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Resumo Descritivo
Objectivos:
Promoção de uma integração mais efectiva dos processos ecológicos na construção conceptual e material do projecto de arquitectura paisagista, assim
como no ordenamento do território. Identificação dos aspectos subjacentes à mudança na abordagem técnica e projectual: consciência ecológica,
ecologia urbana, escala, financiamento, programa. Aprendizagem e investigação de tecnologias e técnicas ecológicas, que incentivam a preservação e
regeneração dos recursos naturais, da biodiversidade e dos processos ecológicos. Compreensão do potencial da técnica para a renovação da prática
conceptual e material do projecto.

Competências a Desenvolver
Compreensão do processo projectual como ferramenta para a aplicação prática dos princípios e fundamentos da Arquitectura Paisagista, como disciplina intrinsecamente de base sustentável e de
promoção da auto-suficiência. Compreensão do objecto de estudo do Arquitecto Paisagista - a Paisagem - enquanto expressão complexa e dinâmica das actividades humanas e dos sistemas naturais,
numa perspectiva de interacção e de procura de equilíbrios e valorização permanente dos valores e recursos presentes. Tal procura será apoiada no conhecimento dos instrumentos legais e técnicos de
Ambiente e Ordenamento do Território, e do Planeamento Urbano apoiados em princípios de Sustentabilidade. Noção de Desenho sustentável (Eco-Urbanismo, Ecosistemas Urbanos Sustentáveis,
Gestão e Manutenção, etc.). Aplicação prática desses conceitos às várias escalas do Projecto de Arquitectura Paisagista: - Adequação dos usos e funções propostos às características biofísicas e
patrimoniais existentes (Modelação de terreno, pré-existências); Medidas cautelares; Necessidades de Manutenção e Gestão; Recursos-medidas de redução do consumo (solo, água, vegetação).
Intervenção/Reabilitação de Paisagens degradadas e infraestruturas. Intervenção em Espaço Urbano, Rural e Natural. Prática destes conceitos no contexto do projecto.

Conteúdos Programáticos
Conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Planeamento Urbano Ecológico/ Eco-Urbanismo, Desenho Sustentável. O Projecto de Arquitectura Paisagista – Desenho
sustentável: redundância de conceitos?. Do Ordenamento da Paisagem ao Planeamento e Projecto de Arquitectura Paisagista – as várias escalas de abordagem, a sua
interdependência. A especificidade nas abordagens - negação das soluções-padrão.Razões para a adopção de técnicas e tecnologias que promovam a sustentabilidade:
consciência ecológica da sociedade, ecologia urbana e metropolitana, aumento da escala de intervenção, diminuição do financiamento para manutenção.
Aspectos técnicos na aplicação dos conceitos na prática de projecto. A Manutenção e Gestão sustentável. Técnicas e tecnologias:
1- Água: gestão, depuração, infiltração.
2- Solo: preservação, recuperação, fertilização biológica.
3- Vegetação: sucessões naturais, fitogeografia, fitossociologia, técnicas de silvicultura
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