto Ebezener Gate Pocket Park, realizado pelos 

alunos que  integram a entidade Hands-on-Bristol………………………………………………74 

Figura 75 – Início dos trabalhos de construção de Ebezener Gate Pocket Park com o apoio 

dos moradores……………………………………………………………………………………….75 

Figura 76 – Evento de limpeza e de  plantação inicial, antes da inauguração do Ebezener 

Gate Pocket Park…………………………………………………………………………………….75 

Figura 77 – The Loud Library promovendo a leitura no Ebezener Gate Pocket Park………75 

Figura 78 - Localização Inglaterra e  Northingham……………………………………………...76 

Figura 79 – Saint’s Mary Rest Garden antes da intervenção como Berker Gate Rest 

Garden………………………………………………………………………………………………..76 

Figura 80 -  Arte pública com a funcionalidade de iluminação do espaço Barker Gate Rest 

Garden………………………………………………………………………………………………..77 

Figura 81 – Arte pública “Underpin” realizada por Ivan Smith para o projeto Barker Gate 

Rest Garden………………………………………………………………………………………….77 

Figura 82 – Layout do projeto Barker Gate Rest Garden………………………………………78 

Figura 83 – Barker Gate Rest Garden……………………………………………………………78 

Figura 84 – Apoio da comunidade na realização da plantação e construção do Barker Gate 

Rest Garden………………………………………………………………………………………….79 

Figura 85 – Atividades de socialização organizadas por Nottingham City Women’s Institute 

no Berker Gate Rest Garden……………………………………………………………………….79 

Figura 86 - Localização de Inglaterra e Newcastle……………………………………………...80 

Figura 87 – Fenham Hall Drive antes da intervenção no espaço……………………………..80 

Figura 88 – Início dos trabalhos para a  construção de Fenham Hall Drive Pocket Park…..81 

Figura 89 – Dia de  inauguração de Fenham Hall Drive Pocket Park………………………...81 

Figura 90 – Preparação das infraestruturas na fase de construção final do projeto Fenham 

Hall Drive Pocket Park………………………………………………………………………………82 

Figura 91 - Fenham Hall Drive Pocket Park……………………………………………………..82 

Figura 92 – Crianças envolvidas no processo  de instalação com a plantação inicial de 

algumas espécies……………………………………………………………………………………83 

Figura 93 – Sacred Heart RC Primary School e English Martyrs’ RC Primary School em 

atividades educativas  para a decoração natalícia no Fenham Hall Drive Pocket Park……..83 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xvi 
 

Figura 94 - Diagrama das fases metodológicas de implementação de pocket parks……….98 

Figura 95 – Diagrama das fases metodológicas do ensaio a realizar em Guimarães…….104 

Figura 96 - Diagrama dos principais objetivos a analisar para a definição da metodologia do  

caso de estudo a aplicar…………………………………………………………………………..106 

Figura 97 – Curadoria e oradores da Bienal de LandArt, professores e alunos da UTAD e 

colaboradores do Laboratório da Paisagem no auditório do Laboratório da Paisagem……107 

Figura 98 - Levantamento dos “Espaços em Aberto” na cidade de Guimarães……………108 

Figura 99 - Diagrama da metodologia de conceção a aplicar no ensaio metodológico…...112 

Figura 100 – Elementos estratégicos para as propostas……………………………………..113 

Figura 101 – Edifício do Laboratório da Paisagem em Guimarães………………………….114 

Figura 102 – Observação de locais e visita à cidade………………………………………….116 

Figura 103 -  Observação de locais e visita à cidade………………………………………….116 

Figura 104 - largo da Mumadona em Guimarães……………………………………………...116 

Figura 105 – Seleção dos locais a intervir, tendo como base o levantamento realizado pelo 

arquiteto Ricardo Areias…………………………………………………………………………..117 

Figura 106 – Grupos de trabalho a desenvolverem as suas propostas, no edifício do 

Laboratório da Paisagem………………………………………………………………………….118 

Figura 107 – Professores e alunos em debate de ideias de conceção para a aplicação do 

conceito dos pocket parks nas propostas de trabalho…………………………………………119 

Figura 108 - Professores e alunos em debate de ideias de conceção para a aplicação do 

conceito dos pocket parks nas propostas de trabalho…………………………………………119 

Figura 109 – Proposta de intervenção no jardim do Largo da República do Brasil em 

Guimarães…………………………………………………………………………………………..119 

Figura 110 - Localização de Guimarães e do Largo da Mumadona e Largo Conde de 

Arnoso……………………………………………………………………………………………….120 

Figura 111 – largo da Mumadona. Guimarães…………………………………………………120 

Figura 112 – largo Conde de Arnoso. Guimarães……………………………………………..120 

Figura 113 – Poster 1 de apresentação da intervenção do largo da Mumadona e do Conde 

Arnoso.………………………………………………………………………………………………122 

Figura 114 – Poster 2 de apresentação da intervenção do largo da Mumadona e do Conde 

Arnoso……………………………………………………………………………………………….123 

Figura 115 - Localização de Guimarães e do Largo da Cidade……………………………...124 

Figura 116 – Largo da cidade. Guimarães……………………………………………………..124 

Figura 117 – Largo da Cidade. Guimarães…………………………………………………….124 

Figura 118 - Poster 1 de apresentação da intervenção do Jardim de Couros……………..126 

Figura 119 - Poster 2 de apresentação da intervenção do Jardim de Couros……………..127 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xvii 
 

Figura 120 - Localização de Guimarães e da Rua de S. Nicolau dos Estudantes e Largo de 

São Francisco………………………………………………………………………………………128 

Figura 121 – Lavadouro do Campo da Feira. Guimarães…………………………………….128 

Figura 122 – Corredor Alameda Sul. Guimarães………………………………………………128 

Figura 123 - Poster 1 de apresentação da intervenção Sentidos&Experienciar a 

Ribeira/Descobrir o Verde…………………………………………………………………………130 

Figura 124 - Poster 2 de apresentação da intervenção Sentidos&Experienciar a 

Ribeira/Descobrir o Verde…………………………………………………………………………131 

Figura 125 – Ilustração representativa dos elementos propostos pelo protótipo 

desenvolvido.135 

Figura 126 - Ilustração representativa dos elementos propostos pelo protótipo 

desenvolvido………………………………………………………………………………………..135 

Figura 127 – Ilustração representativa do movimento dos elementos propostos………….136 

Figura 128 – Representação do modelo-tipo para a conceção do protótipo através de um 

eixo com 12 metros de comprimento…………………………………………………………….137 

Figura 129 – Representação de um modelo de estadia………………………………………138 

Figura 130 - Representação de um modelo de estadia……………………………………….138 

Figura 131 - Diagrama da metodologia tipo…………………………………………………….142 

 

 
  



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

xviii 
 

ÍNDICE DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Promoção…….. ...............................................................................................85 

Tabela 2 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Conceção - Etapa de Análise. .........................................................................87 

Tabela 3 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Conceção - Etapa de Proposta. ......................................................................89 

Tabela 4 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Elaboração. .....................................................................................................91 

Tabela 5 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Gestão. ...........................................................................................................93 

Tabela 6 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da 

Metodologia: Participação Pública. .......................................................................................95 

Tabela 7 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Parâmetros de 

Caracterização: dimensão física e dimensão social. ............................................................97 

Tabela 8 – Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – Fase 

da Metodologia: Conceção - Levantamento. ...................................................................... 132 

Tabela 9 - Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – Fase 

da Metodologia: Conceção - Desenho. ............................................................................... 133 

Tabela 10 - Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – 

Parâmetros de Caracterização: dimensão física e dimensão social… ............................ …134 



 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

1 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

1.1     TEMA, ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

 As dinâmicas sociais e económicas das sociedades provocam permanentes 

alterações nos espaços de uso público. Atualmente preocupações ambientais, sociais e 

culturais relacionadas com a recuperação e/ou reutilização dos espaços disponíveis, que se 

encontram com uso indeterminado no território, são algumas das razões que têm levado a 

novas formas de atuar nestes espaços. 

A procura de soluções para esta problemática levou à definição de tipologias de 

espaços de uso público que apresentam diversas funções e formas, e que oferecem 

benefícios e oportunidades às sociedades que deles usufruem. São os pocket parks uma 

das tipologias de espaços de uso público que permite a utilização dos espaços disponíveis 

que não apresentam função específica. 
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Inicialmente os pocket parks surgiram como resposta para a ocupação destes 

espaços, sendo que, atualmente, para além de manterem a premissa inicial têm vindo a 

adquirir importância social. Esta tipologia de intervenção revela-se ser hoje um modelo 

versátil na sua adaptação às diferentes situações espaciais, ambientais e contextos sociais 

e económicos nas diferentes regiões do mundo. 

 Os pocket parks são reconhecidos como intervenções de pequena dimensão física e 

social, tendo em consideração a maior necessidade de se intervir em escalas próximas da 

escala humana e a permissão das comunidades “determinarem” o modo como pretendem 

utilizar e dinamizar os espaços que se lhe encontram próximos. Tendo em consideração as 

dimensões que os pocket parks oferecem, pretende-se entender a evolução do conceito em 

diferentes continentes, países, contextos nacionais, bem como compreender as 

metodologias e práticas aplicadas.  

 Considera-se que o entendimento das metodologias de implementação e construção 

é um passo fundamental para se viabilizarem os pocket parks. Atendendo à importância e 

atualidade do tema, pretende-se desenvolver uma proposta de metodologia adaptada às 

circunstâncias nacionais uma vez que se verifica não ser esta prática habitual em Portugal. 

Dada a complexidade do tema iremos concentrar-nos nas fases metodológicas relacionadas 

com iniciativas e conceção – processo criativo – na implementação dos pocket parks.  

Tendo em conta estes aspetos o presente trabalho pretende cumprir um conjunto de 

objetivos ao longo das diferentes etapas e que podem ser resumidos em: 

i. definição e princípios associados ao conceito; 

ii. reflexão sobre a aplicação do conceito nos diferentes contextos territoriais (rural, 

urbano, suburbano): 

iii. apresentação de experiências, técnicas e processos de abordagem – 

metodologias – na criação e manutenção dos pocket parks; 

iv. evidenciar os aspetos de maior relevância na definição da metodologia-base; 

v. desenvolver uma metodologia para ser aplicada em Portugal; 

vi. testar a metodologia a aplicar em Portugal com o desenvolvimento de um caso de 

estudo. 

 A pertinência deste tipo de intervenção na utilização do espaço, associada à 

participação e envolvimento das comunidades, ora pelo envolvimento direto, ora indireto – 

peritos e instituições – incentivou a realização do presente trabalho que, essencialmente, 

pretende obter informação capaz de estimular a promoção e implementação desta prática 

em Portugal.   
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Figura 1 - Organigrama Metodológico. 

1.2     METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A metodologia da presente dissertação encontra-se representada na figura 1 e 

desenvolve-se em quatro fases:  
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A primeira fase do trabalho corresponde à obtenção e levantamento de informação. 

Esta fase subdivide-se em duas partes, correspondendo uma à abordagem do conceito de 

pocket parks, fazendo-se também uma breve referência aos espaços com uso 

indeterminado e de que forma o Homem define e se relaciona com essa realidade. Far-se-á 

também a identificação das características base que integram as intervenções dos pocket 

parks. Na segunda parte analisa-se a evolução do conceito desde as suas origens até à 

atualidade de forma a se perceber o modo como os pocket parks têm vindo a ser adaptados 

e implementados nas diferentes regiões do mundo. Paralelamente verificar-se-á e analisar-

se-á o surgimento de ações comunitárias, como é o caso do movimento guerrilla gardening, 

e que provaram ter sido impulsionadoras das intervenções dos pocket parks. 

 Esta primeira fase recorre a revisão bibliográfica através de livros, artigos e 

dissertações e vai permitir perceber de que forma o conceito pode integrar a tipologia de 

espaço verde urbano e quais as características que constituem o modelo de intervenção dos 

pocket parks.  

 A segunda fase do trabalho consistirá na análise e diagnóstico dos programas 

promotores do desenvolvimento dos pocket parks em Inglaterra, em diferentes contextos e 

processos de implementação. Esta fase compreende a caracterização e a análise de casos 

de estudo enfatizando-se os aspetos relacionados com as metodologias que podem ser 

aplicadas. 

 A terceira fase do trabalho constará na descrição e posterior avaliação do ensaio 

metodológico que foi aplicado na cidade de Guimarães, enquanto experiência pioneira na 

promoção da implementação dos pocket parks em Portugal.  

 Por fim, a quarta fase do trabalho apresenta a elaboração e definição de um modelo 

de metodologia que pode ser aplicado nas cidades portuguesas, tendo em apreciação o 

cruzamento de dados entre as tabelas síntese elaboradas na terceira fase, e o ensaio 

metodológico da cidade de Guimarães. 

 Quanto à organização da dissertação, encontra-se estruturada em 5 capítulos. No 

capítulo 1 far-se-á uma pequena abordagem ao tema, âmbito e objetivos a alcançar, 

acompanhados da metodologia de forma a se compreender o método de trabalho, e ainda 

uma síntese da estrutura da dissertação. 

 No capítulo 2 apresentar-se-ão algumas definições de aspetos relacionados com o 

tema de investigação, pocket parks, identificando o contexto onde possam surgir e de que 

forma podem ser classificados. Após a definição do conceito dos pocket parks será também 
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abordada a origem e evolução, tendo-se em conta os diferentes contextos onde se 

desenvolveram, assim como a importância que estas intervenções possam assumir na 

atualidade.  

 No capítulo 3 serão apresentados casos de estudo selecionados de acordo com três 

programas distintos existentes em Inglaterra, e de onde são retirados os processos 

metodológicos e os parâmetros de caracterização. Os casos de estudo analisados são: 

Rectory Farm Pocket Park; Hartwell Pocket Park; Boughton Lane Pocket Park; The Kerb 

Garden; Thowpath Garden; Derbyshire Street Pocket Park; Ebezener Gate Pocket Park; 

Barker Gate Rest Garden e Fenham Hall Drive Pocket Park. Antes de se proceder à análise 

e descrição individual de cada caso de estudo, realizar-se-á uma breve contextualização de 

cada programa promotor de desenvolvimento dos pocket parks em Inglaterra sendo eles: 

Northamptonshire Pocket Parks; London’s Pocket Parks e 100 Pocket Parks. Na análise 

destes casos de estudo serão definidas tabelas síntese de onde será possível extrair 

aspetos essenciais relacionados com os processos metodológicos e com os parâmetros de 

caracterização que incidem na organização de divulgação e de implementação dos pocket 

parks.  

 No capítulo 4 caracterizar-se-á o ensaio metodológico a aplicar em Portugal na 

definição dos pocket parks sendo incluído no projeto “Green Act” da XII edição do Workshop 

de Arquitetura Paisagista da UTAD em colaboração com o município de Guimarães. Neste 

capítulo, tendo em conta os processos e os parâmetros identificados no capítulo 3, serão 

também apresentados os resultados da avaliação dos projetos considerando as 

características definidas. Desta forma é possível perceber quais as oportunidades 

encontradas na definição e contextualização dos pocket parks em Portugal e de que modo o 

processo pode influenciar a elaboração de um futuro modelo metodológico a ser aplicado às 

cidades portuguesas. 

 No capítulo 5 finaliza-se o trabalho com as conclusões e reflexões sobre o tema 

abordado ao longo da dissertação.   



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco.   
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CAPÍTULO 2 

POCKET PARKS 

ESPAÇOS SOCIAIS DE PEQUENA ESCALA URBANA 
 

2.1     INTRODUÇÃO 

 

“O ato de tipificar é um processo inerente à experiência humana, é uma construção 

cultural e social que implica uma acumulação, sedimentação e depuração de informação ao 

longo de gerações, referente a espaços (reais ou imaginários) e tempos concretos. (…). 

Tipificar é uma construção humana que implica a localização da relação do homem com o 

mundo num sítio concreto” (Teresa Alfaiate 2011: 27). 

 

É desta necessidade de tipificar que surgem várias designações para os espaços 

que se encontram no espaço urbano, mesmo para os que não têm função definida, 

podendo-se enumerar: “Terrain Vague”, “Drosscapes”, “Terceira Paisagem”, “Vazios 

Ubanos”, “Espaços em Aberto”. Estas designações foram surgindo ao longo do tempo para 
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caracterizar um conjunto de espaços com uso indeterminado. Não sendo possível afirmar 

que existe uma designação universal que descreva as várias situações em que estes 

espaços se inserem nas atuais dinâmicas urbanas, pelo que se considera ser necessário 

apresentar alguns conceitos e definições que lhes estão associados: 

“Terrain Vague” é uma designação apresentada em 1995 pelo arquiteto e filósofo 

Ignasi de Solà – Morale para caracterizar os espaços abandonados e, sobretudo os espaços 

que são aparentemente “estéreis” da cidade. Ignasi de Solà – Morale (1995) utiliza a 

designação “Terrain Vague” para classificar qualquer extensão de terra na cidade à qual 

seja atribuída um caráter negativo e obsoleto, mas que, no entanto, é igualmente vago e 

expectante de um uso. No entanto, o mesmo autor (1995) defende que estes “novos 

espaços” enquanto territórios indefinidos podem conter múltiplos significados e usos para o 

despertar de problemas éticos e estéticos, e para influenciar a vida social contemporânea.  

 “Drosscapes” é a designação apresentada por Alan Berger, professor dos cursos de 

Arquitetura Paisagista e Design Urbano no Massachusetts Institute of Tecnology, 

Cambridge, EUA. Alan Berger (2006) utiliza a designação “Drosscapes” para identificar as 

grandes extensões de terra situadas nas periferias das cidades e que se encontram 

desaproveitadas e sem conetividade com os centros urbanos. Alan Berger (2006) associa o 

aparecimento das “Drosscapes” ao “Urban Sprawl” que é entendido como o resultado de 

uma expansão urbana mal planeada e que provoca a “pulverização” das edificações sobre o 

território.  

“Tiers Paysage” é a designação apresentada por Gilles Clément, arquiteto paisagista 

e professor na Ecole Nationale Supérieure du Paysage em Versailles, que reconhece e 

demonstra que é nos espaços mais imprevisíveis que a natureza se manifesta. Gilles 

Clément (2004) considera que o conjunto de espaços abandonados e inexplorados pela 

ação do homem são espaços mutantes de um território fragmentado e, no entanto, num 

estado de permanente indecisão onde renascem novas formas da natureza atribuindo a 

estes espaços um importante valor ecológico. 

 

“Vazios Urbanos” é a designação utilizada em 2007 na “Trienal de Arquitetura de 

Lisboa”. O arquiteto José Mateus, Comissário Geral da Trienal de Arquitetura de Lisboa de 

2007 descreve os “Vazios Urbanos” como reflexos da cidade contemporânea, e afirma 

serem estes espaços um recurso potencial que se pode constituir como espaço reformador 

da cidade. O mesmo autor (2007) refere que os “Vazios Urbanos” nasceram de roturas no 
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tecido urbano por uma falha de ordenamento e que a cidade que saiba usufruir e tirar 

partido desses espaços será à partida uma cidade mais organizada e mais sustentável.   

 

“Espaços em Aberto” é a designação usada por Miguel Brito (2011), mestre em 

Arquitetura Paisagista pela Universidade de Lisboa, para classificar os espaços que se 

encontram desfasados, temporalmente e espacialmente, das novas dinâmicas urbanas onde 

hoje se encontram localizados.  

 

A definição de “Espaços em Aberto” segundo Ana Marques (2016) mestre em 

Arquitetura Paisagista pela Universidade de Lisboa, revela a importância da relação 

espaço/tempo, no sentido de classificar o espaço pelo seu processo de desativação como 

local de uso pelo Homem. No entanto, estes espaços apresentam-se como espaços com 

potencial “aberto” a uma possível ativação, reinterpretação ou reinvenção (Marques 2016).  

 

Os “Espaços em Aberto” podem ainda abranger diversas potencialidades, que se 

encontram física e temporalmente num compasso de espera indefinido por novas 

oportunidades, que corretamente aproveitadas, se transformam numa mais-valia para as 

cidades e para os seus habitantes (Marques 2016). No entanto o mesmo autor (2016) 

salienta que primeiro é necessário respeitar a evolução e continuidade dos “Espaços em 

Aberto” na preservação da identidade do local e avaliar a adaptação às novas exigências e 

dinâmicas urbanas. 

 

Do analisado verifica-se serem poucas as diferenças associadas a cada designação, 

sendo apresentados como espaços resultantes do planeamento e ordenamento do território 

inadequado, e das alterações das dinâmicas das cidades, apresentando-se como espaços 

pouco qualificados. São, no entanto, entendidos como espaços potenciais do 

desenvolvimento das cidades.  

 

No âmbito do presente trabalho considera-se que a designação mais adequada é a 

de “Espaços em Aberto”, pois corresponde a um modo de olhar para estes espaços 

inseridos em contexto urbano enquanto espaços com elevado potencial social, ecológico e 

urbanístico, e que podem ter diversidade de usos. Destacamos também a importância da 

versatilidade e adaptabilidade dos “Espaços em Aberto”, que são representados em 

diferentes escalas e formatos e que podem refletir-se em diferentes tipologias de 

intervenção.  
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Figura 2 – Pocket Park localizado no centro urbano de Santiago do Chile, América do Sul, 
designado por plaza de bolsillo Padre Mariano. Fonte: https://www.picmog.com/tag/plazadebolsillo 

Os “Espaços em Aberto” podem adquirir diferentes escalas e formatos, bem como 

usos, funções e tipologias. Um exemplo das possíveis intervenções a realizar nos “Espaços 

em Aberto” são os pocket parks. Entende-se que os pocket parks são espaços de referência 

enquanto forma de aproveitamento e utilização de pequenos espaços situados 

predominantemente em espaços urbanos, aos quais se pode dar uso público.  

 

Giampiero Spinelli (2010) define os pocket parks como espaços de pequena 

dimensão, destinados à comunidade local que se encontra disponível para oferecer o seu 

tempo e o seu trabalho. O aparecimento dos pocket parks exige esforço económico, 

envolvimento social e abordagem cultural por parte dos cidadãos e das administrações 

públicas. O caráter social e comunitário presente nestas intervenções é um aspeto 

importante, não apenas para a concretização do espaço, mas também para a transformação 

de pequenos “Espaços em Aberto” que se encontram disponíveis para usufruto social 

(Spinelli 2010).  

 

Desta forma, a abordagem sobre o caráter físico e social dos “Espaços em Aberto” 

focar-se-á em intervenções de pequena escala urbana como é o caso dos pocket parks e 

analisar-se-á de que forma este tipo de intervenções podem trazer benefícios para a cidade 

e seus habitantes. Whitney Seymour (1969) alerta para a importância que os pocket parks 

têm no contexto urbano (figura 2), particularmente nas áreas urbanas concentradas, 

considerando que se deve incentivar a construção deste tipo de espaços. Segundo o 

mesmo autor (1969) estes pequenos recantos verdes são excelentes locais estimuladores 

da fruição do ambiente natural que a cidade deverá ter capacidade de oferecer.  
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Figura 4 – Pocket Park em Londres, Inglaterra, 
situado num rooftop. 
Fonte:https://www.allinlondon.co.uk/clubs_bars
/venue-9101.php 

Figura 3 – Pocket Park em Uppsala, na Suécia,  
situado à superfície da água. 
Fonte:https://thegardenedit.com/blogs/journal/155
95728-pocket-park-fyrisan 

2.2     DEFINIÇÃO DE POCKET PARKS 

 

A necessidade de intervir em escalas mais próximas da escala humana não é uma 

preocupação da atualidade. Se recuarmos até à década de 60 nos Estados Unidos da 

América, Jane Jacobs (1961) alertava para o desperdício de dinheiro em projetos 

demasiado grandes, por vezes mal localizados, inconvenientes para a sua utilização e 

repetitivos do seu desenho. Estes fatores são indicadores da preocupação existente sobre a 

intervenção nos espaços, e advertem para a necessidade de projetar individualmente cada 

espaço considerando-se as necessidades específicas dos locais.  

 

Para Jan Gehl (2010) os espaços de uso público de menor escala podem ser 

introduzidos no espaço urbano, constituindo-se como espaços íntimos de conforto e bem-

estar sendo contribuidores da vivência harmoniosa entre estrutura urbana/corpo humano. O 

mesmo autor (2010: 51) afirma que podemos lutar pela qualidade dos espaços quando 

reduzimos a sua dimensão referindo que “pequenos espaços e curtas distâncias trazem 

uma experiência de ambientes calorosos”. Esse bem-estar que se pode obter nos pequenos 

espaços de uso público, como é o caso dos pocket parks, pode ser sentido individualmente 

ou em grupo e surge como um sentimento de resposta do Homem à necessidade de 

compatibilidade com os lugares, de pertencer e compartilhar os mesmos, assim como do 

sentido de vizinhança no que diz respeito a reconhecer e ser reconhecido (Simonds 1994).   

Giampiero Spinelli (2010) afirma que é possível reconhecer no desenho urbano as 

oportunidades disponíveis em diferentes situações e contextos urbanos (figuras 3 e 4) para 

criar espaços como os pocket parks, que apesar das suas reduzidas dimensões são 

promissores de diversidade de intervenções que oferecem identidade própria a cada local. 
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Giampiero Spinelli (2010) define os pocket parks como pequenas “infraestruturas de 

vida social” disponíveis a contribuir para o desenvolvimento cultural e para promover a 

solidariedade entre os cidadãos. Em qualquer contexto urbano onde possam ser 

encontrados Jan Gehl (2010) refere que os pocket parks terão sempre que se construir 

como um local convidativo, fisicamente atraente e com significâncias, a fim de atingir o seu 

potencial máximo enquanto lugar. 

 

Embora os pocket parks tenham nascido e provocado maior impacto em espaços 

urbanos onde escasseiam os espaços verdes abertos, eles não se limitam exclusivamente 

às áreas urbanas, podendo também ter localização em espaços rurais (Raucher 2012). A 

título de exemplo pode-se apresentar a situação de Inglaterra onde programas de 

implementação dos pocket parks abrangem diversos contextos territoriais. Considerando os 

diferentes propósitos para a sua implementação devemos também analisar as diferentes 

características que estes espaços evidenciam de forma a ser possível identificar os pocket 

parks em qualquer contexto territorial. 

 

Os pocket parks de acordo com a definição de Noah Weishof (2015) são espaços 

personalizados, com objetivos e características concretas, podendo ser representados sob 

vários modelos e tipologias. O mesmo autor (2015) refere que os pocket parks são espaços 

que tiram partido de várias características dadas as formas de implementação, tendo dois 

tipos de dimensões: dimensão física e social. As dimensões físicas relacionam-se 

diretamente com os espaços físicos em que os pocket parks estão inseridos e contemplam 

as diferentes áreas que ocupam, o contexto urbano em que se localizam e o modo como os 

materiais utilizados são manipulados consoante as funções pretendidas. As diversas 

dimensões sociais que podem ser alcançadas relacionam-se com os usos a que os espaços 

se comprometem pelo modo de relacionamento da comunidade e do individuo com o 

espaço.   

 

Jan Gehl (2010) por outro lado, classifica e diferencia as intervenções dos pocket 

parks de acordo com o seu uso, identificando-os como espaços de carácter passivo ou 

ativo. Os pocket parks com caráter passivo correspondem a lugares de contemplação visual, 

enquanto os pocket parks de caráter ativo apresentam atividades recreativas. Os dois tipos 

de caráter são estimuladores do desenvolvimento de laços sociais embora com princípios de 

utilização distintos. 
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 Como referido, os pocket parks surgem predominantemente no tecido urbano e de 

acordo com diversas conformações e consolidações por serem característicos de espaços 

que, segundo Noah Weishof (2015), são capazes de validar as especificidades e 

necessidades de cada local.  

 

Desta forma, e tendo por objetivo o entendimento das diversas características dos 

pocket parks, surge a necessidade de melhor entender quais as dimensões que lhes estão 

associadas, que se entendem ser: a dimensão física e social tal como o caráter que podem 

obter segundo a dimensão social, podendo ser designados por: caráter passivo e ativo 

(figura 5).   

 

 

 

 

  

Figura 5 – Diagrama das dimensões associadas às características dos pocket parks. 
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2.2.1      DIMENSÃO FÍSICA 

 

A dimensão física corresponde às componentes físicas e materiais inseridas no 

processo de conceção e implementação destas intervenções, destacando-se nesta 

dimensão os componentes: tamanho, localização e elementos materiais (Weishof 2015).  

 

• Tamanho: 

 

Para Michael Olmos (2005) os pocket parks integram as classificações de espaços 

verdes de menor tamanho do espaço urbano estipulando o valor de cerca de 1.000m2 para a 

sua ocupação. No entanto nem sempre este é um valor de referência podendo os pocket 

parks apresentar diferentes tamanhos. Na perspetiva de Megan Brown (2008) a área física 

pode ser variável, pois considera serem mais relevantes os aspetos sociais associados ao 

espaço do que a área respeitante a esses espaços. Também Noah Weishof (2015) 

considera que apresentar um valor para o tamanho não é o mais adequado referindo que a 

área deve resultar da proporção adequada a cada realidade espacial, podendo mesmo ser 

distinta no próprio contexto nacional. 

 

Da literatura consultada1 verifica-se não haver unanimidade nem quanto à área que 

os pocket parks devem apresentar, nem quanto aos princípios da sua classificação. De 

modo a refletir a divergência de opiniões, apresentam-se exemplos de várias cidades. No 

México os pocket parks compreendem áreas entre os 100m2 e os 400m2, em Los Angeles 

as áreas podem chegar aos 4.000m2 (SEDUVI 2013) e em Copenhaga a dimensão dos 

pocket parks pode chegar aos 5.000m2 (Danish Architecture Center 2012). Verifica-se 

igualmente que num mesmo país se podem ter abordagens distintas quanto à definição do 

tamanho. Nos Estados Unidos da América, o tamanho poderá ser determinado segundo 

vários critérios, nomeadamente pelo número de lotes residenciais ocupados (Kronkosky 

Charitable Foundation 2014).  

 

Sendo o tamanho uma componente fundamental dos pocket parks na dimensão 

física, verifica-se haver grande flexibilidade, não se encontrando definidos tamanhos 

específicos máximos ou mínimos.  

 

  

                                                
1 Michael Olmos (2005), Megan Brown (2008) e Noah Weishof (2015). 
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• Localização: 

 

A localização dos pocket parks é outra das componentes que integram a dimensão 

física sendo, segundo Noah Weishof (2015), um dos aspetos principais da sua 

caracterização.  

 

Para além da especificidade que cada espaço deve apresentar, os pocket parks 

devem ser entendidos como modelos de intervenção reconstrutiva de espaços de difícil 

acesso e/ou que se encontram negligenciados, sendo na sua maioria evitados pela 

população (Marques 2016). São assim espaços que pretendem ser promotores da qualidade 

ambiental, urbanística e social, sendo reconhecidos como espaços de grande potencial na 

revitalização e/ou recuperação urbana social (Marques 2016).  

 

• Elementos materiais: 

 

Ioanna Psatha (2014) refere que são os elementos materiais utilizados bem como a 

sua correta adaptação que estão na origem da valorização dos pocket parks e que estes 

devem estar indiretamente relacionados com a qualidade da acessibilidade, conetividade, 

conforto físico e identidade do local. Noah Weishof (2015) refere-se aos elementos materiais 

como recursos que podem ser utilizados para atribuição da quantidade e qualidade de usos 

e funções que o espaço tem disponibilidade de oferecer.  

 

Na dimensão física são os elementos materiais a componente com maior 

variabilidade e que têm ou devem estabelecer relações com a localização, o tamanho e 

oferecer respostas às necessidades específicas de cada local. Devem ainda os elementos 

materiais assegurar a interligação com o uso e função que o espaço pode oferecer, apesar 

da sua dimensão reduzida. Os elementos materiais integram materiais inertes e/ou vivos 

com perspetivas de utilização permanentes e/ou efémeras.  

 

Ao se considerarem as componentes e dimensões físicas dos pocket parks 

entendem-se as potencialidades que as diversas situações territoriais disponíveis oferecem, 

sejam elas públicas ou privadas, relativamente às dinâmicas sociais e à (re)organização do 

espaço. Tamanho, localização e elementos materiais são indutores da forma, escala, uso e 

funções, que devem ser reconhecidas com uma preocupação e uma necessidade na 

atribuição de um novo significado para o uso público (Gehl e Gemzoe 2002).   
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2.2.2      DIMENSÃO SOCIAL 

 

Noah Weishof (2015) relaciona a dimensão social de acordo com o uso a que se 

destinam as intervenções, o que por sua vez define o número de utilizadores que o espaço 

pode abranger.  O mesmo autor (2015) refere que os usos podem ser apresentados como 

espontâneos ou induzidos, mas deve ser necessário ter sempre especial atenção ao 

contexto local e às particularidades das áreas de intervenção. 

 

A dimensão social é uma componente fundamental dos pocket parks e é 

provavelmente uma das razões pelas quais esta tipologia de intervenção é bem-sucedida, 

não só como uma resposta às necessidades urbanas, mas também na satisfação dos 

desejos dos cidadãos (Brown 2008).  

 

É importante referir que os pocket parks não se destinam a toda a população da 

cidade, pois estes parques procuram prioritariamente atender aos interesses específicos de 

cada comunidade (Olmos 2005). Segundo o mesmo autor (2005) estes espaços pretendem 

servir a população residente e trabalhadora (entre 500 a 1.000 pessoas) de uma 

comunidade. Ressalva-se, no entanto, que apesar das suas habituais reduzidas dimensões 

estes espaços conseguem abranger diversidade e quantidade de utilizadores o que reflete o 

valor da dimensão social dos pocket parks (Olmos 2005).  

 

 

• Caráter passivo: 

 

Christopher Scaffa (2012) considera que um dos objetivos dos pocket parks é o de 

oferecer um lugar íntimo de lazer e de uso passivo, num pequeno espaço aberto de 

proximidade local. Utiliza-se a designação de uso passivo no entendimento de Leslie 

Raucher (2012), em que se considera o uso passivo como qualquer atividade em que não 

seja necessário a existência ou uma grande quantidade de equipamentos/recursos que 

permita a utilização ou recreio no espaço. 

 

Os pocket parks fornecem às comunidades pequenas áreas de paisagem natural em 

contexto urbano para desfrutar e relaxar (Scaffa 2012). Este tipo de espaços pode não só 

fornecer vários benefícios de serviços como ainda são altamente compatíveis com a 

proteção dos recursos naturais (Raucher 2012). 
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Whitney Seymour (1969) afirma que se devem encarar os pequenos parques 

urbanos, como é o caso dos pocket parks, como espaços que possuam um importante papel 

na cenografia urbano, que pode ser captado visualmente através de diversos pontos e 

formas, unicamente através das suas configurações estéticas.  

 

 

• Caráter ativo: 

 

Jan Gehl e Lars Gemzoe (2002) consideram o caráter ativo como uma preocupação 

da sociedade atual. Referem que “a nova sociedade da informação/comunicação” se 

preocupa atualmente em dar “(…) novos sentidos2 e significados à cidade como lugar de 

encontro” (Gehl; Gemzoe 2002: 20). Atualmente, através de intervenções como as dos 

pocket parks, já são visíveis alguns sinais do novo papel que o espaço público procura 

expor para que seja desenvolvido o caráter ativo (Gehl; Gemzoe 2002).  

 

É importante refletir sobre de que forma os pocket parks incorporam o caráter ativo, e 

quais os aspetos de ligação com o quotidiano para o qual é concebido. Kevin Lynch (2007) 

alerta que a adaptação de um aglomerado populacional em relação a um determinado local 

se relaciona com o comportamento habitual dos seus habitantes, num determinado contexto 

temporal.  

 

Os pocket parks são espaços que se encontram ligados às comunidades e que 

visam compreender e interpretar as complexidades sociais únicas e distintas de cada local e 

situação, levando ao envolvimento da população nas ações sobre o espaço público de modo 

a se promover a valorização e preservação do local (Blake 2014). Este fator é um aspeto de 

extrema importância no que diz respeito à adaptação, à sua respetiva manutenção e 

evolução do espaço, pois a importância da colaboração ativa realizada pelos grupos 

comunitários em espaços como os pocket parks, promove ainda um sentimento de 

propriedade dos membros da comunidade, que por sua vez, cria um forte incentivo para que 

o espaço seja protegido e preservado futuramente (PPS 2016).   

 

  

                                                
2 Podemos considerar a definição de “sentido” do autor Kevin Lynch (2007) como sendo o formato de “(…) união 

entre a forma do ambiente e os processos humanos de perceção e cognição”, e que, deve ser entendida como a 
experimentação da interação entre as pessoas e o local. Segundo o mesmo autor (2007), entende-se ainda por “sentido do 
local” a identidade e o nível a que uma pessoa consegue reconhecer ou recordar um local particular com caráter próprio e que 
seja distinto de todos os outros. 
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2.3      OS POCKET PARKS COMO TIPOLOGIA DE ESPAÇO  

VERDE URBANO  
 

 

Os pocket parks continuam a ser, desde o seu aparecimento, locais de eleição para 

as populações residentes desenvolverem laços sociais. Em alguns países e cidades os 

pocket parks tornaram-se parte essencial da vida social urbana, não só como espaços de 

recuperação urbana, mas também como locais de partilha e aprendizagem que podem ser 

apresentados sob as mais diversificadas tipologias de espaços, desde áreas de proteção 

ambiental, áreas recreativas e a áreas de produção agrícola. Sendo assim, podemos 

considerar que os pocket parks podem promover os mesmos benefícios ambientais e 

sociais que os restantes espaços verdes urbanos, ainda que, de pequena dimensão na 

escala urbana comparativamente a outros espaços verdes urbanos.  

 

Segundo Frederico Meireles (2015) 

os espaços verdes urbanos3 incluem a 

infraestrutura verde da cidade e assumem 

atualmente um papel central em questões de 

requalificação urbana, qualidade do 

ambiente, condições de vida em sociedade e 

sustentabilidade, podendo variar na sua 

dimensão, desde os pocket parks aos 

parques metropolitanos (figura 6).  

 

Neste contexto é útil fazer uma reflexão sobre a dimensão que um parque pode 

apresentar, e se esta dimensão é um fator determinante para a classificação de um 

determinado espaço verde urbano como parque urbano4. Frederico Meireles (2015: 58) 

afirma que o argumento em relação ao qual “(…) só um espaço com dimensão suficiente se 

pode tornar num refúgio, quando em relação à estrutura construída da cidade e por isso 

permitir o sossego e o distanciamento suficientes para que se torne de facto restaurativo e 

permita o recreio e lazer não condicionados.”, pode ser contestado. Referindo o mesmo 

autor (2015: 58) “(…) uma composição intensiva e construtiva pode tornar um espaço verde 

                                                
3 “A natureza destes espaços é muito diversa, desde praças e ruas arborizadas, alamedas, espaços desportivos, cursos de 
água, áreas florestais, hortas urbanas, logradouros e jardins privados, etc”. (Meireles 2015: 15). 
4 Recentemente nas grandes cidades europeias, o parque urbano advém sobretudo das necessidades em recuperar áreas 
pós-industriais e áreas residuais, enquanto em Portugal, na ultima década, verifica-se que o parque urbano tem vindo a ser 
utilizado como meio de “regeneração ambiental das cidades” (Meireles 2015: 3).  
 

Figura 6 - Tipologias de espaços públicos urbanos do 
autor Mark Francis (2003) no livro – Urban Open Space: 
Designing for User Needs. Adaptado pela Autora. 
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de grandes dimensões num reflexo construído da cidade; e, ao invés, uma conceção mais 

extensiva e verde, num espaço relativamente pequeno, pode resultar num oásis, mesmo 

que insulado pelo edificado”, sendo possível que pequenos espaços, como é o caso dos 

pocket parks (individualmente ou em sucessão) permitam oferecer uma total experiência de 

refúgio na cidade (Meireles 2015). 

 

Para todos os efeitos e independentemente da dimensão, Frederico Meireles (2007) 

alerta para o fato de que os espaços verdes urbanos, especialmente os espaços públicos 

como é o caso do parque urbano, devem ter em consideração a adequação e evolução da 

cidade onde estão integrados no seu tecido e, sempre que possível, refletir sobre a 

especificidade de cada lugar.  

  

Jan Gehl (2010: 19) afirma que até aos dias de hoje uma “infinidade de valiosas 

oportunidades sociais e recreativas” foi ignorada ao longo dos vários anos, embora 

atualmente essa questão, requeira maior versatilidade e complexidade dado os usos que a 

cidade pode e deve oferecer (Gehl 2010). Os pocket parks são uma tipologia de espaço 

verde público urbano capaz de responder a estas solicitações uma vez que apresenta 

grande flexibilidade na forma de atuar e intervir (Spinelli 2010).  

 

Thomas Hoving (1966) defendia para a cidade de Nova Iorque, nos anos 60, a 

implementação de espaços com as características e funcionalidades dos pocket parks, 

mesmo que espontaneamente projetados e construídos pela comunidade. Whitney Seymour 

(1969) sustentava a ideia de que os pocket parks enquanto espaços espontâneos podiam 

ser em grande quantidade e serem também reconhecidos como peças importantes e 

contribuidoras da qualidade da cidade. O mesmo autor (1969) considera que o sucesso de 

um sistema de pocket parks está na presença aleatória e constante deste tipo de 

intervenção que deverá estar percetível em todo o percurso urbano.  

 

O fator geográfico onde os pocket parks possam estar inseridos é destacado pelo 

autor Simonds (1983) como um aspeto que pode ser relevante no tecido urbano da cidade, 

por serem espaços que se encontram dispersos e que podem ser parte integrante da 

estrutura verde urbana. Os pocket parks podem ser vistos como “trampolins verdes” no 

tecido urbano, ao qual Jaime Lerner (2014) classifica de “urban acunpuncture”; como uma 

estratégia que pode ser aproveitada na formação e interligação de espaços de forma a criar 

um verde contínuo da cidade, transportando benefícios a vários níveis (Nordh e Ostby 

2013).  
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 Alison Blake (2014) referencia os benefícios dos pocket parks como espaço verde 

urbano alertando para: 

 

- Benefícios ecológicos para o ambiente envolvente; 

- Auxílios na proteção e conservação da vida selvagem e da paisagem; 

- Reduções do tráfego e poluição rodoviária ao acesso a espaços verdes urbanos; 

- Aptidões para os residentes locais influenciarem a sua comunidade; 

- Benefícios para uma comunidade mais segura e sociável; 

- Fortalecimento entre as autoridades locais e as comunidades; 

- Regeneração de áreas degradadas. 

 

Tendo ainda em consideração as crises económicas mundiais que dificultam na sua 

generalidade os grandes investimentos nos sectores espaços urbanos, os pocket parks 

apresentam-se como uma possível solução para a construção de espaços verdes na cidade 

a baixos custos e direcionados para as comunidades (Weishof 2015).  

 

Atualmente a construção dos pocket parks surge em diversas partes do mundo por 

razões específicas e contextos distintos, sendo um modelo versátil, podendo vir a constituir 

uma nova categoria de espaços verdes que integre o sistema do espaço livre público 

(Weishof 2015). 

 

Em suma pode dizer-se que a estrutura verde que privilegia os princípios ecológicos 

e ambientais tem vindo a motivar a introdução do parque urbano no espaço urbano como 

um conceito evolutivo que tem atualmente refletido a participação das comunidades levando 

ao aparecimento de espaços de menores dimensões como os pocket parks, que podem 

tornar-se elementos importantes na estruturação da paisagem da cidade. 

 

Para que melhor se possam entender o conceito, diversidade de usos e de atuações 

que se aplicam nos pocket parks considera-se necessário fazer uma breve abordagem 

sobre as origens e evolução deste conceito, e de como se foram implementando em 

diferentes regiões.  
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Figura 7 - Bowling Green, o primeiro espaço público aberto de pequena escala que apresenta as 
características de um atual pocket park. Fotografia do ano 1899. 
Fonte:https://www.pinterest.pt/cityhallprk1899/manhattan/?lp=true 

2.4       HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS POCKET PARKS  

 

Se recuarmos ao ano de 1733 e nos situarmos na cidade de Nova Iorque, em 

Bowling Green – Broadway (Manhattan), poderemos usufruir de um parque com apenas 

2.000 m2 que poderia ser, de acordo com as atuais definições, um pocket park.  

 

Bowling Green (figura 7) foi originalmente construído por cidadãos vizinhos após 

arrendamento da área, tendo por objetivo a transformação do local num espaço de jogo e de 

lazer para a comunidade (Brown 2008). A área, função, objetivo e construção comunitária 

faz de Bowling Green um dos primeiros espaços verdes inseridos em espaço urbano 

destinados ao recreio, sendo comunitário e de pequena escala, dando origem a um conceito 

que hoje se conhece como pocket park (Brown 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passados dois séculos, são as décadas de 40 a 60 do séc. XX apontadas como 

geradoras de numerosos acontecimentos políticos, económicos e sociais, sendo décadas 

que marcaram o mundo e, naturalmente, as cidades americanas (Pallarés 2015).  
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Na década de 60, em Nova Iorque, surgem os adventure playgrounds como 

estratégia de planeamento urbano adaptado às consequências políticas, económicas e 

sociais do pós-guerra (Segunda Guerra Mundial), bem como à nova forma de projetar em 

pequena escala. Simultaneamente e também em Nova Iorque aparecem pequenos espaços 

verdes conhecidos como vest-pocket parks (Florence 2012).  

 

A designação vest-pocket parks, nascida em Nova Iorque, era inicialmente atribuída 

a intervenções de pequenas dimensões construídas com bases comunitárias em espaços 

não utilizados, públicos ou privados, para fruição pública, aproximando-se do que hoje se 

entende ser um pocket park. Segundo Giampiero Spinelli (2010) a designação vest-pocket 

era atribuída a espaços verdes com áreas de pequena dimensão situadas em lotes urbanos, 

que se representavam como um “bolso” por se apresentarem fechados por três lados. 

 

A conceção dos vest-pocket parks teve como 

protagonista o arquiteto paisagista Robert Zion, que em 

1963 apresentou desenhos esquemáticos (figura 8) de 

propostas de intervenção em Mindtown, Nova Iorque, como 

possíveis sugestões de um novo desenho urbano (Pallarés 

2015). Os estudos e os desenhos de Robert Zion foram 

apresentados na exposição New York Park For New York 

organizada pela Park Associations of New York, tendo sido 

um ponto de partida para a implementação de um novo 

modo de intervir na cidade (Pallarés 2015).   

 

Robert Zion é o projetista de referência do desenho 

dos vest-pocket parks e o responsável pela desmistificação 

da ideia de que somente seria possível construir um 

parque desde que tivesse uma superfície mínima de 1.2 

hectares, dimensão que era imposta na época pelo departamento de parques e recreio de 

Nova Iorque; lançando também desde logo, o desafio de que seria necessária a criação de 

um plano de micro intervenções (Pallarés 2015).  

 

A união dos adventure playgrounds e dos vest-pocket parks deu origem a espaços 

que se designavam por vest-pocket playgrounds, sendo entendidos como espaços de 

recreio que se diferenciavam do conceito original dos adventure playgrounds por se 

localizarem em espaços de pequena dimensão e serem construídos com a ajuda da 

Figura 8 – Propostas de intervenção 
de um novo desenho de espaço 
verde urbano, em alguns lotes de  
Mindtown, Nova Iorque, no ano 
1963. 
Fonte:http://oa.upm.es/40570/1/ANA
_MORCILLO_PALLARES_01.pdf 
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Figura 9 - Vest-pocket playgrounds em Brooklyn, Nova Iorque, 
no ano 1966, desenhado pelo Arquiteto Paisagista M. Paul 
Friedberg (antes e depois). 
Fonte:http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php/pioniere/m-
paul-friedberg/ 

comunidade (Florence 2012). A implementação dos vest-pocket playgrounds, tal como dos 

vest-pocket parks, beneficiava de lotes que não eram utilizados por serem de menor valor 

imobiliário, e à partida de menor dimensão (Florence 2012). Estas áreas estavam 

prontamente disponíveis para serem alugadas em proveito da iniciativa dos vest-pocket 

playgrounds, oferecendo às crianças espaços de uso nas proximidades (Florence 2012).  

 

Uma das referências da época relacionada com os vest-pocket playgrounds é o 

arquiteto paisagista M. Paul Friedberg, nascido em Nova Iorque, e que é conhecido pelo 

projeto Jacob Riis Plaza em Lower East Side, Nova Iorque, construído em 1965 em 

homenagem a Jacob Riis5, onde se 

implementaram as “novas ideias” de 

projeto em espaços de uso urbano de 

pequena dimensão (Florence 2012). 

M. Paul Friedberg foi um projetista 

pioneiro ao desenhar fora das 

configurações padrão da época, tendo 

tomado consciência da falta de 

interligação entre as necessidades da 

população e o espaço público (Randl 

2012). A reduzida dimensão das áreas 

propostas para os vest-pocket 

playgrounds proporcionou ainda um 

incentivo adicional para se quebrarem 

as regras tradicionais de composição 

dos parques infantis, sendo pedidos      

novos desenhos que fossem mais 

adequados à dimensão de cada lote 

(figura 9) (Florence 2012). 

 

  

                                                
5 Jacob Riis fotógrafo e jornalista dinamarquês a viver em Nova Iorque, foi nomeado em 1897 pelo Mayor William L.Strong de 
Nova Iorque para secretário do departamento dos pequenos parques em Nova Iorque, onde teve um importante papel no 
impulso dos playgrounds na cidade. Jacob Riis ficou conhecido pela sua visão e pelo trabalho que realizou nas zonas mais 
empobrecidas de Nova Iorque, tendo efetuado uma profunda análise e retratado o panorama social que era vivido nas zonas 
mais degradadas da cidade (Pallarés 2015). Através da micro observação urbana, Jacob Riis tomou consciência da quantidade 
de oportunidades espaciais que a cidade oferecia e passava despercebida, nomeadamente em pequenos espaços que podiam 
ser aproveitados para o recreio (Pallarés 2015).  As ideias de Jacob Riis foram reconhecidas mais tarde, sob a designação de 
vest-pocket playgrounds (Pallarés 2015).  
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Segundo Chad Randl (2012) a visão, o desenho e o processo de conceção dos vest-

pocket playgrounds de M. Paul Friedberg, beneficiavam da opinião dos utilizadores do 

espaço público, tendo-se encontrado uma nova abordagem sobre como projetar os espaços 

urbanos. Este processo constituiu-se como método na forma de intervir sobre os espaços 

atendendo às necessidades dos utilizadores. 

 

O aspeto social começou a ser considerado no projeto de espaço público. Desta 

forma, para além da participação da comunidade e do embelezamento do espaço urbano no 

desenvolvimento dos primeiros vest-pocket parks e vest-pocket playgrounds, também eram 

ponderadas soluções que se consideravam capazes de amenizar os conflitos sociais 

(Florence 2012). A exemplo disso tem-se o projeto experimental e pioneiro no conceito de 

vest-pocket parks, conhecido por West 128th Street vest-pocket park, construído em 1965 

no Harlem durante a administração de Robert F. Wagner Jr. como Mayor de Nova Iorque 

(Seymour 1969).  

 

Whitney North Seymour Jr, advogado, senador da cidade de Nova Iorque e 

presidente do The Park Association of New York City, ficou convencido de que se o projeto-

piloto West 128th Street vest-pocket park fosse bem-sucedido seria capaz de demonstrar a 

viabilidade dos pequenos parques em Nova Iorque, o que poderia levar à realização de 

futuros projetos deste género e que permitiriam intervenção urbana (Peterson 2010). 

Segundo o mesmo autor (2010), o mais importante era encontrar um patrocinador da 

comunidade, que neste caso foi a Chirst Community Church of Harlem, que ofereceu os três 

principais ingredientes para a realização do projeto-piloto: o espaço, a organização, e o mais 

importante, o elevado grau de interesse dos membros da organização na participação do 

projeto. O financiamento para a realização do projeto-piloto foi apoiado por Jacob M. Kaplan 

um dos principais filantropos da cidade de Nova Iorque (Peterson 2010). O reverendo 

Linnette C. Williamson da Chirst Community Church of Harlem foi um membro ativo muito 

importante no processo da construção deste projeto-piloto enquanto líder da instituição 

(Peterson 2010).  

 

O conceito do projeto West 128th Street vest-pocket park distingue-se não só por ter 

sido um projeto pioneiro, mas também por ter adquirido um maior alcance a toda a 

comunidade quando se decidiu implementar três tipologias de intervenção destinadas a três 

faixas etárias distintas (Peterson 2010). 
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Pode-se verificar na figura 10 a localização dos três projetos desenvolvidos onde se 

tomou a iniciativa de planear o Tot Park um espaço dedicado às crianças, o Teen Park um 

espaço criado por adolescentes e, por fim, o Adult Park projetado por um profissional, 

estabelecendo a quantia máxima de 5.000 dólares por cada projeto (Peterson 2010).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tot Park, atualmente designado de Unity Park pelo The New York City Department 

of Parks & Recreation, foi projetado como o mais simples no design e o mais fácil de contruir 

(Peterson 2010). No entanto, apresentou mais problemas na prática, ao construírem os 

equipamentos de jogos para as crianças em madeira, criados para serem temporários, como 

foi o caso de uma casa de árvore que durou apenas o primeiro verão (Peterson 2010). O 

mesmo autor (2010) alerta para o facto de que mesmo com os problemas de construção, o 

Tot Park apresentou um grau de 

utilização satisfatório para as crianças 

(figura 11) e ainda ofereceu as 

melhores oportunidades para 

experimentar diferentes equipamentos 

ao longo dos tempos, considerando 

que a longo prazo um desenho 

simples com equipamentos 

temporários pode ser bem-sucedido . 

 

  

Figura 11 – Visita de Whithney North Seymour Jr., presidente 
do The Park Association of New York City, ao  Tot Park, no 
ano 1965. 
Fonte:file:///C:/Users/M%C3%B3nica/Downloads/spinelli_peter
son_mall.pdf 

Figura 10 - Planta esquemática da localização do projeto-piloto West 128th Street 
vest-pocket park em Harlem, Nova Iorque, constituído por três projetos individuiais. 
Fonte:http://oa.upm.es/40570/1/ANA_MORCILLO_PALLARES_01.pdf 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

26 
 

O Teen Park, atualmente designado de Linnette C. Williamson Memorial Park por 

The New York City Department of Parks & Recreation, foi reconstruído em 1995, em 

homenagem ao reverendo Linnette C. Williamson pelo Rev. Linnette C. Williamson Memorial 

Park Association (Peterson 2010). Este espaço foi o mais bem-sucedido relativamente ao 

envolvimento da comunidade (Peterson 2010). O Teen Park foi projetado por um estudante 

de arquitetura da universidade de 

Columbia, construído pelos membros de 

Chirst Community Church of Harlem e 

decorado por jovens do bairro (figura 12) 

(Peterson 2010). O sucesso e o uso 

deste espaço intensificaram os problemas 

de manutenção de alguns equipamentos 

que tiveram de ser substituídos (Peterson 

2010). No entanto a experiência 

demonstrou que o envolvimento da 

comunidade que determina o uso 

intensivo do espaço (Peterson 2010). 

 

 O Adult Park, atualmente 

designado de Colleyer Brothers Park por 

The New York City Department of Parks 

& Recreation, foi desenhado por Robert 

Zion com o objetivo de transformar um 

espaço degradado numa versão de 

pequena floresta, onde as árvores foram 

posicionadas e espaçadas a poucos 

metros umas das outras em 

representação de um teto verde para 

aqueles que se posicionam no interior do 

parque (figura 13) (Peterson 2010). O 

espaço foi negligenciado e entrou em 

decadência, tendo em 1998 a propriedade 

sido transferida para o The New York City 

Department of Parks & Recreation, assim 

como o Teen Park e o Tot Park (Lindsay 

2015). Hoje, o Colleyer Brothers Park é 

Figura 13 – Dia de inauguração do projeto Adult Park no 
ano 1965. 
Fonte:file:///C:/Users/M%C3%B3nica/Downloads/spinelli_p
eterson_mall.pdf 

Figura 12 – Jovens do bairro de Harlem em trabalhos de 
decoração no projeto Teen Park em 1965. 
Fonte:file:///C:/Users/M%C3%B3nica/Downloads/spinelli_pet
erson_mall.pdf 
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mantido pelos voluntários de Harlem 5th Avenue Association e Rev. Linnette C. Williamson 

Memorial Park Association com o apoio de Green Thumb, o maior programa de espaços 

comunitários dos Estados Unidos criado para fornecer programação, aconselhamento e 

suporte material a projetos de community spaces (Lindsay e Morhayim 2015). 

 

Para Julian Peterson (2010) o projeto-piloto West 128th Street vest-pocket park foi 

um sucesso segundo duas perspetivas distintas: por um lado impulsionou a cidade de Nova 

Iorque a dar oportunidade à implementação de pequenos parques e, por outro, chamou à 

atenção que os vest-pocket parks eram uma tipologia de intervenção inovadora no espaço 

público que tinha várias finalidades e formas de atuar no espaço. 

 

As ideias e projetos de Nova Iorque são também aplicados noutras cidades 

americanas, como por exemplo em Filadélfia, e embora também tenham sido inicialmente 

num formato de recreio infantil (figura 14), os vest-pocket parks desta cidade são 

implementados num outro contexto, 

encontrando-se fundamentalmente 

associados ao bairro. Embora o 

protagonismo e a origem dos pocket 

parks estejam associados à cidade de 

Nova Iorque com a implementação dos 

primeiros vest-pocket parks, e vest-

pocket playgrounds, pode-se 

considerar que foi na cidade de 

Filadélfia que o conceito foi inicialmente 

elaborado.  

 

Em Filadélfia é o arquiteto 

paisagista e psicólogo Karl Linn, 

nascido na Alemanha e a viver em 

Filadélfia que obtém o protagonismo no 

movimento associado aos vest-pocket 

parks. Ativista comunitário e professor 

no Departamento de Arquitetura 

Paisagista da Universidade de 

Pensilvânia, Filadélfia, em 1959 Linn 

insere os seus alunos em bairros 

Figura 14 – Implementação dos primeiros vest-pocket parks 
no nício da década de 60 , na cidade de Filadélfia (antes e 
depois). 
Fonte:http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php/pioniere/
karl-linn/ 
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desfavorecidos no interior da cidade tendo por objetivo oferecer aos habitantes de menores 

recursos financeiros serviços profissionais de projeto a aplicar nos seus espaços comuns 

(Linn 2008). Nesse processo exploratório, e académico os alunos realizaram o inventário 

dos lotes vazios da cidade de Filadélfia (Marcus e Greene 1998). Segundo Karl Linn (2008) 

o resultado desse trabalho comprovou que os moradores intuitivamente e com alguma 

imaginação usam os espaços abertos comuns na criação de lugares de reunião 

improvisados. 

 

Karl Linn (figura 15) ficou conhecido por inspirar e criar espaços comunitários com o 

objetivo de promover a arquitetura paisagista num contexto social, tal como pelo 

desenvolvimento do programa de desenho e construção comunitária (Linn 2008). No ano 

1962 surge em Filadélfia a organização Neighborhood Renewal Corps (NRC) que tinha por 

missão disponibilizar orientação profissional e técnicas de autoajuda para estes espaços 

designados de neighborhood commons, ou seja, espaços de vizinhança comuns (Linn 

2008).  

 

 

Figura 15 – Arquiteto Paisagista Karl Linn, na construção dos primeiros espaços designados por neighborhood 
commons, no início da década de 60 em Filadélfia.  
Fonte: https://ced.berkeley.edu/events-media/news/anna-goodman-receives-2014-charlotte-w-newcomb-doctoral-
dissertation-fello 
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O programa Neighborhood Commons (figura 16 e 17) tinha por objetivo trabalhar em 

parceria com os cidadãos do bairro na recuperação de terrenos livres, onde a terra adquirida 

teria por finalidade ser usada e controlada pela comunidade (Linn 1968). Também em 1962, 

mas na cidade de Washington DC o modelo foi reproduzido, sendo dirigido por Karl Linn, e 

sob a designação de Neighborhood Nonprofit Commons. 

 

 
Figura 16 - Campanha do programa Neighborhood Commons de Kark Linn, em Filadélfia. Ano de 1962.  
Fonte: http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php/pioniere/karl-linn/ 
 

 

Figura 17 - Campanha do programa Neighborhood Commons de Kark Linn, em Filadélfia. Ano de 1962.  
Fonte: http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php/pioniere/karl-linn/ 
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Regressando a Nova Iorque, nesta década de 60 verifica-se que na campanha 

eleitoral de 1965 para Mayor da cidade de Nova Iorque, os candidatos Robert F. Wagner Jr. 

(que se recandidatava à presidência) e John Lindsay debatiam o tema vest-pocket parks nas 

suas campanhas, demonstrando ser este tema do interesse das comunidades e das 

propostas da prática urbanística (Pallarés 2015). Segundo o mesmo autor (2015), e 

curiosamente ainda durante a campanha eleitoral de Robert F. Wagner Jr, que surgiu o 

conceito know-down parks, que consistiam em parques temporários, tendo por projeto-piloto 

East 100th Street Experimental Park, projetado pelo arquiteto Ulrich Frazen, que nunca 

chegou a ser construído (Pallarés 2015). 

 

John Lindsay ganhou as eleições e reconhece que o desafio urbanístico da época 

será influenciado por novas formas de intervir em espaços de pequena escala, tendo 

eliminado o valor mínimo definido de 1.2 hectares para a constituição de parques através da 

constituição do “White Paper”, que consistia num documento que preconizava a reforma dos 

parques e equipamentos (Pallarés 2015). Desta forma, o conceito dos vest-pocket parks vai 

ganhando relevância, muito devido à figura republicana de John Lindsay, que enquanto 

Mayor da cidade de Nova Iorque, em 1966 permite a divulgação e aplicação dos vest-pocket 

parks (Pallarés 2015). Integra a sua administração Donald Elliot como Comissário do 

Planeamento Urbano, e Thomas P. F Hoving como Comissário do Departamento de 

Parques e Recreio, que se constituem como referências pelas intervenções realizadas em 

projetos de pequena escala (Pallarés 2015).  

 

Thomas Hoving merece destaque dado ter realizado o programa dos pequenos 

parques que implementou na cidade de Nova Iorque, tendo sido responsável por uma nova 

etapa da participação da comunidade e da expressão de novos projetos pelo departamento 

de parques (Pallarés 2015). É projeto piloto deste programa de pequenos parques o Vest-

Pocket Park Campaing que nascia da necessidade de criar áreas de recreio como forma de 

integração de uma população em risco de exclusão social, principalmente em zonas pobres, 

propondo-se simultaneamente uma programação eficiente da manutenção destes espaços 

(Pallarés 2015). 

 

Thomas Hoving (1969) refere que os parques verdes devem ser muito mais do que 

apenas os “pulmões da cidade”, como Olmsted designou, considerando que devem ser 

espaços capazes de dar resposta imediata e urgente às necessidades sociais (Seymour 

1969). Baseado nessa preocupação, considerou que a cidade necessitava de uma nova 
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abordagem sobre os espaços verdes, que fossem ao encontro das necessidades e da 

diversidade da população (Seymour 1969). 

 

Os terrenos não construídos ou degradados que a cidade ainda disponibilizava, 

principalmente em pequenas parcelas pertencentes à cidade e a proprietários privados eram 

considerados por Thomas P. Hoving como oportunidades (Pallarés 2015). No entanto, e 

segundo Whitney Seymour (1969), Thomas P. F. Hoving estava consciente dos 

inconvenientes que pudessem surgir deste tipo de intervenções, tendo sentido dificuldades 

na construção, manutenção, segurança e supervisão. Apesar dos obstáculos sentidos ao 

longo do trabalho Thomas P. F. Hoving desenvolveu muitas soluções urbanísticas e sociais 

(Seymour 1969). 

 

Do mandato de Thomas Hoving destaca-se de entre todos os pequenos parques o 

Paley Park (figura 18), o qual contou com o donativo de um milhão de dólares de William S. 

Paley, diretor da Columbia Broadcastings System (CBS), para a construção do projeto 

desenhado pelos arquitetos paisagistas Robert Zion e Harold Breen (Pallarés 2015).  

 

 

  

Figura 18 - Paley Park, finais da década de 60. Nova Iorque. 
Fonte:https://www.pinterest.com/pin/558798266248219473/ 
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O projeto Paley Park de 1967 localizado em 53th Street Madison, situa-se em 

propriedade privada estando aberto ao uso público, e é considerado o mais famoso e o 

pioneiro da história dos pocket parks (Pallarés 2015). Este projeto teve por principal objetivo 

atender às necessidades de uma área urbana congestionada que necessitava de áreas de 

lazer (Pallarés 2015). O mesmo autor (2015) afirma que a sua construção revelou ser 

possível transformar um terreno livre sem uso específico, num oásis urbano para os 

residentes e trabalhadores daquela zona. 

 

O Paley Park é um espaço visível a partir da rua encontrando-se localizado numa 

área de circulação pedonal intensa (Lindsay e Morhayim 2015). Embora nos objetivos 

iniciais do projeto não se ponderasse a multifuncionalidade, transformou-se ao longo do 

tempo, passando a ser um espaço frequentado por diversos usuários de várias formas 

(Lindsay e Morhayim 2015). Os mesmos autores (2015) justificam que o sucesso de Paley 

Park reside exatamente na simplicidade que o espaço transmite, contradizendo-se do 

contexto em que está localizado e na forma como os equipamentos móveis estão 

disponíveis à reorganização de acordo com as necessidades de cada utilizador.  

 

Apresentados projetos-pioneiros dos vest-pocket parks em Nova Iorque podem-se 

fazer algumas considerações relativamente aos diferentes contextos da sua implementação 

e, consequentemente, o seu sucesso como espaços de uso público. O autor Georgia 

Lindsay e Lusi Morhayim (2015) refere que os pequenos espaços urbanos mais bem-

sucedidos são aqueles que fazem parte da extensão do passeio público sendo que estes 

espaços são apenas um forte e considerável complemento ao bem-estar pedestre como é o 

caso do bem-sucedido Paley Park.  

 

O West 128th Street vest-pocket park e o Paley Park são dois casos de estudo que 

ilustram o alcance de uma nova tipologia de espaço e de intervenção na cidade de Nova 

Iorque, e que demonstram que os resultados são diferentes quando aplicados em diferentes 

contextos (Lindsay e Morhayim 2015). Por exemplo, considerando os projetos idênticos 

realizados para o Collyer Brothers Park e o Paley Park, espaços criados pelo mesmo 

projetista Robert Zion, e embora o Collyer Brothers Park tenha sido projetado e contruído 

em primeiro lugar, a localização nunca permitiu que este fosse capaz de cumprir as 

expectativas que se alcançaram no Paley Park (Lindsay e Morhayim 2015). 

 

Georgia Lindsay e Lusi Morhayim (2015) conclui que o sucesso da intervenção nesta 

nova tipologia do espaço de uso público depende de fatores muito específicos das ciências 
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urbanas, pelo que antes de se tornar num modelo replicado deve ser reconhecido e 

estudado por profissionais, de forma a se entender a importância do lugar e os usos sociais 

e culturais que o espaço aberto eventualmente possa ter. 

 

Paralelamente às intervenções de pequena escala iniciadas em Nova Iorque sob a 

designação de vest-pocket parks, a partir de 1969 desenvolvem-se também ações de 

guerrilla gardening, que mais do que um programa é uma atitude revolucionária associada 

ao direito à terra em espaço urbano (Reynolds 2009). O movimento guerrilla gardening 

surge na cidade de Nova Iorque, uma das áreas mais povoadas do mundo, onde se 

procurava não só recuperar o equilíbrio e o significado de um local, como também desafiar 

conceitos sociais (Loggins 2007). Leslie Raucher (2012) faz referência a esta prática de 

guerrilla gardening na cronologia histórica/temporal dos pocket parks, dada a sua influência 

no desenvolvimento e evolução do conceito dos pocket parks, por potencializar o aspeto 

comunitário. 

 

Donald Loggins (2007) afirma que a abordagem inicial do movimento guerrilla 

gardening não tratava de procurar um espaço que se identificasse como sendo um jardim, 

mas sim o de melhorar as interações pessoais entre indivíduos mais próximos. Tratava-se 

então de um fator de cariz social que foi usado por guerrilla gardening como campanha, de 

forma a exibir o poder de uma comunidade.  

 

Guerrilla gardening é nos dias de hoje, um movimento ativista, atento aos espaços e 

recursos que o planeta tem para oferecer (Reynolds 2009). Este movimento reflete-se 

nalguns dos mais bem-sucedidos projetos urbanos, como forma de regeneração de terras 

negligenciadas (Hardman e Larkham 2016). Segundo Richard Reynols (2009) esta prática 

permite que sejam atribuídas novas funções a esses locais esquecidos, oferecendo a 

oportunidade, de demonstrar o quão estes espaços podem potencializar o meio em que 

estão inseridos. Por esse motivo, Donald Loggins (2007) identifica o carácter resiliente, 

como sendo o fator mais poderoso desta atividade.  

 

A maioria dos cidadãos envolvidos e participantes nas atividades de guerrilla 

gardening têm consciência do papel que desempenham pelo impacto que é alcançado sobre 

inúmeros cidadãos e, da poderosa ferramenta de comunicação que possuem, muitas vezes 

com uma mensagem específica (Reynolds 2009). 
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Richard Reynolds (2009) assegura ainda que esta atividade é um instinto natural 

humano, embora que, certamente diversificada na forma como pode ser assumida, de 

acordo com motivações pessoais e conforme objetivos e/ou realizações da ação. Guerrilla 

gardening apresenta diferentes estilos, estratégias e atitudes, com um objetivo comum a 

todos: estabelecer um melhor e mais saudável ambiente para uma cidade melhor (Tracey 

2007).  

 

Segundo David Tracey (2007), atualmente cada ação de guerrilla gardening, embora 

seja uma ação pontual limitada ao local em questão e diversificada na sua prática, tem 

consequências e proporções que alcançam níveis globais, permitindo assim reconhecer a 

crise social e ambiental global que se atravessa. No entanto, David Tracey e Richard 

Reynolds defendem que esta é uma atividade que requer ser sustentada a longo prazo 

(Zanetti 2007). 

 

A mais reconhecida campanha da história de guerrilla gardening iniciou-se em 

Berkely, Califórnia, durante a luta pelo people’s parks, embora o primeiro registo da 

designação de guerrilla gardening tenha sido identificado anos mais tarde em Bowery 

Huston, Nova Iorque, no ano 1973 com o reconhecimento para Liz Christy (figura 19) 

(Tracey 2007).  

 

 

 

Para além do movimento guerrilla gardening podemos verificar na história da 

humanidade alguns movimentos que também nasceram da relação entre o Homem e o 

espaço de uso público e que, curiosamente, se encontram reproduzidos em intervenções de 

pequena escala urbana, sob a designação de hortas urbanas, também conhecidas pela 

designação community gardens ou allotments gardens. 

Figura 19 – Liz Christy, pioneira do movimento guerrilla gardening em Nova Iorque com o projeto 
Bowery-Houston Community Farm and Garden, em 1973. 
Fonte:http://quaderns.coac.net/en/2016/02/ciudad-participativa/ 
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Figura 20 – Imagem polémica do protesto 
da campanha Mayday 2000 em Londres 
que pretendia alertar para a escassez de 
espaços verdes na cidade. 
Fonte:http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7
32467.stm 

Maria Sousa (2014) mestre em Arquitetura Paisagista da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, reflete sobre a prática agrícola em ambientes urbanos que remonta a 

milhares de anos desde que o Homem se instalou em aglomerados havendo a necessidade 

de estabelecer relação entre os espaços produtivos e as edificações, assegurando-se a 

subsistência, trocas e produção de excedentes. Práticas ancestrais são inseridas nas 

dinâmicas urbanas contemporâneas onde os fatores de sociabilização são tão ou mais 

importantes que os relacionados com a produção. 

 

Ainda que influenciada pelas atuais condições urbanas (políticas e dinâmicas), o que 

segundo Luc Mougeot (2005) diferencia a agricultura urbana, não é apenas a localização 

geográfica (que como o nome indica seja de caráter urbano), mas sim a corelação entre os 

sistemas ecológicos e sociais da cidade interligados à economia urbana. Maria Sousa 

(2014) sustenta a ideia referindo que “Hoje, as Hortas Urbanas tornaram-se parte essencial 

da vida urbana, não só como forma de produzir alimentos, mas também como local de 

encontro social, de troca de experiências e de aprendizagem, e contacto com a natureza, 

podendo ainda contribuir para o equilíbrio ecológico da paisagem urbana como espaços de 

regeneração”.  

 

 Pode-se considerar que estes movimentos de 

guerrilla gardening e community gardens tiveram um 

papel importante na evolução do conceito de pocket 

parks desde que este tipo de intervenção chegou 

aos países Europeus. Se as intervenções de 

guerrilla gardening nos Estados Unidos da América 

começam no final da década de 60, só no séc. XXI é 

que o movimento guerrilla gardening se implementou 

na Europa, com principal foco no Reino Unido 

(Zanetti 2007). Em 2000 realizou-se a campanha 

Mayday 2000 em Londres, Inglaterra, organizada 

pelo movimento ecológico Reclaim The Streets, 

como um protesto e alerta para a falta de epaços 

verdes na cidade (figura 20) (Zanetti 2007).   

 

Posteriormente no Reino Unido o sistema de planeamento de guerrilla gardening em 

espaços urbanos desafiou não só alguns conceitos sociais, como também conceitos 

políticos, como é o caso da iniciativa Big Society, do Governo do Reino Unido no ano 2010 
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(Hardman e Larkham 2016). Big Society é uma política originada por David Cameron, o líder 

do Partido Conservador do Reino Unido, como um programa de incentivo de maior 

adaptação das comunidades, um conceito onde a sociedade possuí poderes em níveis 

locais (Hardman e Larkham 2016).  

 

A decisão de colocar nas mãos das comunidades locais a responsabilidade de 

tomadas de decisão é, segundo Etzioni (1995), resultado das atuais preocupações políticas 

da globalização. No ano de 2011 Nick Boles (2014), Subsecretário de Estado do 

Planeamento nos anos 2012-2014 do governo inglês, empenhou-se em transferir a 

responsabilidade dos espaços comuns às comunidades locais através da lei designada de 

“Localism Act 2011”.  

 

O “Localism Act 2011” veio introduzir uma multiplicidade de novos direitos 

comunitários, podendo-se destacar o plano “Neighbourhood Planning” que veio atribuir o 

poder direto para desenvolver uma visão compartilhada focada no bairro (Boles 2014). O 

“Neighbourhood Planning” concede o direito às comunidades de elaborar planos de 

vizinhança, que ajudará a planear de forma proactiva o espaço verde comunitário, 

assegurando-se o desenvolvimento dos projetos que têm em consideração os desejos dos 

moradores (Command of her Mejesty 2011). O governo inglês está empenhado em 

promover, desenvolver e apoiar o plano “Neighbourhood Planning”, de forma a fornecer 

poderosas ferramentas aos residentes que assegurem o desenvolvimento de espaços 

verdes considerados adequados pelas comunidades (Boles 2014).  

 

Para que o “Neighbourhood Planning” se concretize o governo inglês conta com um 

conjunto de colaboradores comunitários de cerca de 5.000 pessoas que estão habilitadas a 

trabalhar diretamente com as comunidades na elaboração dos projetos comunitários a 

desenvolver (Command of her Mejesty 2011). O trabalho dos colaboradores comunitários 

consiste na identificação dos líderes locais, na apresentação das oportunidades existentes 

no local que podem resultar em proveito da comunidade e auxiliar as comunidades no 

aproveitamento de iniciativas de projetos comunitários, bem como auxiliar na elaboração e 

apresentação das candidaturas dos respetivos projetos (Command of her Mejesty 2011). 

Pode-se considerar que em Inglaterra as intervenções dos pocket parks foram uma peça 

importante em algumas das iniciativas criadas para impulsionar uma política partidária que 

coloca responsabilidades locais. 
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Hoje são muitos os países e espaços urbanos que permitem, e até promovem a 

instalação de pocket parks dadas as suas importantes contribuições para o bem-estar da 

comunidade, ecologia urbana e estabelecimento de relação e identidade dos locais. As 

intervenções e adaptações do conceito ao longo dos tempos em diferentes regiões 

originaram diferentes metodologias de abordagem, usos e desenho formal. Sendo os pocket 

parks, por natureza, projetos de caráter versátil, o melhor modo de entender como 

atualmente se constituem e mantêm, será através de exemplos. 

 

Se recuarmos no tempo até ao ano de 1984 e nos situarmos em Inglaterra, as 

expressões sociais que refletem a ocupação de espaços como é o caso dos pocket parks, 

surgiram em áreas naturalizadas e em contexto rural com o programa Northamptonshire 

Pocket Parks (Command of Her Majesty 2011). Este programa de pocket parks localizado 

no concelho de Northamptonshire County revelou ser uma valiosa contribuição na proteção 

e conservação da vida selvagem local, bem como do património e paisagem (Command of 

Her Majesty 2011). Alan Teulon, responsável pela introdução do conceito, reconheceu a 

restrição existente do acesso público, e desenvolveu o programa “Northamptonshire Pocket 

Parks” com o objetivo específico de auxiliar as pessoas locais a possuir, gerir e cuidar do 

espaço verde público em comunidades locais (Little 2011). 

 

O programa “Northamptonshire Pocket Parks” revelou-se ser um processo 

impulsionador do aparecimento dos pocket parks. Outras iniciativas desenvolvidas em 

Inglaterra, como é o caso de Millenium Green6 e Doorstep Green7, levaram à implementação 

de espaços designados como community greenspace (Little 2011). O sucesso crescente 

deste género de intervenções de carácter comunitário, extravasa os limites físicos de cada 

área de intervenção, constituindo-se como modelos inspiradores para esquemas 

semelhantes de ação nos espaços verdes comunitários, enquanto peças integrais da 

infraestrutura social das cidades (The Countryside Agency 2006). 

 

O caráter dos projetos pioneiros e experimentais dos pocket parks e os community 

greenspace foram considerados, segundo Nigel Curry (2000), como um método que 

apresenta vulnerabilidades, merecendo reflexão, dado o sucesso deste género de 

intervenções ser muitas das vezes dependente da determinação e habilidade por parte de 

                                                
6 O regime do programa Millenium Green foi iniciado em outubro de 1996, como um contributo positivo para o ambiente local, 
de carácter distintivo do local e na contribuição de áreas de espaços abertos desenvolvidos e mantidos pela comunidade local 
(Millennium Greens Newsletter 1998). 
7 A iniciativa Doorstep Green foi lançada por Countryside Agency em abril de 2001, sendo decorrente do programa Millenium 
Green que provou ter sido um catalisador para de regeneração de espaços e da comunidade (The Countryside Agency 2006).  
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voluntários, assim como dos contratos de concessão dos terrenos, muitas das vezes de 

curto prazo. 

 

Embora em Inglaterra os pocket parks tenham sido criados inicialmente com o 

propósito de integrar o recreio e a conservação no contexto rural, as intervenções foram 

produzidas e exploradas mais tarde em zonas urbanas (Curry 2000). Programas promotores 

do desenvolvimento de pocket parks em Inglaterra são, recentemente e exclusivamente 

direcionados ao contexto urbano, como é o caso do subprograma “London’s Pocket Parks” 

promovido pelo programa “Great Outdoors Mayor’s London” pela cidade de Londres e, mais 

tarde, o programa “100 Pocket Parks” promovido pelo Department for Communities and 

Local Government de Inglaterra. 

 

Na cidade de Londres, o Mayor of London (2009) apresenta a iniciativa do 

desenvolvimento dos pocket parks com o programa “London’s Pocket Parks” considerando 

que as cidades, as vilas e as aldeias sempre foram os lugares característicos da união dos 

cidadãos que nelas permanecem e onde se uniram para viver, socializar, bem como para 

trocar bens e ideias na construção do que é hoje entendido por ‘civilização’. O progresso 

civilizacional é vivido e debatido de uma forma significativa no espaço público, sendo um 

aspeto representativo dos espaços urbanos e o principal objetivo para a implementação dos 

pocket parks em Londres (Mayor of London 2009). 

 

 O Mayor of London (2009), considera também que os espaços de uso público são as 

áreas que representam os lugares onde as pessoas têm oportunidades de estar, encontrar, 

debater e trocar ideias, bem como somente atravessar, defendendo a ideia de que o espaço 

público define a interligação entre as comunidades e o local onde vivem. De acordo com 

essa visão, os lugares conseguem transmitir e influenciar a maneira como os cidadãos vêm 

e idealizam a cidade, bem como de que forma o podem conseguir fazer na contribuição para 

a qualidade de vida das comunidades, e até mesmo para melhorar as experiências de quem 

apenas visita os lugares (Mayor of London 2009).  

 

Ainda em Inglaterra, segundo o Department for Communities and Local Government 

– DCLG (2015) a oportunidade de permitir que as comunidades assumam a verdadeira 

liderança da sua área local, resulta da valorização que fazem dos espaços verdes situados 

ao seu redor, e que provocam impacto significativamente positivo associado ao bem-estar 

social. Tendo esses aspetos em consideração é proposto pelo DCLG o programa “100 
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Pocket Parks”, um programa de desenvolvimento dos pocket parks a nível nacional 

(Department for Communities and Local Government 2015).  

 

O programa “100 Pocket Parks” é um programa atraente para as comunidades 

porque podem conduzir à mudança (Department for Communities and Local Government 

2015). Pode-se dizer que em Inglaterra o fator local e a descentralização são fatores com 

grande peso para o DCLG na medida em que ao entregar a responsabilidade e o poder às 

pessoas e às instituições locais, se considera ser uma mais-valia para todos os 

intervenientes (Department for Communities and Local Government 2015). Nick Boles 

(2014) considera que o envolvimento real da comunidade em todas as fases do processo de 

elaboração e conceção dos programas desenvolvidos para a implementação dos pocket 

parks em Inglaterra vai muito além da abordagem tradicional e deve ser uma tendência em 

contínuo desenvolvimento.  

 

Na capital da Dinamarca, Copenhaga, também reconhecida por ser a capital verde 

europeia 2014, destaca-se o trabalho desenvolvido segundo os critérios de uma cidade 

sustentável em conformidade com as necessidades e desejos diários dos seus habitantes, 

associando-se as necessidades do espaço urbano. Ser um espaço convidativo a uma vida 

urbana exclusiva e diversificada é outro dos objetivos (Københavns Kommune s.d.). Para 

priorizar o aspeto social na candidatura a capital verde europeia 2014 uma das ferramentas 

base foi a valorização dos espaços verdes urbanos, destacando os espaços de pequena 

escala, com a implementação dos pocket parks (Københavns Kommune s.d.).  

 

Copenhaga comprometeu-se com o programa “Tag parken i Lommen”, criar 

oportunidades e incentivos à participação pública ativa na cidade, propondo-se a 

implementação de 14 pocket parks tendo sido disponibilizada uma quantia de 14 milhões de 

euros para a sua construção prevista entre os anos 2009 e 2015 (Københavns Kommune 

2009). Os pocket parks na cidade de Copenhaga procuram alcançar exclusivamente o 

espaço urbano, enquanto espaços verdes que se inter-relacionam com a vida e 

necessidades da cidade como espaços urbanos comunitários (Københavns Kommune s.d.).  

  

Segundo Dansk Arkitektur Center (2012), os pocket parks são espaços verdes 

abertos, de escala reduzida, com área máxima até 5.000 m2, criados na sua maioria sob 

terrenos de construção que se encontram desocupados na malha urbana. Segundo Gehl 

Architects (2009), a criação dos pocket parks em Copenhaga dentro do contexto urbano 

encontra-se especialmente localizada em bairros onde atualmente se verifica uma maior 
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carência de áreas verdes. O usufruto destes espaços no contexto urbano vai também de 

encontro ao objetivo que Copenhaga se compromete, onde 90% dos cidadãos podem 

caminhar até um espaço verde aberto num raio de menos de 15 minutos (Dansk Arkitektur 

Center 2012).  

 

O programa “Tag parken i Lommen” procura que os pocket parks sejam locais de 

encontro apresentados no formato de “oásis urbanos”, com a finalidade de criar conexão 

entre espaços verdes e desenvolver uma correlação a partir da expressão pública, da 

necessidade entre a cidade e o morador (Gehl Architects 2009). Dansk Arkitektur Center 

(2012) destaca o envolvimento dos moradores locais como uma mais-valia no processo de 

desenvolvimento a fim de que o lugar seja adaptado às necessidades e desejos da 

comunidade local.   

 

Embora o caráter social e comunitário seja um aspeto de grande referência para a 

implementação dos pocket parks, segundo Dansk Arkitektur Center (2012) também é 

importante referir que através do programa “Tag parken i Lommen” se pretende que estas 

intervenções possam ter valor cénico e ser associadas a áreas culturais, como por exemplo 

nas intervenções em espaços de valor histórico e instalações de arte (Dansk Arkitektur 

Center 2012). 

 

Segundo Københavns Kommune (s.d.) estes espaços devem ter em conta as 

seguintes componentes: função, contexto local e expressividade alcançada. Desta forma a 

identidade do local será específica, sempre que todos estes elementos forem avaliados e 

interligados. Os pocket parks podem ainda apresentar-se como instalações temporárias em 

espaços de uso público, disponíveis por períodos de tempo indeterminados, que podem 

variar desde eventos sazonais a períodos mais longos (Københavns Kommune s.d.).  

 

Copenhaga considera que a criação de espaços temporários sob o formato de 

pocket parks podem ser considerados como um produto para experienciar novas 

oportunidades e futuras intervenções de forma a instituir novos hábitos na vida pública, 

mesmo que ocorram por curto espaço de tempo (Københavns Kommune s.d.).  

 

Tendo-se refletido sobre como e porquê têm vindo a surgir os pocket parks em 

diferentes contextos e geografias, considera-se ser necessário entender as metodologias 

que têm vindo a ser aplicadas e que suportam a sua definição, implementação e gestão. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO - CASOS DE 
ESTUDO EM INGLATERRA 
 

3.1     INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os programas promotores da 

construção dos pocket parks que têm vindo a ser desenvolvidos em Inglaterra, visando a 

promoção e a construção deste tipo de espaços verdes com a participação da comunidade. 

A escolha de programas Ingleses deve-se ao facto de serem europeus, se encontrarem 

estabilizados e apresentarem versatilidade na implementação, construção e gestão. Ainda 

que todos os programas tenham por objetivo comum o desenvolvimento de pequenos 

espaços sociais para o bem-estar das comunidades, apresentam diferentes configurações e 

conteúdos.  

 

Os programas selecionados têm por base conteúdos vocacionados para a 

implementação dos pocket parks em diferentes contextos territoriais de Inglaterra, bem 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

42 
 

como se desenvolvem em espaços rurais e urbanos. Os programas que se apresentam 

refletem políticas e ações que têm vindo a ser implementadas desde a década de 80 do 

século XX (início da implementação destes programas) até à atualidade.  

 

Ao longo do capítulo far-se-á a apresentação de cada programa, assim como dos 

respetivos espaços pocket parks inseridos e concretizados em cada programa. A seleção 

dos casos de estudo (programas e pocket parks) também atende à perceção de políticas 

que têm vindo a ser estabelecidas pelo poder central e local, e que tiveram acolhimento 

pelas comunidades locais, estabelecendo-se relações entre os diferentes intervenientes, o 

que permite a interligação entre comunidades locais e a valorização ambiental e social dos 

espaços.  

 

 

3.2     PROGRAMAS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO DE 

POCKET PARKS EM INGLATERRA 

3.2.1      NORTHAMPTONSHIRE POCKET PARKS PROGRAM 

 

O programa “Northamptonshire Pocket Parks” (figura 21) 

foi criado para permitir que as comunidades locais criem e 

mantenham espaços verdes designados por pocket parks nas 

suas áreas de proximidade residencial, com dimensões que 

variam dos 0.04 até aos 35 hectares, no desenvolvimento de 

espaços cuidados e apreciados pela comunidade local para 

usufruto social, de forma a fornecer acesso livre público a todos 

(Command of Her Majesty 2011). Segundo o Command of Her 

Majesty (2011) os pocket parks em Northamptonshire Council 

ajudam e oferecem às comunidades locais a oportunidade de 

melhorar o lugar em que vivem ou trabalham, ajudando ainda 

na regeneração das comunidades, tendo sido reconhecido com 

o prémio “Beacon Status Improving Urban Green Spaces” em 

abril de 2002, como um modelo de boas práticas ambientais e 

inovador no país (Little 2011).  

 

Figura 21 – Logótipo do 
programa “Northamptonshire 
Pocket Parks” 
Fonte:http://llaisygoedwig.org.
uk/wp-
content/uploads/2013/12/Pock
et-Parks-of-Northamptonshire-
A-Toolkit.pdf 
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Figura 22 - Mapa da localização dos 84 pocket parks concluídos até ao ano 2015 do programa 
"Northamptonshire Pocket Parks".  
Adaptado pela autora, de: http://www.northamptonshireparks.co.uk/northamptonshire-pocket-
parks/Pages/default.aspx#_ga=1.238135424.1665270302.1485696552 

Em 1984 o programa “Northamptonshire Pocket Parks” integrava a construção dos 

pocket parks exclusivamente em áreas rurais, no entanto em 1990 a iniciativa expandiu-se, 

passando a incluir algumas áreas suburbanas, tendo sido criada a organização Pocket 

Parks Officer para administrar e gerir o programa (Little 2011). O Pocket Parks Officer, 

ofereceu orientação e apoio especializado em todo o processo, desde a constituição à 

gestão dos pocket parks (Little 2011). 

 

Ambientalmente, estes pocket parks são espaços que garantem uma gestão 

sustentável e económica do espaço verde com o aumento na consciencialização e 

promoção de conceitos ambientais e de biodiversidade, através de projetos práticos de 

educação e conservação (Little 2011). Socialmente este tipo de intervenções permitem que 

as pessoas locais tomem decisões sobre o meio ambiente e a comunidade permitindo 

desenvolver uma maior interação social, que possibilita ajudar na formação de comunidades 

mais seguras e mais sociáveis (Little 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Segue-se a apresentação de pocket parks criados no âmbito deste programa: 
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Figura 24 – Rectory Farm Pocket 
Park, Northampton. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.w
ordpress.com/page/5/ 

Figura 23 - Localização de Northamptonshire 
Council e Northampton. 

RECTORY FARM POCKET PARK 
 

Local: Healey Cl, Northampton 

Dimensão: aproximadamente 62.750 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Friends of Rectory Farm Pocket Park 

Gabinete de construção: Pocket Parks Officer,  

Circling the Square Ltd. 

Ano de inauguração: 2004 

Financiamento: Groundwork U.K. e Big Lottery 

Fund 

  

CONCEÇÃO 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

 A criação do Rectory Farm Pocket Park localizado 

em Healey CI, Northampton teve início, segundo Anne 

Ward (s.d.) membro coordenadora do Rectory Farm Pocket 

Park, no ano 2003 quando um grupo de residentes locais 

decidiu converter uma área de espaço verde num pocket 

park com o principal objetivo de encorajar os residentes 

locais a usufruírem do local. Rectory Farm Pocket Park, 

como muitos outros pocket parks, surgiu da necessidade 

de relaxar e, neste caso, em demover o vandalismo que se 

vinha a verificar numa zona de grande sensibilidade 

ambiental e com um elevado potencial de biodiversidade 

que estava a ser desvalorizado (Whitehead 2017). Rectory 

Farm Pocket Park foi transformado numa área de 

conservação, recreação e educação para o benefício de 

toda a comunidade e a todas as pessoas que desejam 

visitar e disfrutar do local (figura 24) (Rectory Farm 

Residents Association s.d.).   
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Figura 25 – Painéis informativos do 
projeto Rectory Farm Pocket Park, da 
autoria de Circling the Square Ltd. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.wor
dpress.com 

O Rectory Farm Pocket Park atua como um corredor de habitat’s distintos, incluindo 

uma área de floresta onde se concentram grandes variedades de espécies arbóreas, um 

pântano e uma lagoa onde é possível apoiar e fazer prosperar a vida selvagem local 

(Circling the Square Ltd. 2014). Compreender e assistir à vida selvagem que este espaço 

abrange é o objetivo da idealização deste projeto, que encontrou na forma de explorar e 

desfrutar o conceito deste pocket park (Circling the Square Ltd. 2014).  

 

 

 

PROJETO 

 

 A inauguração do pocket park em 2004 permitiu 

apenas a criação de acessos ao espaço (Rectory Farm 

Residents Association s.d.) tendo sido só em 2011 que 

se implementou a fase de conceção dos elementos 

decorativos como projeto de melhoramento do espaço, 

da autoria de Circling the Square Ltd. (Circling the 

Square Ltd. 2007). O artista Tim Ward licenciado em 

belas artes, fundou em 2002 a Circling the Square Ltd. 

com o objetivo de implementar arte pública que 

constituísse um meio de comunicação empenhado em 

trabalhar de forma colaborativa com as comunidades 

locais (Circling the Square Ltd. 2007). O elemento-

chave de Circling the Square Ltd. é a capacidade de 

trabalhar em parceria com as comunidades locais, estabelecendo programas de 

participação que permitam uma contribuição significativa para a conceção do projeto a 

desenvolver, elaborando formas imaginativas de envolver as comunidades locais no 

processo criativo (Circling the Square Ltd. 2007). Os painéis informativos colocados ao 

longo dos caminhos (figura 25) bem como a construção da ponte foram equipamentos 

delineados segundo as características que foram apontadas em reuniões públicas pela 

comunidade que hoje gere o Rectory Farm Pocket Park (Circling the Square Ltd. 2014). Os 

temas para a construção e conceção desses elementos foram desenvolvidos igualmente em 

pareceria com a comunidade local de Rectory Farm Residents Association que contou com 

a ajuda da Rectory Farm Primary School (Circling the Square Ltd. 2014).    
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Figura 27 – Limpeza e  definição dos novos 
percursos com o apoio dos voluntários locais. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.wordpress.co
m 

Figura 26 – Iniciativas de plantação organizadas 
por Rectory Farm Residents Association com a 
colaboração dos voluntários locais. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.wordpress.co
m 

 

CONSTRUÇÃO 

 

FINANCIAMENTO 

 

 Rectory Farm Pocket Park foi premiado com 34.383 libras para a construção dos 

acessos, no âmbito do programa “Community Spaces” da Big Lottery Fund que é gerido pela 

associação Groundwork U.K. (Rectory Farm Ramble 2011). O programa “Community 

Spaces” permite ajudar as comunidades a desfrutar dos seus ambientes locais financiando 

atividades nos setores locais, projetos educacionais relacionados com o meio ambiente 

entre outros (The Federation of Groundwork s.d.). 

 

 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

 O “Rectory Farm Ramble” é o nome atribuído ao projeto no Rectory Farm Pocket 

Park que consistiu na definição e construção dos novos percursos (figura 26) cujos trabalhos 

contaram não só com o envolvimento dos voluntários locais, mas também com o apoio de 

Britsh Trust Conservation Volunteers (BTCV) (Rectory Farm Ramble 2011). São diversas as 

atividades exploradas por Rectory Farm Residents Association, a associação que gere o 

espaço e que realiza eventos comunitários como por exemplo as iniciativas criadas na 

plantação de flores (figura 27) mantendo a diversidade e sazonalidade do espaço (Circling 

the Square Ltd. 2014).  
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Figura 29 – Atividades de limpeza e manutenção do 
espaço realizadas por Rectory Farm Residents 
Association com o apoio de Rectory Farm Primary 
School. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.wordpress.com 

Figura 28 – Elemento de comunicação e de 
acesso aos diversos espaços contidos na área 
do Rectory Farm Pocket Park. 
Fonte:https://rectoryfarmpocketpark.wordpress.
com 

ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Os painéis informativos e a ponte 

construídos em aço (figura 28), atuam no espaço 

como meios de comunicação, promovendo a 

circulação do espaço e a conexão dos usuários 

com a biodiversidade que pode ser encontrada 

naquela área. Ambos os elementos permitem 

informar do valor ambiental que pode ser 

observado e vivido, entusiasmando as pessoas 

locais a usufruírem e cuidarem do espaço (Circling 

the Square Ltd. 2014).    

 

 

GESTÃO  

 

A manutenção do espaço fica ao 

encargo de Rectory Farm Residents 

Association que realiza diversas atividades 

comunitárias para promover a boa gestão do 

espaço com o apoio de Rectory Farm Primary 

School na limpeza do espaço (figura 29) 

(Rectory Farm Residents Association s.d.). A 

realização de eventos como passeios que 

incentivam a exploração e fruição do local serve 

muitas vezes para identificar problemas da 

utilização do espaço ou melhorias que possam 

ser executadas (Rectory Farm Pocket Park s.d.). O Rectory Farm Pocket Park encontra-se 

ainda disponível para receber o apoio de voluntários externos que queiram experienciar das 

atividades e eventos que são promovidos por Rectory Farm Residents Association podendo 

estar envolvidos no crescimento e no desenvolvimento deste espaço, como foi o caso dos 

estudantes de Northampton College que ofereceram a sua ajuda na limpeza dos caminhos 

(Ward s.d.).  
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Figura 31 – Logótipo do projeto 
Hartwell Pocket Park. 
Fonte:http://www.hartwellparishco
uncil.gov.uk/local-
events.html?month=2016-06 

Figura 30 - Localização de Northamptonshire 
Council e Hartwell.  

HARTWELL POCKET PARK 

 

Local: Rowley Wood Lane, Hartwell 

Dimensão: aproximadamente 2. 925 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Hartwell Parish Council 

Gabinete de construção: Pocket Parks Officer 

Ano de inauguração: 2009 

Financiamento: Northamptonshire County,  

Council South Northants Council e Hartwell 

Parish Council  

 

CONCEÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 Hartwell Pocket Park (figura 31) localizado em Rowley 

Wood Lane, Hartwell era um terreno agrícola de pastagem que 

pertence a Hartwell Parish Council desde o ano 1989 (Hawley 

s.d.). O interesse dos residentes locais em usufruir do espaço, 

levou Hartwell Parish Council a realizar, em nome da 

instituição, a candidatura do espaço ao programa 

“Northamptonshire Pocket Parks” (Hawley s.d.). 

 

Antes de se iniciar o processo de conceção foi 

realizada uma avaliação ecológica do local pela instituição 

Wildlife Trust (Wildlife Trust 2007). Wildlife Trust é uma instituição que apoia as 

comunidades locais na proteção da vida selvagem local delineando grande parte da 

estratégia que era pretendida com o projeto (Hawley s.d.). A avaliação indicou que uma das 

principais oportunidades de desenvolvimento do espaço seria apostar num habitat mais 

diversificado onde através de uma boa plantação e manutenção da diversidade de flora 

fosse possível incentivar a vida selvagem do local (Wildlife Trust 2007). Tendo em 

consideração a sensibilidade do local, os caminhos foram projetados de forma a minimizar a 
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Figura 33 – Evento de demonstração de elementos e 
produtos regionais organizado por Friends of Hartwell 
Pocket Park. 
Fonte:http://hartwellpocketpark.weebly.com/photos.ht
ml 

Figura 32 – Área aberta de lazer e recreatividade do Hartwell 
Pocket Park. 
Fonte:http://hartwellpocketpark.weebly.com/photos.html 

perturbação da flora e, por consequente, da vida selvagem, mas que ainda assim os 

percursos pudessem disponibilizar o acesso para a observação e exploração do local de 

forma adequada (Wildlife Trust 2007).  

 

Mesmo com algumas contraindicações a conceção do projeto permitiu ainda assim 

que o espaço seja multifuncional de acordo com os objetivos dos residentes, e abrange uma 

diversidade de áreas abertas que incentivam o interesse público de usufruir do espaço 

(Wildlife Trust 2007). O desenho de Hartwell Pocket Park (figura 32) abrange uma área de 

recreação e educação em benefício 

dos membros da comunidade ao 

alcance de todas as idades, 

mantendo e desenvolvendo a 

diversidade ecológica atual do 

espaço para incentivar a vida 

selvagem (Little 2011).  

 

  

 PROJETO 

 

O projeto contou com a ajuda de Pocket Park Officer do programa “Northamptonshire 

Pocket Parks” na conceção do desenho do projeto, sendo que os objetivos traçados foram 

da responsabilidade dos residentes locais com o apoio de Wildlife Trust (Hawley s.d.). A 

orientação de Wildlife Trust foi reconhecida como uma boa base para o desenvolvimento do 

conceito e a posterior gestão do espaço (Wildlife Trust 2007). 

 

 Hartwell Pocket Park abrange uma 

diversidade de usos tendo capacidade de 

envolver uma maior diversidade de pessoas e, 

como tal, foi projetado um pequeno espaço 

onde as pessoas podem reunir-se e 

dedicarem-se a eventos de demonstração de 

produtos regionais (figura 33) e artesanato 

(Hawley s.d.).  
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Figura 34 – Elemento escultórico produzido com 
madeira de sabugueiro, construído pelos residentes 
locais, em homenagem aos elementos da região. 
Fonte:http://hartwellpocketpark.weebly.com/photos.h
tml 

 

CONSTRUÇÃO 

 

FINANCIAMENTO 

 

 O financiamento foi feito por parte de Northamptonshire County, Council South 

Northants Council e Hartwell Parish Council, não se sabendo a quantia exata para a 

realização e manutenção do projeto (Hawley s.d.). 

 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

Desde o início, o grupo Friends of Hartwell Pocket Park esforçou-se por despertar o 

interesse local através de reuniões abertas de grupo, auxiliando-se através de todos os 

meios de comunicação para a adesão da população aos eventos de construção (Hawley 

s.d.). O envolvimento da comunidade na fase de construção é importante para incentivar os 

moradores locais a trabalharem juntos e para numa fase posterior possuírem os 

conhecimentos devidamente adquiridos de modo a apoiar, cuidar e aproveitar o espaço da 

forma mais correta (Hawley s.d.). 

 

 Hartwell Pocket Park é um espaço que 

serve de palco para a exploração e 

demonstração de elementos regionais, como é 

o caso de uma estrutura construída pelos 

residentes (figura 34) (Hawley s.d.). Podemos 

dizer que o espaço Além disso Hartwell Pocket 

Park é atraente para as crianças na exploração 

e observação natural permitindo-lhes desfrutar 

e ao mesmo tempo respeitar o campo 

incentivando a participação e o envolvimento 

direto neste espaço através da parceria com a 

Hartwell Primary School (Hawley s.d.).  
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Figura 35 – Eventos e atividades organizadas pelo grupo 
Friends of Hartwell Pocket Park de forma a incentivar o 
desenvolvimento e gestão do espaço. 
Fonte:http://hartwellpocketpark.weebly.com/photos.html 

 

 

GESTÃO 

 

Hartwell Pocket Park é gerido por 

um grupo de trabalho voluntário sob a 

designação de Friends of Hartwell Pocket 

Park que está associado a Parish Council 

(Hawley s.d.). O grupo Friends of Hartwell 

Pocket Park confere a todos os 

residentes locais as atualizações 

regulares sobre o progresso no 

desenvolvimento do pocket park (Hawley 

s.d.). Este espaço é um recurso 

educacional para a aldeia e os interesses 

dos cidadãos, permitindo através do 

conhecimento incentivar os residentes e os visitantes a cuidarem do espaço (Hawley s.d.). O 

processo de gestão do pocket park desenvolve nesse sentido atividades educacionais 

(figura 35) que permitem a envolvência indireta na manutenção do local (Hawley s.d.). 
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Figura 37 – Logótipo do 
projeto Boughton Lane 
Pocket Park. 
Fonte:http://www.boughtonpo
cketpark.org.uk/ 

Figura 36 - Localização de Northamptonshire 
Council e Boughton. 

BOUGHTON LANE POCKET PARK 

 

Local: Howard Lane, Boughton 

Dimensão: aproximadamente 17. 370 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Boughton Parish Council 

Gabinete de construção: Pocket Parks Officer,  

Artemesis – Chartered Landscape Architects 

Ano de inauguração: 1994 

Financiamento: Playbuilder Program e  

Big Lottery Fund 

 

  

CONCEÇÃO 

 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

 Boughton Lane Pocket Park (figura 37) localizado na 

extremidade Norte de Northampton reside numa área verde onde 

as pessoas podem desfrutar, explorar, propagar e proteger a vida 

selvagem (Boughton Pocket Park 2014). No local era possível 

observar o aparecimento de alguns animais selvagens 

(Northamptonshire County Council 2002). O terreno foi adquirido 

em 1977 por Boughton Parish Council tendo sido colocado mais 

tarde nas mãos de um grupo comunitário composto por cidadãos da aldeia de Boughton, a 

quem também foi atribuída a tomada de decisão sobre a transformação e melhoria do 

espaço, que hoje é conhecido como o Boughton Lane Pocket Park (Boughton Pocket Park 

2014).  

 

Boughton Parish Council é uma instituição paroquial que tem o papel de representar 

os interesses dos moradores em funções legais e em funções comunitárias e desenvolve 

trabalhos no âmbito do envolvimento comunitário, com a organização de grupos 
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Figura 38 – Espaço de recreio infantil do projeto “The 
Dick Venes Play Area”. 
Fonte:http://www.riverneneregionalpark.org/projects/gre
en-infrastructure-gi/green-infrastructure-projects-2004-
2010/boughton-pocket-park/ 

 

Figura 39 – Inauguração do projeto “The Dick Venes 
Play Area” no Boughton Pocket Park. 
Fonte:http://www.boughtonpocketpark.org.uk/ 

comunitários e grupos voluntários, em parceria com Northamptonshire County Council, 

Northampton Borough Council e Daventry District Council (Boughton Parish Council 2017). 

Desta forma, o espaço que hoje é reconhecido por Boughton Lane Pocket Park candidatou-

se, no ano 1994, ao programa “Northamptonshire Pocket Parks” para ser reconhecido como 

um pocket park e receber apoios do programa para o desenvolvimento futuro do espaço, na 

idealização de novos projetos (Boughton Pocket Park 2014).  

 

 

PROJETO 

 

Mais tarde, em 2010, com o objetivo 

da revitalização das áreas infantis deu-se 

início ao projeto “The Dick Venes Play 

Area” (figura 38) em Boughton Lane Pocket 

Park, que foi promovido por River Nene 

Regional Park com o apoio de Playbuilder 

Program, um programa gerido pelo 

Department for Children, Schools and 

Families do governo inglês que incentiva e 

apoia a construção de espaços de recreio 

infantil (figura 39) (River Nene Regional 

Park 2010). River Nene Regional Park é 

uma organização independente, sem fins 

lucrativos, capaz de promover e manter 

espaços abertos ativos em nome da 

comunidade (River Nene Regional Park 

s.d.). O trabalho desta organização apoia 

uma rede de infraestrutura verde na criação 

de projetos ambientais que se estendem 

por várias localidades ao nível do 

desenvolvimento social, educacional, 

recreativo, patrimonial e cultural, com a 

finalidade de melhorar a biodiversidade 

local em rede, implementando elementos 

inovadores no meio ambiente (River Nene 

Regional Park s.d.). 
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 Artemesis - Chartered Landscape Architects esteve envolvida na proposta do parque 

infantil, denominado por natural playground no processo de implementação do Playbuilder 

Program (Artemesis s.d.). Artemesis - Chartered Landscape Architects é um gabinete de 

arquitetura paisagista que trabalha sobre critérios de design e comunicação desenvolvidos 

pelo envolvimento local ao nível das consultas públicas realizadas e na ligação com 

empreiteiros locais para a construção do projeto (Artemesis s.d.).  

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

O Boughton Lane Pocket Park foi premiado com um fundo de 50.000 libras 

subsidiada por Playbuilder Program (Boughton Pocket Park 2014). Em 2011 foi financiada 

pelo programa “Community Spaces” da Big Lottery Fund que é gerido pela associação 

Groundwork U.K. com um fundo de 48,000 libras que permitiu ao Boughton Lane Pocket 

Park Community Group desenvolver projetos para melhorar os acessos ao espaço, 

implementar sinalização informativa e ainda melhorar a conservação da lagoa onde também 

foi instalada uma plataforma de imersão (Artemesis s.d.). O financiamento para a 

manutenção do espaço que, segundo Boughton Pocket Park (2014) possui um custo de 

2.000 libras por ano, é gerido através de angariações de fundos por parte de Boughton Lane 

Pocket Park Community Group. 
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Figura 40 – Apoio dos residentes 
locais na fase de construção de 
alguns elementos construídos no 
espaço. 
Fonte:https://www.facebook.com/Boug
htonpocketpark/photos/a.7454861788
65280.1073741826.11295457211844
7/825034084243822/?type=3&theater 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

Boughton Parish Council permitiu atribuir funções 

comunitárias aos residentes locais (figura 40) que incluem 

a abordagem de questões locais e a realização de projetos 

para melhorar o envolvimento da comunidade local 

(Boughton Parish Council 2017). Podemos considerar que 

o Boughton Lane Pocket Park é um exemplo bem-

sucedido do envolvimento comunitário na formação de 

Boughton Lane Pocket Park Community Group que 

construiu e sobrevalorizou um espaço verde com grande 

influência comunitária na região, principalmente no 

envolvimento das crianças no projeto como podemos ver 

na figura 41.   

 

 

 

GESTÃO 

 

 

O Boughton Lane Pocket Park é 

gerido por Boughton Lane Pocket Park 

Community Group que depende do 

trabalho árduo e dos esforços de angariação de fundos por parte dos voluntários (Boughton 

pocket Park 2014). Boughton Lane Pocket Park Community Group incentiva residentes e 

visitantes a participarem ativamente na rede Friends of Boughton Pocket Park, que consiste 

numa plataforma on-line onde todas as opiniões e considerações à cerca do parque são 

bem-recebidas, para melhorar todos os aspetos que possam passar despercebidos ao 

Boughton Lane Pocket Park Community Group (Boughton pocket Park 2014). 

 

Figura 41 – Envolvimento das crianças na fase de 
construção de alguns elementos construídos no espaço.  
Fonte:http://www.boughtonpocketpark.org.uk/ 
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3.2.2     LONDON’S POCKET PARKS PROGRAM 

 

O investimento no espaço público urbano evidencia a preocupação da cidade de 

Londres em construir um lugar mais saudável e agradável, não só para residentes, como 

também para os visitantes (Greater London Authority 2012). Nos últimos anos a cidade de 

Londres tem investido na recuperação e qualificação da sua infraestrutura verde, 

nomeadamente com a criação de uma rede de espaços ao ar livre associada a espaços 

públicos de difícil uso ou acesso e sem ligação (Mayor of London 2009). Integram esta rede 

de espaços verdes os pocket parks, que permitem criar afinidades e identidades com os 

lugares (Mayor of London 2009).  

 

Tendo consciência do impacto que os pocket parks provocam na cidade e nos 

cidadãos, Boris Johnson, eleito Mayor de Londres em 2008 e reeleito em 2012, anunciou na 

sua mais recente campanha eleitoral o compromisso de criar 100 pocket parks na cidade de 

Londres até março de 2015 com a iniciativa “London’s Pocket Parks” (Greater London 

Authority 2012). A iniciativa “London’s Pocket Parks” é um sub-programa que se encontra 

incluído no programa “Great Outdoors Mayor’s London”8 criado em novembro de 2009 

(Greater London Authority 2012).  

 

Boris Johnson acredita que tirar o máximo partido de uma grande quantidade de 

pequenos espaços esquecidos para a criação dos pocket parks pode ter um enorme 

impacto sobre a qualidade de vida urbana, na oferta de um lugar de encontro (Greater 

London Authority 2012). Os pocket parks em Londres são caracterizados por serem 

pequenos espaços com dimensões estabelecidas até 0.4 hectares e que devem resultar em 

projetos capazes de transformar espaços sem uso determinado em espaços verdes ou 

espaços que de alguma forma tenham significado ecológico e promovam uma cidade mais 

resiliente (Mayor of London s.d.).  Com esse objetivo o subprograma “London’s Pocket 

Parks” possibilita que as comunidades locais e os voluntários transformem e renovem 

pequenas porções de terras negligenciadas, subutilizadas ou esquecidas, em espaços 

verdes que promovam e transmitam lugares que todos possam usufruir (Greater London 

Authority 2014).  

                                                
8 O programa “Great Outdoors Mayor’s London” está associado a intervenções de melhoria dos espaços exteriores 

de Londres, com a garantia de que o espaço livre público é decididamente um investimento do futuro da cidade (Mayor of 
London s.d.). A ambição do programa “Great Outdoors Mayor’s London” é focada, maioritariamente, no desenvolvimento de 
parcerias com os bairros e as comunidades, acreditando que são um papel crucial no desempenho da revitalização do espaço 
público na esperança de que se consiga a distinção na qualidade de vida de Londres (Mayor of London 2009).  
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Figura 42 - Mapa de localização dos 100 pocket parks inseridos na iniciativa London's Pocket Parks. 
Adaptado pela autora de: https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/parks-green-spaces-and-
biodiversity/pocket-parks-map 

Neste subprograma algumas razões pelas quais os pocket parks podem ser criados 

são: a pedido de uma comunidade ou instituição de forma a obter a responsabilidade sobre 

terrenos de difícil uso ou acesso ou que aparentem ser subutilizados com o intuito de os 

requalificar, ou em ações de regeneração urbana criando novos espaços verdes (Mayor of 

London s.d).  

 

Referindo novamente Boris Johnson destaca-se a orientação dada de que o principal 

ingrediente para o sucesso de qualquer pocket park é o envolvimento da comunidade local, 

de forma a fortalecer o projeto, desde a sua criação e adaptação ao local, bem como na sua 

preservação (Greater London Authority 2013). Segundo Greater London Authority (2017) o 

subprograma “London’s Pocket Parks” teve um financiamento de 2 milhões de libras para a 

implementação do total de 100 pocket parks, em 26 bairros da cidade de Londres (figura 

42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se a apresentação de pocket parks criados no âmbito deste programa: 
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Figura 43 - Localização de Londres e Lambeth.  

 THE KERB GARDEN 

 

Local: Landor Road, SW9 9NU, Lambeth 

Dimensão: aproximadamente 300 m2  

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Concelho de Lambeth 

Gabinete de construção: Edible Bus Stop Ltd. 

Ano de inauguração: 2013 

Custo de construção: 30.000 libras 

Financiamento: London’s Pocket Park;  

Lambeth Councils Neighborhood Enhancement Program 

  

CONCEÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

The Kerb Garden é um pocket park localizado em Landor Road, SW9 9NU, Lambeth, 

que nasceu como projeto de guerrilla gardening (figura 44 e 45), em março de 2011. Foi 

reconstruído em 2013 tendo sido inaugurado como o primeiro pocket park do programa 

“London’s Pocket Parks” (THE COMEDY BUS STOP 2017).  

 

 

  

Figura 45 – Início dos trabalhos de guerrilla 
gardening em março de 2011. 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 

Figura 44 – Finalização do projeto guerrilla 
gardening em março de 20111.  
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 
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Figura 47 - Zona de estadia que inclui uma 
horta comunitária implementada no projeto 
The Kerb Garden (posteriormente à 
implementação guerrilla gardening). 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 

Figura 46 – Zona de estadia implementada 
no projeto The Kerb Garden (posteriormente 
à implementação guerrilla gardening). 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 

Embora o espaço fosse considerado bem-

sucedido com a intervenção de guerrila gardening, o 

apoio do programa “London’s Pocket Parks” 

proporcionou a oportunidade de melhorar o espaço 

(THE COMEDY BUS STOP 2017). O objetivo da 

intervenção do espaço como designação do primeiro 

pocket park foi com o intuito de o governo de 

Londres assumir o compromisso de apoiar este 

género de iniciativas comunitárias (THE COMEDY 

BUS STOP 2017).  

 

Este pocket park engloba duas intervenções: 

o espaço junto da paragem de autocarro e o espaço 

de estar. As intervenções que foram efetuadas no 

espaço ocorreram com o intuito de proporcionar um 

local agradável enquanto se aguarda na paragem 

de autocarros e implementar zonas de estadia como 

podemos verificar na figura 46. Neste último espaço 

foi possível usufruir de plantações comestíveis ao 

cuidado e benefício da comunidade (figura 47) (THE 

COMEDY BUS STOP 2017). 

 

PROJETO 

 

Este pocket park foi pioneiro na cidade de 

Londres e está também inserido no projeto 322 

Edible Bus Route (figura 48) da linha de autocarros 

número 322 (direção Clapham Common para Crystal 

Palace) (THE COMEDY BUS STOP 2017). O 322 

Edible Bus Route é um projeto criado por Edible Bus 

Stop Ltd. que beneficia da infraestrutura de 

transporte existente para a criação de uma rede de 

espaços verdes. Ao longo desse trajeto, que é 

composto por três intervenções, estão incluídos dois Figura 48 – Cartaz ilustrativo da 322 Edible Bus 
Route.  
Fonte: http://theediblebusstop.org/wp 
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Figura 49 – The Kerb Garden. 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-garden/ 

pocket parks (THE COMEDY BUS STOP 2017). O 322 Edible Bus Route incentiva a criação 

de espaços de desenvolvimento comunitários nas paragens de autocarros com o potencial 

para a criação de corredores verdes que podem ter capacidade para conectar as 

comunidades e possibilitar a partilha de recursos (THE COMEDY BUS STOP 2017). 

 

O projeto de guerrilla gardening foi realizado pelos voluntários de Edible Bus Stop 

Ltd. (EBS) com a colaboração da comunidade, que também se juntou à causa, e mais tarde 

realizou o projeto do pocket park, The Kerb Garden (figura 49) (THE COMEDY BUS STOP 

2017). EBS, responsável pelo projeto, é uma associação de Arquitetura Paisagista e Design 

que procura de forma criativa e provocadora transformar espaços negligenciados, inspirando 

não só as comunidades, como também o público mais abrangente à cerca da importância 

que o envolvimento da população pode ter em 

questões sociais e ambientais nos espaços 

comuns de uso público (THE COMEDY BUS 

STOP 2017). As intervenções de EBS vão de 

encontro à importância de criar lugares de 

vizinhança gratuitos, acessíveis, e com a missão 

de que estas intervenções sejam o motivo para a 

união das comunidades locais, 

independentemente das posições sociais de 

cada um (THE COMEDY BUS STOP 2017).  

 

 

ONSTRUÇÃO 

 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

Após a intervenção de guerrilla gardening, o espaço foi reconstruído com o 

financiamento da iniciativa “London’s Pocket Parks” e de “Lambeth Councils Neighborhood 

Enhancement Program” com um total de 30.000 libras (THE COMEDY BUS STOP 2017).  
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Figura 50 – Início dos trabalhos de 
preparação do terreno para a construção 
de The Kerb Garden. 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 

Figura 51 – Colocação das pedras de 
granito reutilizadas para a construção dos 
muros que definem a zona de estadia. 
Fonte:http://theediblebusstop.org/kerb-
garden/ 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

A visão de EBS para a construção de The Kerb 

Garden focou-se na combinação da implementação de 

um bom design, que tivesse um impacto positivo na 

comunidade em geral, e que fosse dirigido atendendo 

ao feedback do envolvimento da comunidade (figura 

50) (THE COMEDY BUS STOP 2017). EBS incentivou 

e ficou orgulhoso do envolvimento da comunidade e 

com o sentido de lugar que foi criado pelos voluntários 

residentes que assumem a responsabilidade da 

construção e gestão do projeto (THE COMEDY BUS 

STOP 2017).  

 

ELEMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

As pedras de granito foram reutilizadas e 

recuperadas de outros trabalhos de reconstrução em 

Lambeth para criar os muros de contenção (figura 51) 

(THE COMEDY BUS STOP 2017). 

 

GESTÃO 

 

O jardim cresceu e foi mantido até à atualidade com base no espírito comunitário que 

se criou aquando da intervenção inicial de guerrilla gardening e, através do entusiasmo e 

esforço por parte dos voluntários de EBS que instituíram boa capacidade de trabalho com a 

comunidade que atualmente gere o local (THE COMEDY BUS STOP 2017). Além de os 

cidadãos residentes beneficiarem das colheitas, o pocket park permite a partilha de 

conhecimentos entre a comunidade e da plantação, promovendo a valorização da 

sazonalidade do espaço no crescimento das plantas levando ainda um estilo de vida 

saudável (THE COMEDY BUS STOP 2017).  
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Figura 53 – Espaço em desuso antes da 
transformação do projeto Towpath Garden. 
Fonte:http://www.projectdirt.com/project/114
85/#!/journal_entry/23633 

 

Figura 52 - Localização de Londres e Islington.  

TOWPATH GARDEN 

 

Local: Regent’s Canal Towpath, Islington 

Dimensão: aproximadamente 68 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Canal & River Trust 

Gabinete de construção: WHAT IF: projects Ltd. 

Ano de inauguração: 2014 

Custo de construção: 12,000 libras 

Financiamento: London’s Pocket Park,  

Groundwork London e Friends of the Canal & River Trust 

 

CONCEÇÃO 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 O pocket park Towpath Garden localizado no Regent’s Canal Towpath em City Road 

Lock, Londres, era um pequeno espaço em desuso (figura 53) que foi transformado num 

espaço onde se procurou estimular, não só o desenvolvimento comunitário, mas também a 

sensibilização para o usufruto público de quem percorre o Regent’s Canal Towpath (Canal & 

River Trust 2017). 

 

O projeto partiu da iniciativa de Hanover 

Primary School em parceria com a entidade Canal & 

River Trust (WHAT IF: projects Ltd. 2014). Canal & 

River Trust é uma instituição de caridade de 

Inglaterra e do País de Gales que há mais de 200 

anos protege a infraestrutura dos canais de água ao 

nível nacional, unindo esforços com as comunidades 

que vivem e trabalham nas proximidades destas 

áreas promovendo iniciativas de desenvolvimento 

comunitário (Canal & River Trust 2017). Uma das 

iniciativas do Canal & River Trust sob a designação 
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Figura 54 – Layout do projeto Towpath Garden. 
Fonte:http://friendsofregentscanal.org/events/20
14/2014-03-08/Hanover-School-Towpath-
Garden.html 

“Adopt a Lot” é precisamente a adoção de uma porção de terreno, tendo sido dessa forma 

que o terreno foi adquirido por Honover Primary School que assumiu a responsabilidade de 

transformar e cuidar o local com o devido supervisionamento da instituição Canal & River 

Trust para a candidatura do projeto ao programa “London’s Pocket Park” (Canal & River 

Trust 2017).  

 

 

PROJETO 

 

Tendo em conta a localização do espaço 

bem como as limitações da área, o principal 

objetivo que se pretende alcançar com a 

conceção deste pocket park é, segundo Canal & 

River Trust (2014), a sensibilização para a partilha 

de um espaço público de passagem. Sendo um 

local bastante visitado onde geralmente se verifica 

grande intensidade pedonal foi necessário ter em 

atenção a este aspeto, de forma a implementar um espaço que fosse direcionado para os 

residentes locais, mas que também pudesse ser apreciado pelos seus visitantes. Segundo 

Canal & River Trust (2014) a idealização para o projeto deverá ir de encontro a um local que 

procure desenvolver conceitos de aprendizagem, uma vez que se trata de um projeto 

educacional por parte de Honover Primary School. Para além disso, deverá ser possível 

proporcionar um local de paragem para se criar a oportunidade de relaxar ao longo do 

percurso do canal de água, ou que, no mínimo, alerte as pessoas para abrandarem o seu 

ritmo de passagem. 

 

A conceção do projeto (figura 54) foi solicitada ao atelier de arquitetura paisagista 

WHAT IF: projects Ltd. (WHAT IF: projects Ltd. s.d.). A visão do WHAT IF: projects Ltd. é a 

de criar ambientes urbanos mais sustentáveis e, para isso todas as propostas são baseadas 

na compreensão detalhada de cada lugar e das pessoas que o frequentam, admitindo que é 

essencial o envolvimento das comunidades locais (WHAT IF: projects Ltd. s.d.). O atelier 

também conta com a sua própria iniciativa na implementação dos pocket parks com o 

programa “Vacant Lot” iniciado em 2007, com o objetivo de transformar espaços 

negligenciados localizados em áreas urbanas desfavorecidas em lugares para cultivar 

alimentos e socializar (WHAT IF: projects Ltd. s.d.).   
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Figura 56 - Crianças da escola primária de 
Hanover na construção e plantação de 
Towpath Garden. 
Fonte:https://canalrivertrust.org.uk/about-
us/how-we-make-a-difference/a-community-
garden-along-the-regents-canal 

CONSTRUÇÃO 

 

FINANCIAMENTO 

 

A Friends of the Canal & River Trust obteve em doações a quantia de 5.000 libras 

para a realização do projeto Towpath Garden tendo sido construído com um total de 12.000 

libras que também contou com o apoio financeiro do programa London’s Pocket Parks e da 

associação Groundwork London (Canal & River Trust 2014). Groundwork London é uma 

associação de caridade nacional que trabalha com as comunidades tendo por ambição 

impulsionar mudanças de atitudes, comportamentos, lugares e perspetivas das 

comunidades locais (Groundwork London s.d.). Esta associação apoia iniciativas de 

desenvolvimento na criação de melhores espaços para viver e trabalhar de forma mais 

ecológica e mais sustentável, tendo a sua própria iniciativa no desenvolvimento dos pocket 

parks com o programa Transform: Pocket Park que apoiou 42 pocket parks dos 100 pocket 

parks implementados pelo “Londn’s Pocket Parks” (Groundwork London s.d.). 

 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

O envolvimento do cidadão na fase de 

construção do projeto tem o objetivo coletivo de 

desenvolver conceitos e hábitos duradouros para a 

comunidade que participa nesta iniciativa e que 

futuramente tem a responsabilidade em cuidar do 

local, mantendo-o e melhorando-o em todos os 

aspetos que a comunidade assim achar necessário 

(Friends of Regent’s Canal s.d.). Para isso é 

importante o contato direto e o envolvimento ativo 

na formação de relacionamentos de aprendizagem 

e na evolução do projeto. No dia 8 de março de 

2014, 16 toneladas de solo foram transportadas 

para o City Road Lock pelo Regent’s Canal de 

Londres (figura 55) que contou com o apoio de 

mais de 80 voluntários locais, incluindo os pais e os 

alunos de Hanover Primary School (figura 56) 

(Canal & River Trust 2014). 

Figura 55 – Início dos trabalhos de plantação 
no dia 8 de março de 2014. 
Fonte:http://friendsofregentscanal.org/events/2
014/2014-03-08/photos.html 
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ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

 

A construção deste pocket park teve início em fevereiro de 2014 com a instalação 

das estruturas em madeira (figura 57) que foram doadas por Jonathan West da Whitelands 

Wood (Canal & River Trust 2014). Tendo em conta as limitações do espaço estas estruturas 

foram criadas com o preciso objetivo de serem elementos construtivos multifuncionais que 

permitem a plantação e a estadia (figura 58) (Canal & River Trust 2014). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

  

A manutenção é feita por Friends of Regent’s Canal que é a associação que gere e 

cuida do Regent’s Canal Towpath, o que inclui um conjunto de espaços que se situam ao 

longo do canal de água, onde o pocket park Towpath Garden está situado (Friends of 

Regent’s Canal s.d.). O Regent’s Canal Towpath é responsável quanto ao desenvolvimento 

de ações implementadas como é o caso de eventos, atividades e iniciativas de beneficiação 

(Friends of Regent’s Canal s.d.). Neste caso específico, a manutenção do projeto Towpath 

Garden conta com o apoio de Hanover Primary School, ainda que a responsabilidade seja 

do Regent’s Canal Towpath (Friends of Regent’s Canal s.d.). 
  

Figura 57 – Disposição e adaptação do 
elemento constutivo para plantação e estadia. 
Fonte:https://www.davinamulford.com/blogs/new
s/my-london-series-1-exploring-islington 

Figura 58 – Colocação das estruturas em madeira no 
terreno em fevereiro de 2014. 
Fonte:http://friendsofregentscanal.org/events/2014/201
4-03-08/photos.html  
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Figura 59 - Localização de Londres e Tower 
Hamlets.  

DERBYSHIRE STREET POCKET PARK 

 

Local: Derbyshire Street, London Borough 

of Tower Hamlets 

Dimensão: 350 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: London Brough of Tower Hamlets 

Gabinete de construção: Greysmith Associates 

Ano de inauguração: 2014 

Custo de construção: 40.000 libras 

Financiamento: The Mayor of London’s Pocket Park;  

Tower Hamlets Council 

CONCEÇÃO 

 LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Derbyshire Street Pocket Park situa-se em Bethnal Green, numa antiga estrada sem 

saída que apenas tinha a função de parque de estacionamento (figura 60) (Greysmith 

Associates Ltd 2017). Inicialmente o projeto era para ser de uso temporário, mas a 

consciência do potencial do espaço proporcionou a sua implementação permanente, com 

uma proposta que procurou ser multifuncional (figura 61) (Greysmith Associates Ltd 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Evento de inauguração de 
Derbyshire Street Pocket Park.    
Fonte:http://worldlandscapearchitect.com/derby
shire-street-pocket-park%E2%80%A8-london-
uk-greysmith-associates/#.WW-wDYjyu01 

Figura 60 –  Parque de estacionamento onde 
atualmente se situa o Derbyshire Street Pocket 
Park.  
Fonte: http://www.susdrain.org/case-
studies/case_studies/derbyshire_street_pocket
_park_london_borough_tower_hamlets_1.html 
 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

67 
 

Atualmente é um local que promove a socialização comunitária, com eventos e 

atividades da comunidade que, ponderou não só a capacidade do uso comunitário e o 

potencial da mobilidade pedonal, mas também o potencial ecológico do local (Greysmith 

Associates Ltd 2017).  

 

 

PROJETO 

 

John Ryan, membro da associação comunitária Oxford House, em parceria com o 

gabinete de arquitetura paisagista Greysmith Associates, exploraram as possibilidades do 

espaço de forma a que pudesse ser o mais útil para a comunidade local, atribuindo as 

funções sustentáveis que se previam aplicar no local (Greysmith Associates Ltd 2017). 

Greysmith Associates, fundada pelo arquiteto paisagista Luke Greysmith, tem vindo a 

desempenhar um papel importante em intervenções deste género em Inglaterra e que tem 

vindo a trabalhar sobre uma vasta gama de projetos em parceria com várias autoridades 

locais. Greysmith Associates tem por visão o sentido de conhecer, criar e estabelecer 

relacionamentos significativos entre clientes, colegas, profissionais e usuários finais, 

trabalhando com uma rede de consultores experientes e várias equipas que se reúnem com 

o objetivo de adequar cada projeto conforme as necessidades locais (Greysmith Associates 

Ltd 2017). 

 

O projeto destaca-se pela inovação e 

oportunidade de apresentar propostas de 

drenagem urbana sustentável (figura 62) 

(Greysmith Associates Ltd 2017). O objetivo e 

a distinção deste pocket park faz parte do 

plano de ação de drenagem sustentável de 

Londres realizado em 2016 onde se 

reconhece que existem inúmeras 

oportunidades na criação de áreas de 

estacionamento permeáveis em vias 

fortemente urbanizadas, como é o caso da 

localização de Derbyshire Street Pocket Park 

(Greater London Authority 2016). Este plano de drenagem sustentável foi realizado no 

sentido de a cidade de Londres combater as inundações de águas superficiais que têm 

vindo a ocorrer com cada vez com maior frequência (Greater London Authority 2016).  

Figura 62 -  Cartaz ilustrativo da proposta de 
drenagem urbana sustentável para o Derbyshire 
Street Pocket Park. 
Fonte:https://worldlandscapearchitect.com/derbyshire
-street-pocket-park%E2%80%A8-london-uk-
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Foi criado um green roof de pequena escala 

sobre a estrutura da paragem de bicicletas (figura 

63) (Greysmith Associates Ltd 2017) com um 

sistema de recolha de águas que pode ser 

usufruído para a limpeza dos veículos (Greater 

London Authority 2016). Foram ainda, criados rain 

gardens para reter e controlar as águas 

superficiais, onde é possível a plantação das 

espécies desenvolver-se (figura 64). O desenho do 

projeto (figura 65) foi ainda ampliado, com a 

ligação a uma pequena área verde existente que 

se encontrava subutilizada, juntamente com uma 

proposta para a implementação de uma ciclovia 

(Greysmith Associates Ltd 2017).   

 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

Para além do financiamento oferecido pelo programa London’s Pocket Park, foi 

oferecida a quantia de 40.000 libras por Tower Hamlets Council através da estratégia que o 

concelho desenvolveu para o apoio às comunidades locais designado de Community Plan 

(Tower Hamlets council s.d.).  

 

Figura 64 - Sistema “rain gardens” introduzido 
no Derbyshire Street Pocket Park. 
Fonte:http://www.susdrain.org/case-
studies/case_studies/derbyshire_street_pocke
t_park_london_borough_tower_hamlets_1.ht
ml 

Figura 65 – “Green roof” instalado sob a 
cobertura da paragem de bicicletas. 
Fonte:http://www.susdrain.org/case-
studies/case_studies/derbyshire_street_pocke
t_park_london_borough_tower_hamlets_1.htm
l 

Figura 63 – Layout do projeto Derbyshire Street Pocket Park. 
Fonte: https://worldlandscapearchitect.com/derbyshire-street-
pocket-park%E2%80%A8-london-uk-greysmith-
associates/#.WfEclmhSzIU 
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

 Dada a complexidade da construção deste 

projeto, o envolvimento da comunidade verifica-se 

essencialmente na fase de cuidados e manutenção 

do local (Susdrain s.d.).  Para isso foi realizada a 

primeira plantação pelos residentes como podemos 

visualizar na figura 66, como forma de iniciar e 

promover o contato com o espaço a partir desta 

atividade de plantação (Susdrain s.d.).   

 

 

ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Os materiais foram reciclados e reutilizados 

no local. O granito escavado da antiga estrada, 

aquando parque de estacionamento foi reutilizado 

nos bancos de gabião como podemos verificar na 

figura 67 (Susdrain s.d.). O betão triturado e 

agregado foi ainda reutilizado para o green roof 

(Susdrain s.d.). 

 

 

 

GESTÃO 

 

  

A manutenção ficou a cargo da autoridade local London Brough of Tower Hamlets, 

uma vez que foi a responsável pela candidatura do projeto, em coordenação com um grupo 

de voluntariado local que participou na primeira plantação (Susdrain s.d.). 

Figura 66 – Atividade de plantação com o 
apoio dos residentes. 
Fonte:http://www.susdrain.org/case-
studies/case_studies/derbyshire_street_pock
et_park_london_borough_tower_hamlets_1.
html 

Figura 67 – Bancos de gabião construídos 
com reutilização do granito escavado. 
Fonte:http://www.susdrain.org/case-
studies/case_studies/derbyshire_street_poc
ket_park_london_borough_tower_hamlets_
1.html 
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   3.2.3     100 POCKET PARKS PROGRAM 

 

O Department for Communities and Local Government - DCLG (2015) reconheceu na 

desigualdade social de acesso a espaços verdes de qualidade a oportunidade de investir na 

implementação de projetos como os pocket parks. Nesse sentido, o programa “100 Pocket 

Parks”, criado pelo DCLG, pretende contribuir para a resolução de alguns dos problemas de 

desequilíbrio relacionados com a carência de espaços abertos de uso público em algumas 

cidades de Inglaterra, onde o acesso a espaços verdes é limitado ou mesmo inexistente 

(Department for Communities and Local Government 2015).   

 

O Department for Communities and Local Government (2015) reconhece que 

iniciativas desenvolvidas até à atualidade, como a dos pocket parks em Inglaterra, são uma 

fonte de oportunidades para a criação de pequenas áreas verdes urbanas convidativas, e 

que oferecem locais de encontro que sirvam como espaços de eventos e atividades 

comunitárias. Estes espaços, pocket parks, oferecem bem-estar social, assim como o apoio 

na integração das comunidades, especialmente as que estão envolvidas nas decisões de 

desenvolvimento e posterior manutenção do projeto (Department for Communities and Local 

Government 2015).  

 

O Department for Communities and Local Government iniciou o programa para criar 

100 pocket parks por toda a Inglaterra entre os anos 2015/2016, excluindo do programa a 

cidade de Londres que recentemente completou a sua própria iniciativa designada por 

“London’s Pocket Parks” (Department for Communities and Local Government 2015). O 

Department for Communities and Local Government (2015) adotou para o programa “100 

Pocket Parks” a definição de pocket parks utilizada pela iniciativa “London’s Pocket Parks” 

onde se refere que os pocket parks são espaços com dimensões até 0.4 hectares 

localizados em terrenos não utilizados, subdesenvolvidos ou abandonados.  

 

De acordo com o Department for Communities and Local Government (2015), não 

existe uma prescrição exata de como um pocket park deva apresentar-se esteticamente, e 

por esse motivo, todas as propostas, desde as tradicionais às mais criativas são aceites na 

candidatura. O principal objetivo da aplicação dos pocket parks no programa “100 Pocket 

Parks” é o de melhorar e aumentar o acesso a espaços verdes que sejam construídos de 

forma sustentável e que, acima de tudo, sejam dirigidos pela comunidade (Department for 

Communities and Local Government 2015).  
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Figura 68 - Localização dos 87 pocket parks implementados até à atualidade no programa 100 Pocket 
Parks. Adaptado pela autora de: 
http://communities.maps.arcgis.com/apps/StoryMapBasic/index.html?appid=eb4c1ca56a4d47cd98a7b9
c1dfacd5ed&extent=-16.6977,49.1063,13.3169,55.9339:  

É também importante assegurar que as comunidades tenham o devido acesso ao 

apoio e às competências de que necessitam para executar e manter com êxito os pocket 

parks (Department for Communities and Local Government 2015). O programa “100 Pocket 

Parks” do DCLG fornece um fundo que pode ir desde 10.000 libras a 15.000 libras por cada 

projeto individual (Department for Communities and Local Government 2015). O fundo 

ajudará na gestão dos espaços verdes e poderá também contribuir com alguns 

equipamentos, para que as comunidades possam concentrar-se exclusivamente em 

conservar o espaço (Department for Communities and Local Government 2015). Segundo 

Department for Communities and Local Government (2015) e de acordo com o termo da 

seção 31 da Lei de Governo Local de 2003, as subvenções serão pagas às autoridades 

locais, as principais responsáveis que apoiam as candidaturas de cada projeto (figura 68).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se a apresentação de pocket parks criados no âmbito deste programa: 
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Figura 69 - Localização de Inglaterra e Bristol.  

EBEZENER GATE POCKET PARK 

 

Local: North Street BS3, Bedminster, Bristol 

Dimensão: aproximadamente 40 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Bedminster Town Team 

Gabinete de construção: Hands-on-Bristol 

Ano de inauguração: 2016 

Financiamento: Department for Communities and 

Local Government, Bedminster Town Team 

 

 

CONCEÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Ebenezener Gate Pocket Park (figura 

70) foi construído sobre um pequeno espaço 

negligenciado, não aberto ao público, situado 

na North Street BS3, Bedminster, em Bristol 

e que era utilizado para armazenar resíduos 

de construção (UWE Bristol 2016).  

 

A conceção do projeto foi planeada 

segundo as indicações dos residentes locais, 

que esperavam do local um lugar pacífico 

onde pudessem sentir-se seguros (Rinaldi 

2017).  Tratando-se de um local de passagem pretendia-se que também fosse permitido 

parar e socializar (Rinaldi 2017). Para além disso o projeto tinha como objetivo demonstrar 

que o portão trancado, como símbolo de impedimento de usufruto do local, fosse quebrado 

e fosse possível transmitir a ideia das oportunidades sociais que estes espaços em desuso 

podem significar no quotidiano das comunidades (Rinaldi 2017). 

Figura 70 – Ebezener Gate Pocket Park. 
Fonte:http://www.hands-on-bristol.co.uk/ebenezer-
gate-pocket-park/ 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

73 
 

 

PROJETO 

 

Este pocket park foi construído por 

Hands-on-Bristol (figura 71) em colaboração com 

a organização Bedminster Town Team que 

contou também com a participação comunitária 

para uma melhor e mais adequada 

correspondência e idealização do conceito que 

se pretendia com o projeto (Live Projects 

Netwerk 2017).  

 

Hands-on-Bristol é uma entidade parceira de 

Bristol School of Architecture – University of the West of 

England e da comunidade de Bristol, que procura 

incentivar e reforçar o intercâmbio de conhecimentos 

entre programas de educação e as comunidades locais 

através da colaboração e participação ativa em projetos, 

aos quais designam de “live projects” (Hands-on-Bristol 

s.d.).   

 

O processo de consulta ativa foi feito através de 

uma série de reuniões onde foi possível recolher a 

informação acerca da opinião de cada pessoa sobre 

aquela área (figura 72) (Live Projects Netwerk 2017). 

Esses papeis foram colocados mais tarde sobre o portão 

de entrada do local (Live Projects Netwerk 2017), uma 

atitude que podemos considerar como lembrança de que 

aquele espaço tem a assinatura de todos os que 

participaram nele. Reunidas todas as opiniões dos 

moradores locais, surgiu a ideia de ser elaborado um 

parque de contar histórias de forma a promover o aspeto 

da educação e do conhecimento (figura 73) em locais 

pouco prováveis e que aparentemente se encontram em 

desuso (Hands-on-Bristol s.d.).   

Figura 73 – Criação de um espaço de 
leitura para o projeto de Ebezener Gate 
Pocket Park. 
Fonte:https://www.facebook.com/569632
609884772/photos/a.603493003165399.
1073741829.569632609884772/603493
009832065/?type=3&theater 

Figura 72 – Consulta pública registada 
em pedaços de papel para futura 
exposição.  
Fonte: http://www.smart-
magazine.com/en/hands-on-bristol-
ebenezer-gate/ 

Figura 71 – Equipa Hands-on-Bristol com os 
residentes no dia da inauguração do espaço. 
Fonte:http://www.smart-
magazine.com/en/hands-on-bristol-ebenezer-
gate/ 
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Hands-on-Bristol permite que os alunos criem algum trabalho prático fora do âmbito 

da universidade como parte do processo educacional, através de iniciativas com as 

comunidades locais e, ao mesmo tempo, capacita os moradores para desempenhar um 

papel ativo na formação e construção dos espaços que usufrui (Rinaldi 2017). Através do 

processo de consulta anteriormente referido e das análises e conhecimento da história do 

local os alunos procederam ao esboço (figura 74) daquilo que se pretendia no espaço, onde 

demonstravam um esquema representativo de uma plataforma que serviria para ler e relaxar 

(UWE Bristol 2016). Este projeto 

potencializou não só o aspeto comunitário, 

mas também a consciencialização social e 

a ética profissional dos estudantes 

envolvidos no projeto (UWE Bristol 2016). 

O envolvimento dos alunos neste projeto 

conferiu-lhes habilidades de comunicação, 

práticas de projeto participativo, trabalho 

em equipa e proporcionou ainda presenciar 

e lidar com todas as complexidades e 

contraindicações que surgiram ao longo do 

trabalho em contexto real (UWE Bristol 

2016). 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

 Para além do financiamento adquirido pela candidatura ao programa “100 Pocket 

Parks” do Department for Communities and Local Government os alunos conseguiram 

angariar 8.000 libras através da entidade Bedminster Town Team, uma organização privada 

que ajuda no apoio financeiro de projetos de ação social em Bedminster (Rinaldi 2017). 

 

 

 

Figura 74 – Esboço da conceção do projeto Ebezener 
Gate Pocket Park, realizado pelos alunos que  integram 
a entidade Hands-on-Bristol.  
Fonte: http://www.hands-on-
bristol.co.uk/projects/#/ebenezer-gate-pocket-park/ 
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

 O envolvimento da comunidade na construção do 

projeto foi evidenciado num evento comunitário, realizado 

dia 17 de abril de 2016, que teve como organizador os 

professores da School of Architecture – University of the 

West of England e alunos (Live Projects Netwerk 2017). 

Esse evento incentivou os moradores a iniciar os 

trabalhos de construção do pocket park (figura 75) para 

colocar a estrutura principal (que já se apresentava pré-

concebida) e ainda realizar os trabalhos da construção 

de floreiras. 

 

GESTÃO 

 

 

Da mesma forma que se implementou um evento 

para iniciar os trabalhos de construção, foi 

posteriormente realizado um evento de limpeza do 

espaço e plantação inicial, de forma a incentivar a 

comunidade local a envolver-se e a cuidar do espaço 

desde o início (figura 76) (Department for Communities 

and Local Government s.d.). No dia de inauguração do 

espaço foi também anunciada a constituição da 

associação de moradores locais que visa a promoção e 

continuidade da instalação e manutenção do lugar, os 

Ebenezer Angels (Live Projects Netwerk 2017). O espaço 

permite ainda ser um local de leitura através de uma 

outra organização comunitária que se envolveu no 

projeto, a The Loud Libray, uma livraria ambulante 

parceira de Ebezener Gate Pocket Park (figura 77) (Live 

Projects Netwerk 2017). 

Figura 76 – Evento de limpeza e de  
plantação inicial, antes da inauguração 
do Ebezener Gate Pocket Park. 
Fonte:https://www.facebook.com/56963
2609884772/photos/pcb.845723642275
666/845723562275674/?type=3&theater 

Figura 75 – Início dos trabalhos de 
construção de Ebezener Gate Pocket 
Park com o apoio dos moradores. 
Fonte:https://www.facebook.com/56963
2609884772/photos/pcb.599741533540
546/599740333540666/?type=3&theater

Figura 77 – The Loud Library 
promovendo a leitura no Ebezener Gate 
Pocket Park. 
Fonte:https://www.facebook.com/569632
609884772/photos/a.615952405252792.
1073741830.569632609884772/845723
602275670/?type=3&theater 
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Figura 79 – Saint’s Mary Rest Garden antes da 
intervenção como Berker Gate Rest Garden. 
Fonte:https://nottinghamhiddenhistoryteam.files.wo
rdpress.com/2014/03/imag00551.jpg 

Figura 78 - Localização Inglaterra e 
Northingham. 

BARKER GATE REST GARDEN 

 

Local: NG1 Barker Gate, Nottingham  

Dimensão: aproximadamente 1.300 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Nottingham City Women’s Institute 

Gabinete de construção:  

Landscape Architecture – Mabe 

Ano de inauguração: 2016 

Financiamento: Department for Communities and 

Local Government 

  

CONCEÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Berker Gate Rest Garden existe desde 

1953 como espaço verde público sendo 

também conhecido por Saint’s Mary Rest 

Garden, embora nos últimos anos se tenha 

transformado num espaço negligenciado que 

necessitava de ser rejuvenescido (Department 

for Communities and Local Government s.d.). O 

Nottingham City Women’s Institute reconheceu 

essa necessidade e candidatou-se ao programa 

“100 Pocket Parks” que por sua vez ganhou o 

financiamento para a realização de Barker Gate 

Rest Garden, que se encontrava em abandono 

e degradação (figura 79) (The Creative Quarter 2017). Os membros de Nottingham City 

Women’s Institute pretendem criar espaços dentro do parque, que incluem seções dedicada 

às flores silvestres onde a partir da floração seja permitido proporcionar uma multiplicidade 

de oportunidades de alimentação e nidificação para a vida selvagem (The Creative Quarter 

2017).  
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Figura 80 -  Arte pública com a funcionalidade de 
iluminação do espaço Barker Gate Rest Garden.. 
Fonte:https://ivanpatricksmith.wordpress.com/artwork
s/underpin-2/ 

Figura 81 – Arte pública “Underpin” realizada por 
Ivan Smith para o projeto Barker Gate Rest Garden. 
Fonte:https://ivanpatricksmith.wordpress.com/artwor
ks/underpin-2/ 

O Nottingham City Women’s Institute é membro do Nottingham Bee Forum, uma 

instituição que procura apresentar conjuntamente com a proposta deste pocket park um 

plano de plantação que inclui plantas amigas das abelhas e, que desta forma apoiará um 

plano de ação ao incentivo da introdução de plantas que são amigas das espécies 

polinizadoras (The Creative Quarter 2017). 

 

O Nottingham City Women’s Institute tem também como objetivo na conceção deste 

Berker Gate Rest Garden o desenvolvimento de peças de arte pública no espaço, refletindo 

o património cultural do espaço e que sejam não só visualmente atrativas mas que sejam 

funcionais (The Creative Quarter 2017). Nesse sentido foram colocados 24 pilares que têm 

como funcionalidade a iluminação pública do espaço (figura 80) e no seu interior estão 

colocadas várias fotografias do local que só podem ser visíveis através das fendas 

esculpidas nos pilares (figura 81) oferecendo ao visitante do espaço uma perspetiva 

diferente da fruição do local (Smith s.d.). A instalação de arte pública designada por 

“Underpin” teve por protagonista Ivan Smith e foi financiada pelo Arts Council England 

(Smith s.d.).  
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PROJETO 

 

Landscape Architecture – Mabe é um 

gabinete de arquitetura paisagista que prestou 

os seus serviços gratuitamente trabalhando 

com os membros da Nottingham City 

Women’s Institute no plano de conceção 

(figura 82) da requalificação de Barker Gate 

Rest Garden (The Creative Quarter 2017). A 

conceção do projeto baseou-se na criação de 

espaços marcados dentro dos limites do 

espaço, cada um deles dedicados às 

diferentes seções de insetos que se 

pretendem salvaguardar no local e, ainda num 

espaço dedicado à arte pública (Maber 2017). 

O espaço permaneceu amplo, como podemos 

visualizar na figura 83, servindo 

essencialmente como um espaço aberto entre 

edifícios, o que permite a visualização e o 

contacto com a natureza e os seus agentes 

polinizadores.  

 

CONSTRUÇÃO 

 

FINANCIAMENTO 

 

 O financiamento do programa “100 Pocket Parks” pelo Department for Communities 

and Local Government teve o valor de 12.000 libras para a realização do projeto (The 

Creative Quarter 2017). Women’s Institute apresentou esse valor ao Department for 

Communities na Local Government justificando que essa quantia serviria para restaurar o 

espaço com novos equipamentos, instalações de compostagem comunitária, plantação de 

alguns bolbos e arbustos, iluminação e ainda as ferramentas necessárias para permitir que 

os voluntários trabalhassem no local (Nottingham City Council s.d.).   

Figura 83 – Barker Gate Rest Garden.  
Fonte: https://www.maber.co.uk/projects/barker-gate-
rest-garden/ 

Figura 82 – Layout do projeto Barker Gate Rest 
Garden. 
Fonte: https://www.maber.co.uk/projects/barker-gate-
rest-garden/ 
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

O Nottingham City Women’s Institute com o apoio 

do The Creative Quarter pretende incentivar o 

envolvimento da comunidade (figura 84) planeando realizar 

dias regulares de plantação, construção e manutenção, 

abertos a qualquer pessoa que esteja interessada em 

voluntariar-se, ajudando a unir a comunidade e a oferecer 

às pessoas oportunidades para expandir e partilhar 

conhecimentos (The Creative Quarter 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

 

A manutenção do espaço fica ao encargo de Nottingham City Women’s Institute com 

o apoio dos moradores e voluntários que queriam participar, não existindo um grupo 

associativo específico (Nottingham City WI 2016). A gestão é baseada na interligação entre 

as pessoas que pretendem cuidar de Barker Gate Rest Garden de forma a que o espaço 

não fique negligenciado novamente (Nottingham City WI 2016).  São realizadas por 

Nottingham City Women’s Institute váras reuniões, atividades e piqueniques de socialização 

no local como podemos verificar na figura 85, com a finalidade de realçar a importância da 

presença regular no espaço e que dessa forma possa ser útil à sua evolução e ao seu 

cuidado (Nottingham City WI 2016).   

Figura 85 – Atividades de socialização organizadas por 
Nottingham City Women’s Institute no Berker Gate Rest 
Garden. 
Fonte: https://nottinghamcitywi.wordpress.com/ 

Figura 84 – Apoio da comunidade na 
realização da plantação e construção 
do Barker Gate Rest Garden.  
Fonte:http://www.creativequarter.co
m/news/historic-green-space-
brought-back-life/ 
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Figura 87 – Fenham Hall Drive antes 
da intervenção no espaço. 
Fonte:https://www.newcastle.gov.uk/
news-story/fenham-hall-drive-pocket-
park-given-funding-green-light 

 

 

Figura 86 - Localização de Inglaterra e 
Newcastle.  

FENHAM HALL DRIVE POCKET PARK 
 

Local: Fenham Hall Drive, Newcastle 

Dimensão: aproximadamente 100 m2  

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Fenham Association of Residents 

Gabinete de construção:  

Ano de inauguração: 2016 

Financiamento: Department for Communities and 

Local Government 

  

CONCEÇÃO 

 

 

LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

  

Fenham Hall Drive Pocket Park situado em 

Newcastle foi um projeto submetido por Fenham 

Association of Residents com o objetivo de aumentar a 

disponibilidade de espaço verde comum dos moradores de 

Fenham (Newcastle City Council 2016). Este pocket park 

localiza-se na estrada rodoviária principal Fenham Hall 

Drive (figura 87) e pretende disponibilizar um espaço 

convidativo ao peão que percorre uma estrada bastante 

movimentada (Newcastle City Council 2016).  

 

Nesse sentido a conceção do Fenham Hall Drive 

Pocket Park tem como objetivo proporcionar a 

oportunidade de bem-estar e de relaxar quando se circula 

nos percursos que ligam serviços como é o caso de uma 

biblioteca e uma piscina municipal (Newcastle City Council 

2016).  
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Figura 88 – Início dos trabalhos para a  
construção de Fenham Hall Drive Pocket Park. 
Fonte:https://twitter.com/kieranmcsherry9/status/7
22770067730116609 

O início dos trabalhos para a construção 

do pocket park (figura 88) foram de encontro ao 

conceito que era pretendido com o projeto, onde 

fosse possível tornar a via pública mais segura, 

principalmente para as crianças que fazem o 

trajeto. O conceito nasceu do projeto comunitário 

“DIY Streets” pela instituição Sustrans que foi 

parceira no projeto de candidatura de Fenham 

Hall Drive Pocket Park (Sustrans 2016). 

 

 

PROJETO 

 

 O espaço (figura 89) foi desenvolvido em 

parceria com Newcastle University’s School of 

Architecture, Planing and Landscape (Newcastle 

City Council 2016). Esta parceria foi uma 

oportunidade de os estudantes estarem 

envolvidos num projeto de pesquisa sobre o 

desenho participativo e ainda, fazerem a 

posterior avaliação do impacto real que pode ser 

verificado na vida das comunidades após a construção do espaço (Newcastle University 

2016). Esta experiência considerou-se ser positiva para os alunos por ser possível 

demonstrar o importante papel da abordagem participativa dos moradores, e de que forma 

esse fator é importante para qualquer profissional que pratique intervenções no espaço 

público, tendo em consideração as necessidades das comunidades locais (Newcastle 

University 2016).  

  

Os moradores participaram em oficinas de trabalho onde foi possível imaginar como 

seria possível transformar o espaço e identificar as necessidades locais (Newcastle City 

Council 2016).  As conclusões das oficinas de trabalho culminaram numa primeira fase 

como um projeto pop-up, o que significa que o projeto “DIY Streets” em Fenham Hall Drive 

resultou inicialmente numa instalação temporária para que os moradores pudessem testar 

as propostas de desenho antes da candidatura oficial do espaço a um pocket park 

(Newcastle City Council 2016).  

Figura 89 – Dia de  inauguração de Fenham Hall 
Drive Pocket Park. 
Fonte:https://www.sustrans.org.uk/news/oasis-
calm-newcastles-west-end 
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CONSTRUÇÃO 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

 A experiência como projeto temporário reforçou as entidades envolvidas na procura 

do financiamento ao programa “100 Pocket Parks” do Department for Communities and 

Local Government que garantiu o apoio de 15.000 libras (Newcastle City Council 2016). 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

 

 O projeto “DIY Streets” garantiu 

desde o início do processo a participação da 

comunidade local na conceção das ideias do 

projeto, assim como no envolvimento da 

comunidade na fase de construção do 

projeto final (figura 90) garantindo todo o 

apoio técnico aos residentes que 

desempenharam um papel muito importante 

nesta fase (Newcastle University 2016). Foi 

notória a forma como os residentes, grupos 

comunitários e organizações se uniram para 

que este projeto se realizasse, tendo sempre 

um objetivo comum (Sustrans 2016). 

Podemos considerar que o envolvimento de 

uma equipa multifuncional se tornou uma 

mais valia para definir um objetivo comum e 

que ainda assim foi possível cada entidade 

envolvida ter um papel bastante importante 

na realização deste espaço comum, de que 

todos se podem orgulhar (figura 91).   

Figura 91 – Preparação das infraestruturas na fase de 
construção final do projeto Fenham Hall Drive Pocket 
Park. 
Fonte:https://twitter.com/GritstonePM/status/7329846
32355004416/photo/1 

Figura 90 - Fenham Hall Drive Pocket Park  
Fonte:https://twitter.com/doitbycycle/status/73401730
0538490880/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=h
ttps%3A%2F%2Fstorify.com%2FNewcastleSAPL%2F
fenham-pocket-park 
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GESTÃO 

 

  

A manutenção do espaço é 

realizada por Fenham Association of 

Residents e por todas as famílias 

residentes daquela zona que queiram 

estar envolvidas no processo de 

instalação e manutenção do espaço 

(Williams 2016). As crianças 

desempenham um papel fundamental 

uma vez que estiveram envolvidas 

desde o início do projeto (figura 92) nas 

plantações inicias (Williams 2016).   

 

Como se tem vindo a verificar são promovidas várias atividades educativas fora do 

recinto escolar para que as crianças continuem a ser parte integrante da gestão do projeto 

(Williams 2016). As atividades são diversas e permitem que as crianças desenvolvam 

respeito pelo local e se orgulhem do trabalho desenvolvido continuando com o seu 

envolvimento e contributo também para o futuro na proteção e desenvolvimento futuro 

daquele espaço (Williams 2016).  

 

A figura 93 representa uma das atividades realizadas no Natal do ano 2016, onde 

através de um evento entre duas escolas primárias, Sacred Heart RC Primary School e 

English Martyrs’ RC Primary School foi possível as crianças elaborarem a decoração de 

natal do jardim (Williams 2016). 

Podemos verificar que a 

multidisciplinariedade continua presente, 

pois para além de um espaço 

comunitário o local oferece a 

oportunidade do intercâmbio entre 

escolas mostrando ser um espaço de 

encontro e partilha de conhecimentos 

entre diferentes entidades. 

Figura 93 – Sacred Heart RC Primary School e English 
Martyrs’ RC Primary School em atividades educativas  para 
a decoração natalícia no Fenham Hall Drive Pocket Park. 
Fonte:http://neconnected.co.uk/lord-mayor-newcastle-
switches-fenham-pocket-park-christmas-lights/ 

Figura 92 – Crianças envolvidas no processo  de instalação 
com a plantação inicial de algumas espécies. 
Fonte:http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-
news/fenham-pocket-park-opens-thanks-11376171 
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3.2.4     METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NOS PROGRAMAS E 

CASOS DE ESTUDO  

Tendo-se analisado os programas “Northamptonshire Pocket Parks”, “London’s 

Pocket Parks” e “100 Pocket Parks” e, alguns dos pocket parks implementados em cada 

programa, considera-se ser necessário fazer a síntese das principais fases da metodologia e 

que são: promoção, conceção, implementação, gestão e participação pública. 

• Fase da Metodologia: Promoção 

A fase de promoção consiste essencialmente em desenvolver uma candidatura que 

permita a realização do pocket park. Essa candidatura envolve aspetos que vão desde a 

aquisição do terreno, à solicitação de verbas e de apoio técnico e institucional. Os aspetos 

associados à fase metodológica designada de promoção encontram-se na tabela 1. 

No programa “Northamptonshire Pocket Parks” todos os projetos são submetidos a 

candidatura através de uma entidade privada (associações comunitárias, instituições 

paroquianas). Quanto à requisição dos terrenos verifica-se que a solicitação se efetua 

sobretudo para terrenos privados. Tendo o programa um gabinete de apoio na área de 

arquitetura paisagista foi solicitado por todos os candidatos. 

No programa “London’s Pocket Parks” verifica-se um maior interesse por parte das 

entidades locais que submetem a candidatura, o que se pode dever ao facto da maioria dos 

terrenos deste programa serem públicos, podendo ser requisitados ou cedidos pelos 

municípios. A parceria entre instituições pode ser útil no apoio à candidatura e na requisição 

dos terrenos, como ocorreu com o projeto Towpath Garden. Embora o programa não conte 

com um gabinete profissional de apoio à candidatura do projeto, todos os projetos tiverem a 

colaboração de gabinetes de arquitetura paisagista que foram requisitados pela própria 

entidade pública/privada responsável pela candidatura.  

 O programa “100 Pocket Parks” visa essencialmente a implementação de pocket 

parks em contexto de bairros situados em áreas suburbanas, verificando-se a requisição de 

terrenos privados. Este aspeto poderá justificar que as candidaturas sejam submetidas 

através de entidades privadas. A requisição de um terreno público através de uma entidade 

privada é concebível desde que conte com o apoio de outras instituições no projeto. A fase 

de submissão de candidatura deste programa destaca-se pelo apoio e envolvimento de 

alunos universitários nas áreas de arquitetura e arquitetura paisagista na conceção e 

realização do projeto. 
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Tabela 1 – Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Promoção. 

 

Metodologia de 
promoção 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Submissão de candidatura     

Responsável pela candidatura – 

entidade privada 

    

Responsável pela candidatura – 

entidade pública/municipal 

 

 

    

    

         

        

         

        

Requisição do uso do terreno 

privado  

    

Requisição do uso do terreno 

público  

    

Parceria com outros projetos e/ou 

instituições púbicas/ privadas 

    

Apoio de um gabinete cedido 

pelo próprio programa 

    

Apoio de um gabinete solicitado 

pela entidade pública/privada 

responsável pela candidatura 

   

 

    

 

 

    

Apoio de alunos universitários 

solicitados pela entidade 

pública/privada responsável pela 

candidatura 

    



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

86 
 

• Fase da Metodologia: Conceção - Etapa de Análise 

A fase metodológica da conceção consiste em duas etapas que são: análise e 

proposta. Esta fase apresenta-se mais explorada quanto aos aspetos a observar dado ser 

uma fase fundamental do caso de estudo a desenvolver para a cidade de Guimarães.  

Na etapa de análise (tabela 2) podemos avaliar os aspetos mais relevantes na forma 

como se procede à avaliação dos objetivos e oportunidades dos espaços para a sua 

conceção. Quanto às funções que podem ser atribuídas aos locais são consideradas as 

acessibilidades e as atividades recreativas a aplicar.  

Os projetos que se inserem no programa “Northamptonshire Pocket Parks” 

desenvolvem-se essencialmente em espaços rurais, o que poderá justificar a necessidade 

de ponderar a acessibilidade a estes locais. Sendo áreas naturalizadas, todos os projetos 

envolvem uma ação construtiva, atribuindo-se funções aos espaços, nomeadamente 

relacionadas com atividades recreativas. Num dos projetos do “Northamptonshire Pocket 

Parks” realizou-se a avaliação ecológica do local, dada a sensibilidade do contexto natural 

onde o programa se insere. 

No programa “London’s Pocket Parks” observa-se que todos os projetos tiveram 

diferentes abordagens. Podemos destacar o projeto Derbyshire Pocket Park, que partindo 

de uma avaliação ecológica do local não deixou de considerar os objetivos previstos no 

plano definido pela cidade. Pelo contrário, no projeto The Kerb Garden a análise dos 

objetivos e oportunidades para o local foi estipulada através do gabinete responsável pela 

conceção do projeto. No caso de estudo Towpath Garden a análise ao local foi realizada 

pela comunidade que tomou a iniciativa de adotar o espaço público. Analisados os 

diferentes o projeto concluiu-se que têm em comum a definição de atividades recreativas 

para o espaço, havendo uma ação predominantemente reconstrutiva em espaços públicos 

da cidade.  

No programa “100 Pocket Parks” a análise do local é realizada pela comunidade 

tendo em consideração os interesses dos residentes locais, uma vez que todos os projetos 

são candidaturas submetidas por associações privadas. Este programa destaca-se 

sobretudo na criação de novos espaços verdes. A ação construtiva aplica-se ao projeto 

Ebezener Gate Pocket Park por motivos de inacessibilidade, ou a espaços disponíveis na 

cidade como é o caso do projeto Fenham Hall Drive Pocket Park. No entanto, também se 

verifica a ação reconstrutiva do espaço como é o caso do projeto Barker Gate Rest Garden. 
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Tabela 2 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Conceção - Etapa de Análise.  

 

                                                
9 Entende-se por ação construtiva a aplicação de novos usos e funcionalidades sociais e recreativas sob a criação de novos espaços verdes. 
10 Entende-se por ação reconstrutiva a reformulação de funcionalidades e usos presentes no espaço num formato de renovação e beneficiação do local. 

 

Metodologia de 
conceção 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Análise | Levantamento     

Avaliação ecológica do local      

Análise dos objetivos e 

oportunidades do local 

(estipulados pela comunidade) 

 

 

    

    

         

        

         

         

Análise dos objetivos e 

oportunidades do local 

(estipulados pelo gabinete 

responsável da conceção) 

    

Avaliação das acessibilidades ao 

espaço 

     

Ponderação de atividades 

recreativas para o espaço  

    

Estudo de uma ação construtiva 

sobre o espaço9 

    

Estudo de uma ação 

reconstrutiva sobre o espaço10 

 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

88 
 

• Fase da Metodologia: Conceção - Etapa de Proposta 

A etapa de proposta (tabela 3) consiste essencialmente no desenvolvimento de 

ações estratégicas para a elaboração do desenho e forma de um pocket park. Um ponto 

fulcral desta etapa é a colaboração e a integração com outros projetos, que servem de apoio 

à definição do conceito e tipologia para o local. Embora não seja observável em todos os 

casos de estudo, pode-se, no entanto, evidenciar o importante papel de uma conceção 

prévia, enquanto ensaio experimental, que poderá constituir uma mais-valia na posterior 

conceção definitiva, dando origem a um pocket park. 

Nesta etapa de proposta são também considerados os aspetos de desenho 

relacionados com a alteração da forma do terreno ou, somente, a aplicação de estruturas 

móveis no terreno. A criação de estruturas no terreno, quer sejam fixas, móveis ou até 

temporárias, são elaboradas considerando que poderão vir ser eliminadas, alteradas ou 

adaptadas, quer ao nível estético ou funcional. Um outro aspeto de interessante é o caráter 

definitivo ou provisório de que os projetos podem beneficiar. 

No programa “Northamptonshire Pocket Parks” os critérios de elaboração em dois 

dos casos de estudo foram definidos com o apoio de outros projetos. Todos os casos de 

estudo foram submetidos à alteração da forma do terreno através de intervenções de 

mobilização de terras. Destaca-se ainda neste programa que as estruturas criadas são 

produzidas através do uso de materiais que podem ser facilmente modificados.  

No programa “London’s Pocket Parks” é possível destacar a conceção do projeto 

Towpath Garden que é elaborada unicamente através de estruturas instaladas no local, ao 

contrário dos restantes casos de estudo do programa que são submetidos à alteração e 

definição da forma do terreno. O projeto The Kerb Garden, embora apresente atualmente 

uma conceção de caráter definitivo teve, no entanto, inicialmente uma conceção 

experimental através de uma intervenção guerrilla gardening.   

 No programa “100 Pocket Parks” podemos destacar o projeto Ebezener Gate Pocket 

Park que optou por uma proposta que assenta numa estrutura colocada sobre o espaço, 

que embora se apresente fixa pode ser facilmente alterada e adaptada a outra 

funcionalidade. O projeto Fenham Hall Drive Pocket Park apresenta hoje uma intervenção 

com alteração do terreno e das estruturas fixas, devendo-se ao facto de ter sido inicialmente 

uma conceção prévia através de uma experiência temporária e experimental com o apoio e 

colaboração de outro projeto. 
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Tabela 3 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Conceção - Etapa de Proposta.   

 

                                                
11 Entende-se por caráter definitivo uma ação permanente da conceção do projeto. 
12 Entende-se por caráter provisório uma ação temporária com aspetos de conceção que podem ter uma função de evolução e/ou adaptação do projeto. 

 

Metodologia de 
conceção 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Proposta | Desenho     

Colaboração e integração com 

outros projetos 

    

Conceção prévia através de 

experiência temporária 

    

Definição da forma do terreno     

Criação de estruturas móveis no 

terreno 

    

Criação de estruturas 

temporárias 

    

Criação de estruturas 

fixas/móveis para posterior 

alteração/adaptação 

    

Conceção de caráter definitivo11     

Conceção de caráter provisório12     
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• Fase da Metodologia: Elaboração 

A fase de elaboração (tabela 4) consiste essencialmente no desenvolvimento de 

ações de apoio à etapa de construção do projeto.  

Dessas ações podemos destacar a importância do financiamento, quer a nível do 

próprio programa promotor do desenvolvimento dos pocket parks, quer ao nível de apoio 

externo através de outras instituições ou organizações públicas/privadas. Um outro fator 

relevante nesta fase é o envolvimento da comunidade, que pode ainda ter o contributo e 

colaboração de voluntários. Por fim, esta fase remete-nos também para a decisão do 

formato de implementação que pode ser de caráter definitivo ou uma construção realizada 

por várias etapas de trabalho. 

No programa “Northamptonshire Pocket Parks” a construção dos pocket parks não é 

somente realizada com o financiamento do programa, mas também através de outras 

instituições públicas/privadas. É de destacar a presença do envolvimento da comunidade, 

bem como o apoio de voluntários na fase de construção, assim como o facto de que ambas 

as intervenções são construídas por etapas. Esse último aspeto leva-nos a concluir que 

muitas vezes o objetivo dos projetos implementados com este programa baseia-se 

sobretudo no desenvolvimento e evolução do espaço ao longo do tempo. 

No programa “London’s Pocket Parks” a construção de todos os projetos apresenta-

se de caráter definitiva, e destaca-se pelo apoio não só do financiamento que o programa 

expõe, mas também do apoio de outras instituições, assim como pelo envolvimento da 

comunidade com algum apoio e solicitação de voluntários.  

No programa “100 Pocket Parks” todos os projetos tiveram o apoio financeiro do 

programa, assim como o envolvimento da comunidade para a construção do projeto que se 

apresenta ser definitivo. Quanto ao financiamento por parte de outras instituições verifica-se 

que esse fator é apenas destacado no projeto Ebezener Gate Pocket Park. Relativamente 

ao apoio e colaboração de voluntários podemos evidenciar que também é aplicado somente 

a um projeto, o Fenham Hall Drive Pocket Park, que contou com a colaboração de uma 

escola primária.  
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Tabela 4 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Elaboração.   

 

 

  

                                                
13 Entende-se por construção definitiva uma implementação através do qual o projeto representa um caráter decisivo e conclusivo da sua conceção. 
14 Entende-se por construção realizada por etapas uma implementação através do qual a intervenção e conceção do projeto se baseia em várias fases de projeto. 

 

Metodologia de 
elaboração 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Construção do projeto     

Financiamento por parte do 

programa 

    

Financiamento por parte de 

outras instituições/organizações 

públicas/privadas 

 

 

    

    

         

        

         

        

Envolvimento da comunidade     

Apoio e colaboração de 

voluntários independentes e/ou 

por parte de outras entidades 

públicas/privadas 

    

Construção definitiva13     

Construção por etapas14     
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• Fase da Metodologia: Gestão 

A fase de gestão (tabela 5) compreende os aspetos relacionados com a manutenção 

dos projetos, bem como acompanhar a sua evolução. Embora se verifique em alguns casos 

de estudo que a manutenção do projeto fica ao encargo da entidade pública/privada, 

responsável pela candidatura do projeto, pode-se evidenciar o importante papel da 

comunidade nesta fase através de grupos comunitários. O envolvimento da comunidade 

nesta fase, independentemente de a criação do grupo comunitário ter sido na fase inicial 

(candidatura) ou na fase final (construção) do projeto, pode estar enquadrado em dois 

contextos sendo eles: a) o grupo comunitário ficar totalmente responsável pela gestão do 

espaço; b) o grupo comunitário ficar como apoio para uma melhor gestão do espaço, onde 

nestes casos a responsabilidade é do encargo da entidade responsável pela candidatura. 

Para além dos grupos comunitários é também importante realçar o apoio de voluntários que 

tenham interesse na participação de atividades organizadas pelos grupos comunitários. Por 

fim, a realização de reuniões, de atividades lúdicas e formativas e ainda a existência de 

plataformas on-line, permitem solicitar apoios externos promotores de mais e diversas 

atividades e de eventuais acréscimos funcionais, conceptuais ou físicos ao projeto. 

No programa “Northamptonshire Pocket Parks” destaca-se na metodologia de gestão 

o facto de nos três casos de estudo a manutenção se realizar pelos grupos comunitários que 

submeteram a candidatura do programa para a realização do pocket park. É reconhecido o 

apoio dos voluntários que participam nas tarefas de manutenção do espaço e na realização 

de atividades organizadas pelo grupo comunitário, o que se considera ser uma mais-valia 

para a dinâmica e o desenvolvimento dos projetos deste programa.  

No programa “London’s Pocket Parks” verifica-se diversidade de metodologias de 

gestão. O projeto The Kerb Garden tem como responsável da manutenção do espaço o 

grupo comunitário. O projeto Towpath Garden tem como responsável pela manutenção a 

entidade privada que foi responsável pela candidatura do projeto, tendo como apoio o grupo 

comunitário. Por fim, o projeto Derbyshire Street Pocket Park apresenta como responsável 

da manutenção a entidade pública, o município local, responsável pela candidatura do 

projeto, tendo apenas como apoio grupos de voluntariado. 

 No programa “100 Pocket Parks” a metodologia de gestão segue diferentes 

estratégias. Dois casos de estudo apresentam como responsáveis da manutenção do 

projeto os grupos comunitários. O outro caso de estudo tem como responsável pela 

manutenção do projeto a entidade privada que foi responsável pela candidatura. 
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Tabela 5 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Gestão.  

 

Metodologia de 
gestão 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan       The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Manutenção do projeto     

Manutenção ao encargo da 

entidade pública responsável da 

candidatura 

    

Manutenção ao encargo da 

entidade privada responsável da 

candidatura 

    

Manutenção ao encargo do 

grupo comunitário 

    

Apoio do grupo comunitário na 

manutenção do projeto   

    

Apoio e solicitação de voluntários 

na manutenção do espaço 

    

Realização de ações promotoras 

ao desenvolvimento do projeto 

    

 



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

94 
 

• Fase da Metodologia: Participação Pública 

A fase da metodologia de participação pública (tabela 6) consiste essencialmente na 

perceção da influência da opinião pública local nas diferentes abordagens de 

implementação dos pocket parks em Inglaterra. Neste sentido a participação pública é 

avaliada segundo: 

 

- Na Fase de promoção através do incentivo e participação na submissão das 

candidaturas e na procura de apoios para a implementação de um pocket park. Esta 

abordagem foi aplicada em dois casos de estudo de dois programas distintos. 

- Na Fase de conceção para efeitos de análise do local, através de atividades como 

reuniões, sensibilização, oficinas de trabalho ou experiências temporárias, de forma a 

reconhecer as oportunidades e os objetivos de acordo com os valores e rotinas dos 

residentes locais. Na fase de conceção e para efeitos de proposta e desenho verifica-se 

esta abordagem em dois casos de estudo do mesmo programa. 

- Na Fase de elaboração através do envolvimento da comunidade na construção dos 

pocket parks revelando-se fundamental. Esta abordagem está presente em todos os casos 

de estudo dos três programas. 

- Na Fase de gestão, onde se considera ser importante a participação pública ativa 

com a atribuição da responsabilidade da manutenção dos pocket parks aos grupos 

comunitários existentes, ou recentemente criados. 

 

Pode-se concluir dos casos de estudo analisados que a participação pública se 

encontra sempre presente, e que pode ocorrer em qualquer das fases metodológicas, sem 

ter de ocorrer obrigatoriamente em todas as fases. No entanto, verifica-se ser obrigatória a 

presença da participação pública por permitir o envolvimento no projeto e a proximidade e 

interação dos intervenientes.  
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 Tabela 6 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Fase da Metodologia: Participação Pública.  

 
Metodologia de 

Participação Pública 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Participação pública na fase de 

promoção em programas de 

incentivo aos pocket parks  

    

 

Participação pública na fase de 

conceção para efeitos de análise 

do local através de atividades 

com a comunidade 

    

Participação pública na fase de 

conceção para efeitos de 

proposta/desenho através de 

oficinas de trabalho   

    

Participação pública na fase de 

elaboração através do 

envolvimento da comunidade 

    

Participação pública na fase de 

elaboração através do apoio e 

participação de voluntários  

    

Participação pública na fase de 

gestão através da atribuição da 

responsabilidade da manutenção 

às comunidades  
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• Parâmetros de Caracterização: dimensão física e dimensão social 

Os parâmetros de caracterização (tabela 7) da metodologia de implementação de 

pocket parks em Inglaterra traduz-se no resultado final da análise da avaliação dos fatores 

que a dimensão física e dimensão social desempenham.  

 

No programa “Northamptonshire Pocket Parks” os parâmetros de caracterização da 

dimensão física destacam-se por serem semelhantes nos projetos analisados, onde todos 

os pocket parks apresentam pequena dimensão, não ultrapassando os 1.000 m2. 

Relativamente à localização faz-se essencialmente em espaços subutilizados que se 

encontram inacessíveis para o seu uso. Os elementos materiais correspondem a um 

conjunto de vários elementos na procura da reutilização e reciclagem de materiais. Embora 

a dimensão social seja preferencialmente de caráter local e residencial, estes espaços de 

conservação natural procuram também alcançar o interesse de visitantes, como é o caso do 

Rectory Farm Pocket Park.  

 

No programa “London’s Pocket Parks” os parâmetros de caracterização da dimensão 

física destacam-se também pela similitude nos aspetos analisados, à exceção do tamanho 

dos espaços, que variam entre os valores de 100 m2 e os 1.000 m2 em dois casos de estudo, 

sendo que no restante a dimensão é inferior a 100 m2. Todos os projetos se situam em 

áreas acessíveis ao público, mas em espaços subutilizados da malha urbana da cidade de 

Londres. A escolha dos elementos materiais procura ser diversificada, pelo que se optou 

pela utilização de elementos materiais que sejam multifuncionais. Sendo a cidade de 

Londres uma cidade turística, na dimensão social privilegia-se o uso pelos residentes locais, 

mas também se possibilita a entrada a todos os visitantes da cidade, uma vez que a 

localização dos espaços lhes confere uma fácil exposição e acessibilidade aos locais.  

 

No programa “100 Pocket Parks” os parâmetros de caracterização da dimensão 

física destacam-se pelas dimensões dos projetos que variam desde espaços com tamanho 

inferior a 100 m2, entre os 100 m2 e os 1.000 m2 e superior a 1.000 m2. Quanto à sua 

localização pode-se verificar a existência de um caso de estudo situado num espaço 

abandonado e inacessível. A aplicação dos elementos materiais é também variável, 

observando-se a utilização de apenas de um único elemento ou de um conjunto de 

elementos, sendo que todos eles partilham da reutilização e reciclagem de materiais.  
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 Tabela 7 - Metodologia de Implementação de pocket parks em Inglaterra – Parâmetros de Caracterização: dimensão física e dimensão social.  

 

Parâmetros de 
caracterização 

           CONTEXTO RURAL                        CONTEXTO URBANO                      CONTEXTO SUBURBANO 
 “Northamptonshire Pocket Parks”            “London’s Pocket Parks”                            “100 Pocket Parks” 
    
Rectory Farm |  Hartwell  | Boughton Lan        The Kerb | Towpath | Derbyshire Street        Ebezener Gate | Barker Gate | Fenham Hall Drive 
 Pocket Park  Pocket Park  Pocket Park            Garden     Garden       Pocket Park              Pocket Park     Rest Garden       Pocket Park                                                                    

Dimensão física     

Dimensão < 100 m2     

Dimensão 100 – 1.000 m2     

Dimensão > 1.000 m2     

Localização  

(espaço abandonado)  

    

Localização  

(espaço subutilizado)  

    

Localização 

(espaço inacessível) 

    

Aplicação de um elemento 

material 

    

Aplicação de um conjunto de 

elementos materiais 

    

Reutilização e reciclagem de 

materiais 

    

Dimensão social     

Residentes     

Visitantes     
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Figura 94 - Diagrama das fases metodológicas de implementação de pocket parks.  

A síntese efetuada dos programas e casos de estudo permite definir as fases 

fundamentais da metodologia aplicada e que se encontra apresentada na figura 94.  
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A primeira fase consiste na realização da candidatura que pode advir de um 

programa de nível nacional, regional ou municipal. Esta fase de candidatura disponível a 

qualquer entidade pública ou privada, permite a realização de parcerias com outros projetos 

e/ou instituições, o que se considera ser uma mais-valia para o início do processo. Este 

apoio externo pode apoiar não só na fase de candidatura, mas também o processo de 

conceção, construção e gestão. Os apoios externos podem ser financeiros ou técnicos.   

 

A segunda fase, denominada por fase de conceção, integra a proposta/desenho do 

projeto sendo necessário evidenciar a importância do apoio profissional, especialmente na 

área da arquitetura paisagista. Embora a localização e a dimensão dos espaços para a 

construção dos pocket parks seja um aspeto importante da dimensão física, podemos 

considerar que não é uma limitação para a concretização dos pocket parks. No entanto, os 

usos e funcionalidades a que os pocket parks se propõem, ainda que em diferentes 

tipologias e configurações cénicas devem sempre ter em consideração os benefícios a 

proporcionar a cada comunidade. O apoio profissional deve ser encarado como um critério 

obrigatório nesta fase, para que dessa forma se consiga uma correspondência mais 

adequada dos parâmetros de caracterização dos pocket parks ao nível da dimensão física.  

 

A terceira fase corresponde à etapa de construção do projeto onde se deve 

evidenciar a existência do financiamento que o próprio programa de candidatura dispõe, 

assim como o alcance de outros fundos de financiamento externos ao programa que 

integram outros projetos e/ou outras instituições. Igualmente importante nesta fase de 

trabalho é o envolvimento da comunidade, podendo também coexistir o apoio de voluntários 

externos. Os aspetos relacionados com o envolvimento da comunidade e o apoio de 

voluntários estão indiretamente relacionados com a dimensão social que se pretende 

alcançar na fase seguinte, a fase de gestão. Sendo o fator social a base para uma 

adequada implementação dos pocket parks, a gestão destes espaços será bem-sucedida se 

o envolvimento da comunidade na fase da construção do projeto tiver sido igualmente bem-

sucedida. 

 

A quarta fase, designada por gestão, sendo a última etapa do projeto é a fase da 

qual se pretende uma maior longevidade, uma vez que nela está incluída a manutenção, 

evolução e adaptação do espaço aos contextos que vão surgindo ao longo dos tempos. Esta 

fase de trabalho, ainda que sendo aquela que foi menos possível explorar, reflete a 
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importância da criação de um grupo comunitário para que se compram todos os objetivos do 

programa.  

  

Do estudo dos programas e da apresentação dos pocket parks selecionados é 

possível retirar algumas conclusões sobre a implementação dos pocket parks. O principal 

objetivo dos programas na implementação dos pocket parks em ambos os programas é a 

requalificação de alguns espaços, mas acima de tudo construir novos espaços verdes que 

consigam promover fortes laços sociais entre as comunidades. Os diferentes programas que 

os pocket parks podem ser implementados em diferentes espaços e contextos. Os 

programas podem abranger diferentes níveis do planeamento territorial podendo ser de 

âmbito: nacional, regional, municipal.  

 

O programa “Northamptonshire Pocket Parks”, é de nível regional, desenvolve-se em 

contexto rural e pretende preservar e conservar espaços verdes naturais geralmente de 

difícil acesso, pelo que que se encontram inacessíveis ao público. Estes espaços verdes 

rurais são na generalidade espaços naturais e encontram-se geralmente como espaços 

subutilizados e em desuso, mas que inserem valores ecológicos que justificam a sua 

acessibilidade sob os mais diversos formatos.  

 

Todos os pocket parks analisados no programa “Northamptonshire Pocket Parks” 

têm em consideração o ambiente natural e o valor ecológico intrínseco nos espaços 

fazendo-se pequenas intervenções que permite a definição de diversas tipologias de 

espaços, desde parques naturais a parques ecológicos e culturais e a parques de recreio 

infantil.  

 

O programa “London’s Pocket Parks” é de nível municipal e desenvolve-se em 

contexto urbano, especificamente na cidade de Londres. O programa surge como resposta 

aos diversos constrangimentos físicos da malha urbana. Os pocket parks deste programa 

apresentam-se em rede e visam a consolidação da infraestrutura verde urbana, através da 

interligação de pequenos espaços verdes resultantes da requalificação de locais 

degradados ou em desuso, ou da criação de novos espaços.  

 

A integração e interligação com outros projetos e/ou outros espaços verdes urbanos, 

programa “London’s Pocket Parks”, promove maior acessibilidade e disponibilidade do uso 

do espaço verde público urbano, ajudando indiretamente a promover e reforçar os laços 
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sociais entre os cidadãos e visitantes da cidade. Os projetos deste programa surgem em 

locais de: a) passagem: como é o caso de vias pedonais; b) em locais de espera como é o 

caso das paragens de autocarros; c) e por fim em locais de paragem como é o caso de 

parques de estacionamento. As intervenções dos pocket parks demonstram a aplicação e 

adaptação do conceito dos pocket parks na cidade, que se traduz em diversas tipologias de 

usos e locais podendo-se destacar: hortas urbanas, espaços pedagógicos e locais de 

ênfase ecológico.  

 

O programa “100 Pocket Parks” é de nível nacional e em contexto suburbano. 

Destaca-se sobretudo pelo caráter da localização – bairros periféricos. O bairro na periferia 

das cidades é um local onde, por vezes, se pode verificar a escassez de espaços comuns 

para a fruição dos residentes, nomeadamente ao nível dos espaços verdes. O aparecimento 

dos pocket parks neste contexto, onde existe uma maior proximidade entre os residentes, 

revela ser uma mais valia na relação das comunidades, mas acima de tudo, considera ser-

se um ponto de partida de intercâmbio de conhecimentos com outras pessoas e outros 

projetos. A envolvência de equipas multidisciplinares ao longo do processo de 

implementação é um fator de destaque do programa, que se transpõe em espaços 

dedicados à educação, ao ambiente, à biodiversidade, à cultura e à arte.  
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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CAPÍTULO 4 

POCKET PARKS EM PORTUGAL – ENSAIO NA 
CIDADE DE GUIMARÃES 
 

4.1     POCKET PARKS EM GUIMARÃES - METODOLOGIA 

 

 Como referido no capítulo 1 não existem em Portugal programas, iniciativas ou 

promoção que visem a implementação dos pocket parks a nível nacional, regional ou 

municipal. O próprio conceito dos pocket parks ainda não é do conhecimento comum, 

estando no saber dos especialistas e técnicos de espaços verdes o reconhecimento desta 

prática. 

 

 Embora já existam pedidos por parte de algumas autarquias para que ocorra 

participação pública na avaliação e crítica a projetos ou planos desenvolvidos para espaços 

verdes, pode-se considerar que ainda se está longe de práticas que incluam a comunidade 

em todo o processo, ou seja, na realização de projetos, construção dos espaços, 
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Figura 95 – Diagrama das fases metodológicas do ensaio a realizar em Guimarães.  

financiamento e posterior manutenção. Reconhecendo-se o interesse social, ecológico e 

urbanístico dos pocket parks e a importância do processo, pretende-se neste capítulo 

desenvolver uma metodologia experimental visando a promoção dos pocket parks em 

Portugal, com especial enfâse nas cidades. 

 

Visando a experimentação da aplicabilidade do conceito e metodologias de 

implementação dos pocket parks em cidades de Portugal, selecionou-se a cidade de 

Guimarães, enquanto caso de estudo, dadas as preocupações ambientais e políticas 

desenvolvidas pela autarquia que levaram à construção de espaços verdes diversificados 

em tipologias: parques, jardins, hortas urbanas e áreas de conservação. Recentemente, a 

cidade apresentou a candidatura a Capital Verde Europeia 2020, que contou com a 

colaboração da Câmara Municipal de Guimarães e do Laboratório da Paisagem de 

Guimarães.  

 

Com este caso de estudo pretende-se entender a pertinência e a viabilidade da 

utilização de uma metodologia que integre o apoio do poder local, municipal, a promoção 

por instituições locais através do Laboratório da Paisagem, a colaboração do projeto Bienal 

de LandArt e a conceção realizada por técnicos qualificados e alunos da área de arquitetura 

paisagista (apoio profissional) numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (figura 95).  
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Dado o ensaio experimental, no âmbito do presente trabalho, que decorreu entre 

fevereiro e julho de 2017, não foi possível integrar as fases 3 (construção) e 4 (gestão) da 

metodologia de implementação de pocket parks. No entanto, considera-se que a 

experimentação das duas primeiras fases é relevante no sentido de se poder avaliar a 

pertinência da metodologia quando aplicada no contexto nacional.  

 

 

 4.2     POCKET PARKS EM GUIMARÃES – PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 

No ensaio experimental a aplicar em Portugal (cidade de Guimarães), pretende-se 

refletir sobre as abordagens metodológicas de implementação dos pocket parks em 

“Espaços em Aberto”, através da identificação e compreensão desses espaços inseridos na 

cidade, tendo-se também em consideração a sua função e importância. 

 

No que diz respeito à definição dos “Espaços em Aberto”, tema abordado no capítulo 

2 considera-se que em Guimarães serão essencialmente resultantes da alteração das 

funções dos espaços dadas as atuais dinâmicas urbanas. O desfasamento entre a função e 

o tempo não é só representativo no aspeto físico, traduz-se em espaços abandonados, 

degradados ou desocupados, encontrando-se sem função e participação social. Considera-

se que como ponto de partida será importante a compreensão e avaliação destes espaços 

bem como a identificação destes “Espaços em Aberto” da cidade de Guimarães.  

 

Sendo assim, o método a aplicar para que se criem propostas de intervenção e 

apropriação de pequenas parcelas do espaço de uso público urbano localizados em 

“Espaços em Aberto” ou em espaços que não sendo “Espaços em Aberto” apresentam 

pouca utilização, resultou inicialmente de:  

 

a) levantamento e identificação dos “Espaços em Aberto” na cidade de Guimarães; 

b) conhecimento e avaliação da situação de cada espaço de modo a se identificarem 

casos de estudo selecionados para o ensaio experimental de implementação dos 

pocket parks em Guimarães.  

 

Tendo em consideração os “Espaços em Aberto” da cidade de Guimarães, e 

considerando os principais aspetos a ponderar na metodologia descritos no capítulo 3, 
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Figura 96 - Diagrama dos principais objetivos a analisar para a definição da metodologia do  caso de 
estudo a aplicar.  

definiram-se os objetivos a alcançar para a definição da metodologia experimental a aplicar 

e que são (figura 96): 

 

a) identificação dos “Espaços em Aberto” a considerar no ensaio experimental. 

b) definição dos objetivos a alcançar com a implementação dos pocket parks. 

c) elaboração do projeto com a participação do poder local, entidades, peritos e 

apoio técnico.  
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Figura 97 – Curadoria e oradores da Bienal de LandArt, professores e alunos da UTAD e colaboradores do 
Laboratório da Paisagem no auditório do Laboratório da Paisagem. Fonte: Laboratório da Paisagem 2017. 

A primeira atividade metodológica consistiu num conjunto de palestras e mesa 

redonda (figura 97) onde participaram os curadores da Bienal de LandArt. Esta atividade 

permitiu assistir e participar na discussão e reflexão sobre o tema, objetivos e linhas de 

ação. As palestras tiveram lugar no edifício do Laboratório da Paisagem tendo sido realizada 

uma primeira abordagem sobre a definição de paisagem e de que forma a relação do 

Homem com o meio foi alterando a paisagem ao longo dos séculos.  

 

Nesta atividade participaram os fotógrafos Duarte Belo e Carlos Lobo que refletiram 

sobre o modo como vêm e sentem a paisagem ao fotografá-la. Os autores exibiram o seu 

trabalho e discursaram sobre a forma distinta que cada ser humano tem de observar e viver 

a paisagem. Foi transmitida a ideia de que o resultado final da visualização da paisagem, 

neste caso através do registo fotográfico, não é apenas o impacto visual que aparentemente 

nos é dado a visualizar. É igualmente importante reconhecer a perceção de todos os 

sentidos pelos quais o ser humano tem capacidade de usufruir, a fim de poder contemplar a 

paisagem na sua totalidade.  
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Era ainda objetivo da palestra que fossem focadas as experiências e as sensações 

do ser humano em relação à paisagem tendo a intervenção do compositor Carlos Alberto 

Augusto referindo a capacidade de transmitir sensações pela referência do imaginário 

desses locais.  

 

O arquiteto Ricardo Areias apresentou alguns dos “Espaços em Aberto” identificados 

na cidade de Guimarães (figura 98) que poderiam servir de ponto de partida para a seleção 

de possíveis casos de estudo.  

 

Por fim uma mesa redonda permitiu refletir sobre quais os métodos que podem ser 

úteis para que o Homem consiga relacionar-se com estes “Espaços em Aberto” e qual o 

papel ativo que os cidadãos podem ter na valorização destes espaços. 

 

 

 
Figura 98 - Levantamento dos “Espaços em Aberto” na cidade de Guimarães. Adaptado pela Autora, a partir do 
levantamento realizado pelo arquiteto Ricardo Areias. 
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4.3    ENSAIO EXPERIMENTAL  

4.3.1     VISÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES 

 

O crescimento da cidade de Guimarães ao longo do tempo e a alteração da 

sociedade, bem como das suas atividades, levou a que a cidade de Guimarães, que é um 

dos espaços urbanos mais antigos e importantes do nosso país, apresente na atualidade 

uma malha urbana que integra “Espaços em Aberto”, sendo considerados como espaços 

que se encontram atualmente inativos dos seus usos e funções. Estes espaços são 

diversificados das suas dimensões, tipologias e localização, podendo-se encontrar em áreas 

naturalizadas, bem como em áreas construídas e não utilizadas pelas comunidades, como 

sejam as zonas residenciais, industriais, margens de estradas, vias ferroviárias entre outros. 

 

 Pode-se considerar que a cidade de Guimarães se encontra numa fase em que 

responde satisfatoriamente à quantidade e necessidades de espaços verdes urbanos, mas 

que, no entanto, considera ser necessário ponderar o que fazer com os seus “Espaços em 

Aberto”. Os cidadãos que vivem e/ou trabalham em Guimarães têm vindo a associar-se 

formal e informalmente na participação ativa do modo como vêm e pensam sobre estes 

locais.  

 

Tendo em consideração a evolução da malha urbana da cidade de Guimarães nas 

últimas décadas e as preocupações com o ambiente, o Município de Guimarães candidatou-

se a Capital Verde Europeia (CVE) 2020. A candidatura é entendida como instrumento que 

permite criar novas configurações urbanas nos espaços de uso público com interesse no 

desenvolvimento sustentável e promover a sensibilização e envolvimento da população. O 

Município de Guimarães reconhece a relevância do papel que as pessoas podem 

desempenhar na vida da cidade o que se encontra expresso no slogan da candidatura a 

CVE 2020 “Conta Comigo!” (C.M. Guimarães 2015).  

 

Na candidatura ressalva-se o enriquecimento que se pode obter pela ligação dos 

cidadãos com a cidade (C.M. Guimarães 2015). O interesse da candidatura a CVE 2020, ao 

nível do desenvolvimento sustentável significa, para Domingos Bragança “(…) repensar o 

valor dos mercados, integrando os conceitos de bem-estar, de felicidade, das redes 

colaborativas onde se desenvolve o capital social das comunidades, à volta de causas 
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sociais, humanitárias e ambientais, isto é, de inclusão, de dignidade e de felicidade” (C.M. 

Guimarães 2015). 

 

Nesta linha de pensamento o Presidente do Município de Guimarães, Domingos 

Bragança, referiu no seu discurso de apresentação da candidatura de Guimarães como CVE 

2020 que “O maior investimento é o da envolvência nas pessoas. O que resulta de uma forte 

consciência ecológica é a qualidade de vida!” (C.M. Guimarães 2015). Acredita-se que o 

desafio da candidatura do Município de Guimarães a CVE 2020 não se prende 

necessariamente com o resultado final, mas sim da visão, ambição e do percurso que se 

pretende mobilizar até à finalização do plano da candidatura ser aprovado (C.M. Guimarães 

2015).  

 

Tendo-se reconhecido a presença de “Espaços em Aberto” e considerados os 

principais aspetos da metodologia experimental a aplicar na cidade de Guimarães, foi 

possível refletir sobre a visão e o desejo de promover ações ambientais nestes espaços 

contribuidoras para a candidatura da cidade de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020 

em parceria com o projeto da primeira edição da Bienal de LandArt. A análise da visão da 

Câmara Municipal de Guimarães e dos objetivos da Bienal de LandArt permitiram assim 

definir as bases para a realização do ensaio metodológico experimental a aplicar. 

 

 

 

 

4.3.2     DEFINIÇÃO DO TEMA – PARCERIA COM BIENAL DE LANDART 

E LABORATÓRIO DA PAISAGEM 

 

A primeira edição da Bienal de LandArt surge num contexto onde “a Capital Verde 

Europeia tem por principal desígnio criar uma consciência ambiental, ou seja, passar da 

vivência para a experiência” (Azevedo 2017). Tendo em conta esse aspeto, a importância da 

candidatura da cidade de Guimarães a Capital Verde Europeia (CVE) 2020, confere à 

participação do projeto da Bienal de LandArt (incluída na candidatura) “(…) uma 

responsabilidade que vai além da do carácter geralmente efémero de uma Bienal” e sendo 

“no sentido estrito, uma bienal de arte – preferimos chamar-lhe ‘A Arte da Terra’” (Faria 

2017). 
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Os objetivos da criação da Bienal de LanArt partiram de um trabalho apresentado 

pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) nos anos 2015 e 2016, que 

dedicou duas exposições ao tema do território e da natureza, e ainda a curiosidade de 

procurar definir a natureza e aquilo que ela representa (Faria 2017). Essa exposição 

reconheceu o pensamento da relação do Homem com a entidade territorial habitada e até 

mesmo visitada, sendo possível difundir ideias e conceitos, relacionados sob a forma de ver, 

sentir, e experienciar a Paisagem nas suas diferentes perspetivas: “visível e invisível, real e 

imaginária, utópica e distópica” (Faria 2017). 

 

Segundo a geógrafa e também membro na equipa da curadoria da Bienal de LandArt 

Ana Azevedo (2017), é necessário “adquirir uma consciência para a ação. Articular a relação 

entre o pensamento e ação através do desenvolvimento para a competência da ação 

ambiental”. Desta forma, o objetivo prioritário da primeira edição da Bienal de LandArt é 

“expandir o âmbito concetual e o raio de ação (…)” baseado “nas pessoas e ancorada na 

tradição oral, na memória e vivências indiscerníveis do lugar”, através da constituição do 

próprio indivíduo como comunidade e a interferência com o meio ambiente e com quem nos 

rodeia (Faria 2017).  

 

O pensamento das proporções que poderiam ser atingidas com a realização da 

primeira edição da Bienal de LandArt segundo Nuno Faria (2017), membro na equipa da 

curadoria da Bienal de LandArt, leva a pensar numa Bienal que “(…) não fique refém da sua 

dimensão simbólica, da sua designação simbólica e da sua tradicional formatação (…)”. 

 

A visão do Município de Guimarães e os objetivos locais juntamente com o tema 

definido pela Bienal de LandArt permitiu estabelecer a etapa de apoio profissional para a 

conceção materializada na realização de um workshop em que participaram os alunos e 

professores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).  

 

 

 

4.3.3     REALIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 

A realização do caso de estudo permitiu que fossem abordados e ponderados os 

métodos mais adequados para o desenvolvimento de práticas que resultassem como 

possíveis soluções à problemática dos “Espaços em Aberto”, tendo sempre como 
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Figura 99 - Diagrama da metodologia de conceção a aplicar no ensaio metodológico.  

fundamental princípio o papel do cidadão. Tendo em conta os objetivos delineados, 

considerou-se ser o XII Workshop de arquitetura paisagista da UTAD uma oportunidade 

para a realização de um ensaio metodológico promotor da construção de pocket parks na 

cidade. O trabalho do workshop envolve duas fases de trabalho: a análise e a proposta. 

Estas fases implicam cinco etapas distintas conforme indicado na figura 99.  
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Figura 100 – Elementos estratégicos para as propostas.  

As diferentes abordagens e entidades envolvidas determinaram os objetivos que se 

pretendiam com a realização do ensaio metodológico que foram integrados no XII Workshop 

de arquitetura paisagista da UTAD. Sendo assim o programa do workshop destaca a visão 

do projeto político e estratégias ambientais do Município de Guimarães que ponderou: o 

urbanismo, a cultura e o ambiente, sendo materializado sob a forma de elementos 

estratégicos (figura 100), para as propostas de projeto para diferentes “Espaços em Aberto” 

(Martins 2017).   

 

Seguiu-se a seleção dos “Espaços em Aberto” a visitar para a avaliação do interesse 

da intervenção. A visita permitiu compreender os diferentes contextos da cidade. Na 

avaliação o parâmetro do urbanismo (mobilidade e recuperação urbana) relacionou-se com 

as infraestruturas que podem ser estimuladas na cidade; o parâmetro da cultura esteve 

associado aos aspetos de requalificação e valorização histórico-cultural da cidade; e por fim, 

o parâmetro do ambiente relacionou-se com o valor ecológico e a possibilidade de se 

estabelecerem em rede. 

 

 

4.4    ELABORAÇÃO DO ENSAIO METODOLÓGICO  

 

A Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (UTAD) integra no plano curricular 

do 2º ciclo do curso de arquitetura paisagista (mestrado) a realização de workshops, que 

consistem em oficinas de trabalho que permitem, sempre que possível, a saída dos alunos 

do âmbito escolar, quer pela realização de trabalhos no exterior da Universidade, quer 
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Figura 101 – Edifício do Laboratório da Paisagem em 
Guimarães.  
Fonte: http://www.cm-
guimaraes.pt/frontoffice/pages/991?news_id=2392 

porque integrem equipas multidisciplinares em situações que se aproximem da prática 

profissional.  

O XII Workshop de Arquitetura Paisagista da UTAD realizou-se entre os dias 18 e 22 

de abril do ano 2017, reeditando pelo segundo ano consecutivo a parceria com o 

Laboratório da Paisagem de Guimarães e com o Município de Guimarães. O XII Workshop 

integra-se no trabalho que o Laboratório da Paisagem de Guimarães tem vindo a realizar 

nas áreas de Educação para a Sustentabilidade Ambiental e na Investigação e 

Desenvolvimento Ambiental ao apoiar e participar no evento da Bienal de LandArt (Martins 

2017).  

 

Nesta perspetiva, o XII Workshop de arquitetura paisagista da UTAD, que tem por 

tema “Green Act” significa, no duplo sentido, a inspiração dos ideais das intervenções de 

guerrilla gardening indo juntamente ao encontro dos movimentos de ação artística e social 

sobre a paisagem e as culturas do local através da aplicação do conceito dos pocket parks 

(UTAD AP 2017). “Green Act” apresenta assim como principais objetivos refletir e responder 

às questões relacionadas com as expectativas ocupacionais de alguns espaços designados 

por “Espaços em Aberto” e, que possam apresentar grandes aptidões para a fruição pública 

e social (UTAD AP 2017).  

 

A oficina de projeto do XII Workshop 

de arquitetura paisagista realizada pelos 

alunos e professores do 2º ciclo do curso 

de arquitetura paisagista da UTAD 

decorreu no edifício do Laboratório da 

Paisagem em Guimarães (figura 101), 

sendo possível um permanente contacto 

com os técnicos do Laboratório da 

Paisagem, com a equipa da curadoria da 

Bienal de LandArt e ainda as visitas aos 

locais de intervenção. 

 

 A multidisciplinariedade presente nas equipas de execução e acompanhamento dos 

trabalhos é um fator importante, porque permite integrar diferentes conhecimentos e realizar 

partilhas de sensibilidade social, ambiental, económica e criativa levando a diversas 

visualizações, interpretações e propostas nos espaços a intervir. É através desta 
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multidisciplinariedade e número de intervenientes que se podem desenvolver diferentes 

métodos de ação sobre o território. O procedimento a implementar na ativação dos 

“Espaços em Aberto”, tendo em conta a avaliação das necessidades e condicionantes dos 

locais, tem por objetivo essencial atribuir uma função humana e social a estes espaços que 

deverão simultaneamente contribuir para a melhoria do ambiente.  

 

A preocupação em procurar desenvolver a dimensão social no âmbito da oficina de 

trabalho permitiu que o alcance social fosse explorado através da importância em evocar a 

atenção da população e até mesmo visitantes, para o significado do valor que o espaço 

verde público urbano pode desempenhar (UTAD AP 2017).  

 

 

4.4.1     FASE DE ANÁLISE – LEVANTAMENTO E  

CONCEÇÃO DE IDEIAS 
 

• Primeira etapa - Visita aos locais: 

 

A visita aos locais foi baseada no levantamento dos “Espaços em Aberto” 

anteriormente referenciado (figura 98, página 108) sendo que a seleção dos espaços a 

visitar foi executada segundo alguns critérios de avaliação prévios:  

 

a) os espaços seriam preferencialmente áreas públicas urbanas de fácil acesso e, de 

preferência, no centro urbano da cidade. Não se excluía na sua totalidade o interesse em 

áreas privadas urbanas que pudessem ser adquiridas e submetidas à implementação de 

pocket parks.   

b) a dimensão dos espaços, que embora seja um critério relativo para a 

implementação dos pocket parks, seria preferencialmente de pequena e média dimensão, 

tendo em consideração o contexto e a escala urbana envolvente.  

c) o alcance social deveria ser diversificado. Este ponto considera-se ser importante 

na seleção dos espaços para a implementação das práticas dos pocket parks, no sentido 

em que este critério pudesse ser abrangido pelos diferentes grupos de cidadãos desde os 

moradores, trabalhadores, visitantes, assim como diferentes faixas etárias.  
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Pode referir-se que o contato com a cidade e com os espaços que se visitaram 

permitiu observar outros locais que, mesmo não constando do levantamento inicial, se 

considerou que pudessem ser igualmente equiparados. 

A observação de locais e visita à cidade (figura 102 e 103) permitiu encontrar 

espaços que não se apresentando totalmente abandonados ou degradados, eram espaços 

malsucedidos ou desapropriados.  

 

Foi nesse contexto que se considerou o 

largo da Mumadona (figura 104) por se 

entender ser um espaço com grandes 

oportunidades onde se poderá promover e 

desenvolver ações dinamizadoras. No total 

foram visitados doze espaços. Posteriormente 

os docentes da UTAD selecionaram quais os 

locais onde intervir, não esquecendo que os 

locais selecionados deveriam ir de acordo com 

as potencialidades e oportunidades dos 

elementos estratégicos (urbanismo, cultura e ambiente) onde se pôde concluir que:  

 

- Considerando o parâmetro urbanismo foram escolhidos dois largos onde se 

conseguiu verificar uma grande concentração de pedestres e, tendo em conta a localização 

estes dois espaços encontravam-se desaproveitados das suas potenciais funções físicas 

(tendo em conta o valor estético dos edifícios emblemáticos envolventes) e sociais (tendo 

em conta a quantidade de pessoas que atravessam os locais).  

 

Figura 104 - largo da Mumadona em Guimarães.  

Figura 103 -  Observação de locais e visita à cidade  Figura 102 – Observação de locais e visita à cidade.  
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- Considerando o parâmetro cultura foi escolhida a antiga fábrica de Couros, um 

espaço de valor histórico da cidade de Guimarães, que nos remete para as tradições 

culturais que não devem ser esquecidas pela população por quem visita a cidade. 

- Considerando o parâmetro ambiente foram escolhidas duas áreas: uma zona 

ribeirinha e uma zona de arboreto para que pudessem ser implementadas técnicas de 

sustentabilidade ambiental e, mesmo que de pequena escala conseguissem ser 

representativas de importantes ações dinamizadoras de consciência ambiental. Além deste 

aspeto esperava-se que estes locais pudessem ser usufruídos como pequenos oásis 

urbanos na cidade de Guimarães.  

 

Tendo em conta a grande variedade e quantidade de locais visitados optou-se por 

selecionar-se os locais (figura 105) por cada grupo de trabalho com a finalidade de se poder 

demonstrar a possibilidade da criação de uma rede de conectividade entre estes locais. 

Esse acontecimento pode confirmar o tema que se considera realçar com esta dissertação, 

acerca da importância de que estas pequenas intervenções possam, ainda que em reduzido 

número ter uma grande expressividade na malha urbana. 

Figura 105 – Seleção dos locais a intervir, tendo como base o levantamento realizado pelo arquiteto Ricardo 
Areias. 
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Figura 106 – Grupos de trabalho a desenvolverem as suas 
propostas, no edifício do Laboratório da Paisagem.  
 

• Segunda etapa - Aplicação do conceito pocket parks: 

 

Depois de atribuídas as áreas de intervenção aos três grupos de trabalho, o primeiro 

passo para dar início aos trabalhos foi a realização de um “brainstorming”. O “brainstorming” 

permitiu apresentar ideias, dúvidas e propostas consistindo numa primeira abordagem de 

avaliação e análise sobre os locais.  

 

Logo nesta etapa os três grupos de trabalho consideravam que a participação das 

comunidades e dos cidadãos vimaranenses era fundamental. O fator da participação e 

envolvimento social, que se considera ser uma importante característica na implementação 

dos pocket parks, era necessário e deveria ser considerado um aspeto imprescindível na 

metodologia. Dessa forma os alunos iniciaram a conceção de ideias, considerando a 

aplicação do conceito dos pocket parks, refletindo sob de que forma se poderia incluir o 

envolvimento dos cidadãos nas fases de construção e gestão dos projetos. 

 

Os grupos de trabalho 

desenvolveram as suas propostas no 

mesmo espaço, cedido pelo 

Laboratório da Paisagem, sendo um 

aspeto positivo na realização dos 

trabalhos porque permitiu a partilha de 

conhecimento, ideias e interajuda 

(figura 106). Pode-se considerar que 

este aspeto se torna ainda mais 

importante pelo caráter social que este 

género de intervenções mobiliza. 

Destaca-se ainda a presença de Nuno Silva, mestre em engenharia civil com especialização 

em hidráulica e ambiente na Universidade do Minho que desempenha atualmente o cargo 

de membro da equipa do Laboratório da Paisagem com funções de investigação na área da 

hidráulica.  A presença do engenheiro Nuno Silva foi benéfica para todos os grupos embora 

tivesse sido incluído no grupo 3.  
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 A multidisciplinaridade foi também 

um fator que se verificou com as visitas da 

curadoria da Bienal de LandArt e a presença 

constante dos professores da UTAD (figura 

107 e 108, página 119) enquanto decorria a 

oficina de trabalho, onde a sua presença 

permitia debater opiniões que eram expostas 

acerca dos diferentes projetos. Pretendia-se 

com a conceção a apresentação de um 

conjunto de ideias que pudessem chamar à 

atenção para a utilização dos espaços e transmitissem a mensagem desenvolvida por cada 

grupo de trabalho. Tendo em consideração estes objetivos os professores da UTAD que 

acompanharam diariamente os trabalhos quiseram demonstrar de que forma se poderia 

intervir nos espaços urbanos tendo apresentado uma proposta de intervenção para o jardim 

do Largo da República do Brasil (figura 109). 

 

Esta demonstração, embora que pudesse ser alvo de alguma controvérsia, permitia, 

propositadamente, despertar nos alunos o espírito crítico e criativo necessário neste género 

de intervenções. Neste caso, do Largo da República do Brasil, optou-se por uma abordagem 

histórica/cultural através da referência à paisagem agrícola, perdida pela presença da 

cidade, mas que ainda faz parte da história da cidade de Guimarães. 

 

• Terceira etapa - Descrição dos trabalhos: 

No dia 22 de abril os alunos deram por concluídos todos os trabalhos, expondo e 

explicando o projeto através de um poster em tamanho A1.  

Figura 107 – Proposta de intervenção no jardim do 
Largo da República do Brasil em Guimarães.  
 

Figura 109 – Professores e alunos em debate de 
ideias de conceção para a aplicação do conceito dos 
pocket parks nas propostas de trabalho.  

Figura 108 - Professores e alunos em debate de ideias 
de conceção para a aplicação do conceito dos pocket 
parks nas propostas de trabalho.  
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Figura 110 - Localização de Guimarães e do 
Largo da Mumadona e Largo Conde de Arnoso.  

LARGO DA MUMADONA E LARGO CONDE DE ARNOSO 
 

Local: Largo de Condensa da Mumadona;  

 Rua de S. Nicolau dos Estudantes 

Dimensão: aproximadamente 1.300 m2, 460 m2  

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Câmara Municipal de Guimarães 

Grupo 1: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; 

Thácia Santos 

 

 

CONCEÇÃO 

 

 

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO LOCAL  

 O largo da Mumadona (figura 111) e o largo Conde de Arnoso (figura 112) estão 

localizados numa zona turística e residencial. Os locais apresentam-se, segundo o 

enquadramento local, como dois espaços de passagem de elevada intensidade pedonal. 

Segundo este enquadramento os alunos verificaram que seria de grande interesse a 

presença de dois pontos de paragem.  

Figura 111 – largo Conde de Arnoso. Guimarães.  Figura 112 – largo da Mumadona. Guimarães.  
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CONSTRAGIMENTOS 

 Tendo em conta a descrição do enquadramento local onde se situam os dois locais 

de intervenção, os alunos analisaram individualmente os dois espaços, chegando à 

conclusão de que, ambos se apresentam desvalorizados das expetativas ocupacionais que 

são permitidas oferecer. Em relação ao desenho e aos elementos que compõem os espaços 

verificou-se não haver interligação com as pessoas, assim como a falta de condições para 

permanecer nos locais. 

 

OPORTUNIDADES 

Tendo sido analisados os pontos fracos das duas áreas a intervir, rapidamente os 

alunos perceberam quais as oportunidades e os objetivos que poderiam ser delineados e 

explorados. O objetivo inicial traçado pelos alunos teve por base a necessidade imediata de 

criar um ambiente ativo, dinâmico e que pudesse acompanhar o movimento do contexto 

envolvente. Indiretamente pretendia-se que a proposta fosse acolhedora, chamando a 

atenção das pessoas a parar e permanecer no local, usufruindo do espaço e da envolvente. 

 

CONCEITO 

O conceito definido para o espaço foi “ver, sentir, estar” como referência ao 

movimento da zona da cidade. Pretendeu-se com este conceito a criação de espaços 

movíveis. Para esse efeito concebeu-se um sistema, não fixo que permite usufruir do 

material vegetal e do mobiliário. O sistema construído em bidons move-se sobre carris e 

dessa forma permite que o usuário disponha dos elementos vegetais ou físicos onde desejar 

(dentro dos limites impostos pelo sistema). No caso do largo da Mumadona pretendia-se 

que o desenho do sistema móvel desenvolvido pudesse requalificar as estruturas de betão 

existentes no local, através da disposição do material vegetal. No caso do largo Conde 

Arnoso o desenho do sistema era disposto segundo o padrão do pavimento existente.  

 

ENVOLVMENTO DO CIDADÃO 

 O parâmetro do envolvimento do cidadão neste projeto não foi inserido na fase de 

conceção. Apenas se realizou a consulta a técnicos e peritos que vivem em Guimarães. No 

entanto, o grupo de trabalho considerou que a participação das pessoas seria uma mais-

valia para a dinâmica do espaço e o elemento fundamental para o sucesso da intervenção. 
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Figura 113 – Poster 1 de apresentação da intervenção do largo da Mumadona e do Conde Arnoso. 
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia Santos (grupo 1) 2017. 
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Figura 114 – Poster 2 de apresentação da intervenção do largo da Mumadona e do Conde Arnoso. 
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia Santos (grupo 1) 2017. 
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Figura 115 - Localização de Guimarães e do Largo 
da Cidade.  

Figura 116 – Largo da cidade. Guimarães.  
 

Figura 117 – Largo da Cidade. Guimarães.  
 

JARDIM DE COUROS 

 

Local: Largo da Cidade 

Dimensão: aproximadamente 600 m2, 955 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Câmara Municipal de Guimarães 

Grupo 2: Ana Rita Queirós; Márcia Ferreira; 

Paulo Coelho 

 

 

CONCEÇÃO 

 

 

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO LOCAL  

 

 O jardim de Couros fica situado no centro histórico de Guimarães, junto à pousada 

da juventude, na antiga fábrica de Couros sendo representativo de um edifício e atividade 

importante na cidade (figuras 116 e 117). Quanto à análise das caraterísticas morfológicas 

da cidade percebe-se que o local se localiza a curta distância das zonas mais 

movimentadas de Guimarães, mas que, no entanto, posicionado numa cota inferior, é um 

espaço calmo com pouco tráfego pedonal e rodoviário que se revela ser um refúgio da 

confusão da cidade.    
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CONSTRAGIMENTOS 

 Embora as estruturas existentes relativas ao antigo edifício da fábrica permaneçam 

presentes, verifica-se que se encontram em ruína, pelo que se constituem como 

representação do valor histórico/cultural. Atualmente não são dinamizadores de atividades 

nem do usufruto nem das pessoas.  

 

OPORTUNIDADES 

 As oportunidades deste local são vastas, dada a localização histórico cultural dos 

elementos presentes. Para além deste valor a presença do rio de Couros é também um 

elemento importante no conjunto do espaço diretamente relacionado com a história e cultura 

do local. Face a estas oportunidades os alunos delinearam os objetivos que pretendem 

atribuir às estruturas e ao elemento de água, atribuindo as funções de: educação, 

sustentabilidade, reintegração, ecologia, sensações e cor.  

 

CONCEITO  

Segundo os alunos o conceito a aplicar na proposta para o Jardim de Couros traduz-

se em três palavras-chave: intimista, pacato e pitoresco. Para a atribuição dos diferentes 

sentidos, usos e valores que se pretendiam atribuir ao local, os alunos optaram por 

subdividir os espaços de acordo com as funções e os conceitos que haviam de ser 

submetidos.    

 

ENVOLVMENTO DO CIDADÃO 

 Para além da intervenção ter um caráter reconstrutivo de enquadramento, o principal 

objetivo do projeto pretende beneficiar e comprometer a população com um espaço que 

sirva de palco artístico e cultural. Este cenário pode constar de manifestações temporárias 

através do envolvimento do cidadão na realização de demonstrações que possam ser 

realizadas por escolas primárias, lares de idosos e intercâmbio com atividades promocionais 

da pousada de juventude.    
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Figura 118 - Poster 1 de apresentação da intervenção do Jardim de Couros. Fonte: Ana Rita Queirós; 
Márcia Ferreira; Paulo Coelho (grupo 2) 2017.   
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Figura 119 - Poster 2 de apresentação da intervenção do Jardim de Couros. Fonte: Ana Rita Queirós;            
Márcia Ferreira; Paulo Coelho (grupo 2) 2017.    
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Figura 120 - Localização de Guimarães e da Rua 
de S. Nicolau dos Estudantes e Largo de São 
Francisco 

Figura 122 – Corredor Alameda Sul. Guimarães. Figura 121 – Lavadouro do Campo da Feira. 
Guimarães.  

SENTIDOS & EXPERIENCIAR A RIBEIRA / DESCOBRIR O VERDE 
 

Local: Rua de S. Nicolau dos Estudantes;  

Largo de São Francisco 

Dimensão: aproximadamente 1.000 m2, 670 m2 

(dados obtidos por medição no Google maps) 

Cliente: Câmara Municipal de Guimarães 

Grupo 3: Karynna Maia; Nádia Parreira;  

Nuno Silva; Tiago Lopes 

 

 

CONCEÇÃO 

 

 

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO LOCAL  

 

 Os locais a intervir correspondem às áreas do Lavadouro do Campo da Feira (figura 

121) e o Corredor Alameda Sul (figura 122). Embora se considerem locais subutilizados, 

ambos os espaços apresentam características únicas, através de nichos de biodiversidade 

situados num contexto urbano rígido. Este enquadramento evocou a atenção para uma 

intenção cuja proposta fosse direcionada ao ambiente e às técnicas de sustentabilidade que 

poderiam ser aplicadas nos espaços.   
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CONSTRAGIMENTOS 

Tendo em consideração o enquadramento local descrito anteriormente, os alunos 

detetaram alguns constrangimentos, sendo de realçar a ausência de conectividade com os 

elementos naturais dominantes no espaço. No caso do Lavadouro do Campo da Feira esse 

elemento é a linha de água e, no caso do corredor Alameda Sul, é a imponente estrutura 

arbórea.  

 

OPORTUNIDADES 

Tendo em consideração a análise dos constrangimentos, e embora que rem 

contextos distintos, os locais são representativos da oferta e oportunidade que os locais 

possuem. Sendo assim, os objetivos delineados pelos alunos foram no sentido de promover 

a sensibilização das pessoas para a importância do contato com estes pequenos “oásis 

urbanos”, através dos elementos que os compõem. O desafio será perceber de que forma 

estes locais podem ser cuidados e experienciados para que eles não deixem de 

desempenhar as suas funções naturais e que, ainda assim, possam estar em equilíbrio com 

a presença do Homem. De acordo com estas características a grande oportunidade para 

este local é a de definir estruturas que permitam a passagem de conhecimentos e 

informação.   

 

CONCEITO 

O conceito desta proposta é “o despertar dos sentidos”. Os alunos quiseram 

essencialmente demonstrar com este projeto de que forma podem ser estimulados os 

diferentes sentidos num espaço de pequena dimensão, e onde possam ser aplicadas 

técnicas de sustentabilidade ambiental estrategicamente posicionadas para promover a 

valorização e preservação dos valores naturais encaixados na malha urbana.  

 

ENVOLVMENTO DO CIDADÃO 

A proposta para o Lavadouro da Feira optou-se por criar pontos de interação 

(fisicamente e visualmente) com a ribeira e permitir que a interação fosse experienciada de 

forma sensitiva através de amplificadores de som.   
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Figura 123 - Poster 1 de apresentação da intervenção Sentidos&Experienciar a Ribeira/Descobrir o Verde. 
Fonte: Karynna Maia; Nádia Parreira; Nuno Silva; Tiago Lopes (grupo 3) 2017.      
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Figura 124 - Poster 2 de apresentação da intervenção Sentidos&Experienciar a Ribeira/Descobrir o 
Verde. Fonte: Karynna Maia; Nádia Parreira; Nuno Silva; Tiago Lopes (grupo 3) 2017.      
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• Quarta etapa - Avaliação dos trabalhos: 

Tabela 8 – Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – Fase da Metodologia: 
Conceção - Levantamento.  

 
 

Metodologia  
de conceção 

CONTEXTO URBANO 
 “GREEN ACT” 

 

Largo da Mumadona     Jardim de     Sentidos & Descobrir    
e Conde de Arnoso         Couros               Descobrir      

Levantamento     

Visita e seleção dos locais 

através da localização dos 

“Espaços em Aberto” 

    

Análise dos objetivos e 

oportunidades para o local  

    

Valor ecológico do local     

Avaliação da acessibilidade ao 

espaço 

    

Ponderação de atividades 

recreativas para o espaço  

    

Estudo de uma ação construtiva 

sobre o espaço 

    

Estudo de uma ação 

requalificativa sobre o espaço 

    

 A análise da metodologia de conceção aplicada ao ensaio metodológico consiste na 

avaliação das fases de levantamento e desenho.  

 A fase de levantamento (tabela 8) consiste essencialmente na seleção e 

caracterização da tipologia de “Espaços em Aberto” que podem ser enquadrados no ensaio 

dos pocket parks na cidade de Guimarães, bem como na identificação e na análise dos 

objetivos, para fins de conceção, ponderando ações construtivas ou requalificativas dos 

espaços. Em todos os projetos a análise dos constrangimentos e oportunidades foi efetuada 

pelos alunos sob orientação dos docentes. Dessa forma foi possível selecionar, de entre os 

objetivos pretendidos para cada local, os que melhor se aplicam, ponderando o valor 

ecológico, as acessibilidades, as atividades e o nível de intervenção. No que diz respeito às 

funções atribuídas aos espaços ponderaram-se as atividades recreativas e o valor ecológico 

e cultural avaliando a finalidade a que o projeto se proponha.  
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Tabela 9 - Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – Fase da Metodologia: 
Conceção – Desenho.  

 

 A fase de desenho (tabela 9) consiste essencialmente na avaliação e integração dos 

projetos, sob o formato de pocket parks, adaptados a cada local, introduzindo aspetos 

sociais que possam ser desenvolvidos segundo as diferentes funcionalidades que possam 

ser exploradas. Os aspetos sociais podem ter como ponto de partida a integração com 

outros projetos e/ou entidades que sejam consideradas parceiras do projeto e que sejam 

uma mais-valia para o desenvolvimento do espaço. Esta avaliação é importante para a 

definição da estratégia de intervenção que se pretende para o local que por consequência 

irá definir as técnicas de desenho que possam ser aplicadas ao espaço, em função do 

objetivo pretendido. 

Nesta fase a delimitação física e a definição formal do espaço são cruciais e podem 

ser representadas pela forma do terreno ou aplicação de estruturas. Quando da aplicação 

de estruturas pretende-se que sejam representativas de dinâmicas de uso e forma podendo-

se apresentar como elementos móveis, ou por elaboração de cenários temporários. Ainda 

acerca da criação de estruturas e de cenários temporários tem-se em consideração a 

capacidade de adaptação que se considera poder ser uma mais-valia do futuro do projeto. 

 
 

Metodologia  
de conceção 

CONTEXTO URBANO 
 “GREEN ACT” 

 

Largo da Mumadona     Jardim de     Sentidos & Descobrir    
e Conde de Arnoso         Couros               Descobrir      

Desenho     

Integração com outros projetos 

e/ou entidades 

    

Definição da forma do terreno     

Criação de estruturas fixas no 

terreno 

    

Criação de estruturas móveis no 

terreno 

    

Criação de cenários temporários     

Criação de estruturas/ cenários 

para posterior 

alteração/adaptação 
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Tabela 10 - Ensaio Metodológico da Implementação de pocket parks em Guimarães – Parâmetros de 
Caracterização: dimensão física e dimensão social.  

 

 Os parâmetros de caracterização do ensaio dos pocket parks em Guimarães (tabela 

10) consistem essencialmente na avaliação da dimensão física e social. No que diz respeito 

aos fatores da dimensão física tendo em conta o tamanho, verifica-se que os espaços de 

cada projeto, compostos por duas áreas, correspondem a dimensões entre os 100 m2 e os 

1.000 m2 à exceção de uma das áreas, o largo da Mumadona. Quanto à localização 

podemos destacar que todos os projetos estão situados em espaços que se consideram ser 

subutilizados e realçar que uma das áreas do projeto Jardim de Couros situa-se num espaço 

inacessível. A aplicação de elementos materiais na definição de áreas recreativas foi comum 

em todos os projetos, assim como a reutilização e reciclagem de materiais, o que se pode 

dever à opção de baixos custos de construção. Os fatores representativos da dimensão 

social pretendem demonstrar o divergente o alcance público das propostas, havendo 

espaços vocacionados para os residentes e outros para a população em geral.  

 
 

Parâmetros de 
caracterização 

CONTEXTO URBANO 
 “GREEN ACT” 

 

Largo da Mumadona     Jardim de     Sentidos & Descobrir    
e Conde de Arnoso         Couros               Descobrir      

Dimensão física   Área 1            Área 2 Área 1       Área 2             Área 1               Área 2 

Dimensão 100 – 1.000 m2     

Dimensão > 1.000 m2     

Localização  

(espaço subutilizado)  

    

Localização 

(espaço inacessível) 

    

Aplicação de elementos 

materiais 

    

Reutilização e reciclagem de 

materiais 

    

Dimensão social     

Residentes     

Visitantes     



Pocket parks 
Reflexão sobre a importância dos espaços verdes de pequena escala nas morfologias urbanas - uma 

experiência na cidade de Guimarães 
 

135 
 

4.4.2      FASE DE PROPOSTA 

 

• Quinta etapa - Discussão de resultados: 

 

O Laboratório da Paisagem e os curadores da exposição da Bienal de LandArt 

consideraram como trabalho mais interessante de implementar, enquanto elemento capaz 

de promover e dinamizar os pocket parks a proposta do largo da Mumadona e do largo 

Conde de Arnoso, correspondente ao grupo 1. A atitude sobre o espaço, desenvolvida pelo 

grupo, reflete a perceção das diversas oportunidades de utilização que o espaço possa ter. 

Essas oportunidades podem ser de vários níveis, ou seja, tirar partido da localização, 

requalificar o desenho, melhorar os elementos que compõem o espaço, entre outros aspetos 

que possam servir como características da sua utilização.   

 

 O protótipo desenvolvido por este grupo de trabalho constitui-se como elemento 

valorizado do espaço. O protótipo é uma proposta versátil e ao mesmo tempo económica, 

tendo ainda a vantagem de ser manipulada pelos seus utilizadores através deste elemento 

que podem oferecer dinamismo à utilização do espaço (figura 125 e 126). A cor é outro 

elemento fundamental pois utilizando-se cores primárias oferece-se alegria e luz ao local. 

 

 

Os elementos desenvolvidos podem ser manipulados e adaptados a cada 

circunstância e utilizadores, como podemos visualizar na figura 127 da página 136. Este 

elemento tem ainda a capacidade de poder ser aplicado em diferentes locais. O protótipo 

Figura 126 – Ilustração representativa dos elementos 
propostos pelo protótipo desenvolvido.  
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia 
Santos, 2017. 
   

Figura 125 - Ilustração representativa dos elementos 
propostos pelo protótipo desenvolvido.  
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia 
Santos, 2017. 
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pode ainda ser reconhecido pelo carater temporário se assim for o desejo, ou pode ser 

usado permanentemente com a liberdade de poder existir em diferentes composições dos 

seus elementos. 

 

Tendo em conta todas as características apresentadas, esta proposta foi, 

rapidamente, identificada como tendo potencial para poder ser aplicada na tipologia de 

pocket park pois também consegue ser de fácil construção e adaptação.  

 

Reconhecendo a curiosidade da implementação deste género de ações em vários 

espaços urbanos da cidade de Guimarães e a particularidade desta proposta o júri entendeu 

ser a que melhor respondia aos objetivos. 

 

Tendo em consideração o potencial da proposta, avaliando as suas características, e 

não desvalorizando o projeto concebido com o intuito de ser aplicado no largo da 

Mumadona e no largo Conde de Arnoso, o Laboratório da Paisagem e os curadores da 

exposição da Bienal de LandArt sugeriram que fosse realizado um modelo base. O modelo 

foi proposto ser criado pelos alunos que realizaram o projeto selecionado, dando 

seguimento à proposta por eles iniciada, com o interesse de explorar outras áreas se não 

aquelas para o qual o projeto inicial foi idealizado.  

 

Podemos considerar que a estratégia de aplicação do conceito sugerida pelo 

Laboratório da Paisagem e pelos curadores da exposição da Bienal de LandArt, como forma 

de replicação em vários locais deve ser refletida. O modelo deve ser produzido sobre um 

Figura 127 – Ilustração representativa do movimento dos elementos propostos.  
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia Santos, 2017. 
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formato que facilite a melhor adaptação do modelo aos diferentes contextos onde a sua 

funcionalidade possa ser útil, tendo sempre como primeira análise as necessidades locais 

para a implementação de qualquer modelo. Para além disso deve ter-se em consideração o 

envolvimento do cidadão na construção do modelo, sugerindo que os elementos possam ter 

um caráter renovável.  

 

Nesse sentido os alunos criaram um eixo com uma extensão de 12 metros onde 

foram colocados os elementos que se reconheceram ser essenciais na composição do 

modelo-tipo representado na figura 128. A extensão média/reduzida permite que seja 

posicionada e ampliada de acordo com o local e a intenção que se pretende. Para além 

disso o modelo-tipo não tem de necessariamente de seguir a organização exposta na figura 

128, podendo ser apresentado sobre qualquer configuração, permitindo tornar o modelo 

ainda mais versátil da sua funcionalidade. 

 

O modelo-tipo é constituído por quatro elementos movíveis sobre o eixo através de 

um sistema de roldanas. Foram criados dois exemplares para as estruturas de estadia, 

(figuras 129 e 130, na página 138) cada um seguido de duas estruturas com vegetação que 

consigam proporcionar algum conforto bioclimático ao acompanharem as estruturas de 

estadia, se assim desejarem.   

Figura 128 – Representação do modelo-tipo para a conceção do protótipo através de um eixo com 12 
metros de comprimento.  
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; Thácia Santos, 2017. 
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Tendo em consideração o fator anteriormente referido, acerca do envolvimento do 

cidadão para a possibilidade de renovação e inovação dos elementos, optou-se pela 

escolha de materiais reutilizáveis, como a madeira e bidons de chapa. Essa opção permitiu 

não só que os cidadãos pudessem tomar decisões sobre a representação dos elementos, 

mas também por ser uma opção adequada a um custo financeiro reduzido para a 

elaboração do modelo. 

 

 

 

 

 

4.5    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Considera-se que o XII Workshop de arquitetura paisagista da UTAD enquanto 

ensaio metodológico foi bem-sucedido tendo todos os projetos demonstrado inovação e 

exequibilidade. Todas as propostas apresentadas, embora que em contextos distintos, 

correspondem a intervenções de pocket parks e conseguem abranger e alcançar como 

resultado final variedade de tipologias de espaços verdes.  

 

Ainda se constatou com este ensaio metodológico a importância da análise do local e 

avaliações das potencialidades do local tendo como finalidade o incentivo do uso público e o 

envolvimento na participação dos utilizadores em relação aos espaços. Estes projetos 

Figura 130 – Representação de um modelo 
de estadia.  
Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; 
Thácia Santos, 2017. 
 

Figura 129 - Representação de um modelo de 
estadia. Fonte: Francisco Silva; Patrícia Abrantes; 
Thácia Santos, 2017. 
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demonstraram a capacidade de adaptação do conceito dos pocket parks dada a 

variabilidade de dimensões, localizações, acessibilidades e nível de intervenções que foram 

apresentados. 

 

O projeto selecionado permite a exploração do mobiliário urbano enquanto elemento 

estruturador, podendo ser de caráter temporário, provisório ou ser alterado consoante a 

evolução dos locais, permitindo ainda que esta experiência possa envolver os cidadãos com 

os lugares e conduzir a posteriores aperfeiçoamentos. Embora não tenha sido realizada a 

participação pública para a conceção do projeto pode-se considerar que a alternativa 

encontrada de contar com a colaboração de entidades, peritos e técnicas foi positiva e 

permitiu a realização da fase de conceção num período de tempo muito reduzido.  

 

O interesse na implementação do projeto selecionado veio demonstrar que é 

possível recriar o conceito original dos pocket parks mesmo que num contexto físico distinto. 

Embora o contexto físico não seja um espaço abandonado não implica o sucesso ou a 

integração do conceito dos pocket parks em espaços que se encontram desaproveitados, 

mas que ainda assim possam apresentar maiores capacidades de uso do que qualquer 

outro espaço aparentemente abandonado. Esta questão pode demonstrar-nos que os 

pocket parks embora sejam reconhecidos como uma prática que se destaca em espaços 

degradados, o valor desta prática pode igualmente ser reconhecido no impulso de ações 

dinamizadoras de locais ou infraestruturas desaproveitadas. 

 

O ensaio metodológico desenvolvido apresenta como aspetos negativos o facto de 

não ter sido possível a participação pública e a definição de um fundo de financiamento para 

a construção do projeto e gestão. O ensaio metodológico mostrou ser uma mais-valia para 

reajustar a metodologia experimental de implementação de pocket parks em Portugal. Como 

aspetos positivos a apontar podemos destacar o interesse do Município de Guimarães neste 

género de conceito, o levantamento de alguns espaços a intervir, a interação de uma equipa 

multidisciplinar, a existência de um tema e elementos estratégicos definidos pela Bienal de 

LandArt e por fim, o apoio profissional na área de arquitetura paisagista através da entidade 

pública da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 
 

 

 As dinâmicas sociais e económicas das sociedades espelham-se nas alterações do 

uso e forma dos espaços. Os pocket parks são uma das tipologias de espaços exteriores 

que surgiram em resposta à necessidade de recuperação de formas e usos de espaço 

sendo que, em simultâneo, permitem a definição de relações sociais. 

 

 Em alguns países, os pocket parks são atualmente reconhecidos como tipologia de 

espaço verde público, podendo surgir em contexto urbano, suburbano ou rural. A 

implementação dos pocket parks visa diversos objetivos, desde atenuar as dificuldades de 

acesso a espaços verdes existentes, permitir o uso de áreas que se encontravam 

indisponíveis, recuperar espaços abertos degradados, esquecidos ou inadequados das suas 

atuais funções. Para além disso é possível verificar que os pocket parks pretendem 

essencialmente levar o Homem a usufruir de espaços verdes em harmonia com a 

comunidade em que se insere. 
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 Abrangendo os pocket parks diversas configurações construtivas e/ou reconstrutivas 

de espaços inutilizados, apresentam-se sobretudo como um processo criativo de 

intervenções individuais e regenerativas de ação social. As funções atribuídas a estes 

espaços foram-se alterando e adaptando ao longo do tempo de forma a acompanhar a 

diversidade dos contextos urbanos, rurais e sociais onde foram desenvolvidos, de forma a 

melhorar a qualidade de vida das comunidades. 

 

 Entender as metodologias utilizadas que permitem a promoção e implementação dos 

pocket parks considera-se ser fundamental para que se possam dinamizar este tipo de 

ações em Portugal. Com a análise e avaliação dos casos de estudo em Inglaterra, focada na 

presente diversidade dos programas promotores ao desenvolvimento dos pocket parks, foi 

possível compreender a flexibilidade física e social que este género de intervenções pode 

envolver e oferecer. Verificou ser-se igualmente importante a reflexão sobre as abordagens 

metodológicas da sua promoção e aplicação.  

 

 Perante este fator os casos de estudo permitiram inferir que as metodologias 

aplicadas se focam nos seguintes passos: 

 - Promoção: através da realização de uma candidatura, podendo ser ao nível 

nacional, regional ou municipal, tendo como importante fator o apoio em parcerias com 

outros projetos e/ou instituições. 

 - Conceção: através da presença de apoio profissional na área de arquitetura 

paisagista para a elaboração da análise e proposta a aplicar. 

 - Construção: através do apoio de financiamentos, resultante do próprio programa 

e/ou de outros projetos/instituições com a ajuda do envolvimento da comunidade. 

 - Gestão: através da criação de formatos associativos ou grupos comunitários onde 

seja permitido o compromisso para a manutenção e desenvolvimento do projeto. 

 

Para além da análise das metodologias aplicadas, constatou-se que a individualidade 

de cada proposta, explícita no seu desenho e nas funções que lhes são atribuídas, 

encontra-se mencionada através das diferentes razões que levam à sua implementação e 

em função dos diferentes contextos urbanos, suburbanos e rurais, podendo ainda variar 

entre si.   

 

Partindo da metodologia geral referida definiu-se um ensaio metodológico que visa 

testar a sua aplicabilidade em Portugal e, especificamente numa cidade portuguesa. O 
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ensaio metodológico realizado demonstrou que, em quaisquer circunstâncias de conceção e 

implementação, os pocket parks podem desenvolver-se como estratégia urbana 

dinamizadora do uso público e promovedora de ações sociais, que pode ser ajustada a cada 

contexto, desde que não sejam desvalorizadas as suas principais características: a forma e 

a interação social.  

 

A metodologia definida no ensaio experimental teve por principais constrangimentos 

a ausência de participação pública e a impossibilidade de testar a fase de construção e de 

gestão. No entanto considera-se que o ensaio metodológico mostrou ser uma mais-valia 

porque permitiu entender de que modo é possível reajustar a metodologia geral visando a 

sua implementação em Portugal. 

 

Não sendo os pocket parks uma prática usual em Portugal, a sua implementação 

ainda necessitará de maior incentivo por parte das entidades e parceiros institucionais do 

que o observado na metodologia geral. Considera-se que a participação dos municípios é 

fundamental na identificação dos locais e comunidades a integrar bem como no apoio 

financeiro, técnico e institucional. A colaboração de parceiros e de profissionais também se 

considera ser fundamental no caso português dado as comunidades ainda não serem 

proactivas e dinamizadoras deste tipo de intervenção.  

 

O ensaio metodológico realizado com o XII Workshop da UTAD (apoio profissional) 

também provou ser possível a definição de intervenções em curtos períodos de tempo, e 

com soluções de baixos custos, desde que devidamente acompanhadas por projetos (bienal 

de LandArt) e instituições (Laboratório da Paisagem) presentes e integradas nas cidades 

como contribuidoras de ideias, conceitos e reflexões sobre as vivências de cada local.  

 

Considera-se assim que poderá ser apresentada uma metodologia que poderia 

promover e implementar pocket parks em cidades portuguesas. Naturalmente que a 

metodologia que se apresenta poderia vir a constituir-se como metodologia se 

experimentada em mais cidades e contextos. Não poderemos deixar de sublinhar como 

principal conclusão deste trabalho que o tema dos pocket parks, quando devidamente 

apresentado e contextualizado, é um tema que envolve um grande número de intervenientes 

e que mesmo realizado com apoio e visão profissional não deixa de refletir uma ação 

concetual coletiva pelo método aplicado e que visa a utilização, fruição e gestão da 

comunidade. 
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Figura 131 - Diagrama da metodologia tipo. 

Uma metodologia deste tipo (figura 131), pode vir a constituir um importante passo 

para a divulgação dos pocket parks em Portugal, traduzindo-se como um inicial passo para 

a implementação e valorização do conceito.   
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