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SINOPSE

A proposta de jardim terapêutico para o Centro de Reabilitação e Integração Ouriense, visa a criação 
de um ambiente institucional em que os espaços exteriores assumem um papel ativo na promoção 
do bem-estar dos utilizadores, através da estimulação do contacto direto e indireto, ativo e passivo, 
autónomo e auxiliado, com a natureza. Este jardim, assume o potencial de complementar e diversifi-
car os programas terapêuticos, educativos e recreativos levados a cabo nesta instituição.

PLANO GERAL // ESCALA 1: 400
LEGENDA // ÁREA DE INTERVENÇÃO A : AS1 - Estadia sul ; AS2 - Zona estadia norte ; AS3 e AS4 - Pátios interiores   ÁREA DE INTERVENÇÂO B:  AC1 - Entrada e percurso principal ; AC2 - Circuito sensorial, EO - estação do olfato, ACn1/EP - estação 
do paladar/ zona de piquenique, ACn3 - prado polivalente, EV - estação da visão , EA - estação da audição, ET - estação do tato ; ACn2 - espaço de jogos ; AF - espaço de horticultura terapêutica ; AS5 e AS6 - espaços refúgio privados e para pequenos gru-
pos ; AS7 - lago/ espaço de refúgio.

DIAGRAMA // ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO
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CORTES REPRESENTATIVOS // ÁREA DE INTERVENÇÃO A
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CORTE LONGITUDINAL // BB´
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CORTE TRANSVERSAL // CC´
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CORTES REPRESENTATIVOS // ÁREA DE INTERVENÇÃO B
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LEGENDA //  ÁREA INTERVENÇÃO A

LEGENDA // ÁREA INTERVENÇÃO B 

pintura sobre pavimento betuminoso

pérgola e mobiliário de estadia em madeira

bancos de madeira embutidos em canteiro 

bancos de jardim em madeira

PAVIMENTOS

EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA VERDE

herbáceas e arbustos de revestimento

arbustos de folha caduca

árvores de folha caduca

PERCURSO PRINCIPAL

laje de betão in situ

CIRCUITO SENSORIAL

modelações em gran. borracha c/pigmento verde

laje de betão in situ c/pigmento vermelho

PARQUE INFANTIL

PAVIMENTOS

EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA VERDE

PAVIMENTOS

pérgola e mesas de piquenique em madeira

equipamentos sensoriais diversos

herbáceas vivazes, perenes e anuais

prado com grande capacidade de carga

arbustos de folha perene

árvores de folha caduca 

PAVIMENTOS

jogos em granulado de borracha in situ

granulado de borracha in situ c/pigmento azul

anfiteatro em granulado de borracha in situ 

areia de granolumetria 2 mm 

EQUIPAMENTOS

quadro de ardósia; murete; mesa de areia

HORTICULTURA TERAPÊUTICA

PAVIMENTOS

blocos pré fabricados de betão hexagonais

EQUIPAMENTOS

estufa,anexo para arrumos e telheiro

canteiros elevados

ESTRUTURA VERDE

prado florido, baixa capacidade de carga

árvores folha persistente: pomar de citrinos

ESPAÇOS DE REFÚGIO

PAVIMENTOS

blocos pré fabricados de betão rectangulares 

EQUIPAMENTOS

mobiliário de estadia em madeira 

bancos de jardim em madeira

lago com peixes e plantas aquáticas

banco de baloiço

ESTRUTURA VERDE

herbáceas vivazes e perenes

arbustos de folha perene

arbustos de folha caduca 

árvores de folha caduca

árvores de folha persistente

arbustos de folha perene

O CENTRO DE RECUPRAÇÃO E INTEGRAÇÃO OURIENSE (CRIO) 

// LOCALIZAÇÃO E ENVOLVENTE

Desde 2015,  o CRIO tem sede em Penigardos, uma localidade no limite nordeste do núcleo urbano 
da cidade de Ourém, pertencente ao concelho homónimo e ao distrito de Santarém.
A paisagem envolvente à instituição é essencialmente marcada por manchas de floresta, vinhas e 
terrenos agrícolas. Com exceção do sudeste, que confina com uma unidade industrial, todos os limi-
tes da propriedade têm vistas para esta paisagem de cariz rural, sendo de destacar, a sudoeste, a 
vista panorâmica para os castelos e cidade de Ourém.

// MISSÃO E VALÊNCIAS

O Centro de Reabilitação e Integração Ouriense tem por missão valorizar e apoiar pessoas portado-
ras de deficiência mental ou multideficiência, em situação de risco sociofamiliar e/ou com necessida-
des educativas especiais e limitações ao nível do desenvolvimento integral. As principais valências 
da instituição são o lar residencial, a valência educativa e o centro de atividades ocupacionais. Os 
utentes destas valências, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos de idade, são envol-
vidos em atividades terapêuticas, desportivas, artísticas, recreativas e culturais. 

// AS INSTALAÇÕES 

O CRIO tem os seus serviços concentrados no piso térreo de um edifício que se desenvolve em tor-
no de dois pátios interiores, acessíveis através do piso -1, que à data da realização desta proposta 
estava inacabado e sem um uso futuro determinado.

Os espaços exteriores da instituição podem ser divididos em duas áreas distintas, a área A que inclui 
o conjunto de espaços  verdes de enquadramento do edifício e os pátios interiores, e a área B que 
equivale a um terreno anexo a este último e sem qualquer uso previsto. 

A PROPOSTA // CONCEITO E PROGRAMA

METODOLOGIA // PROJETO CENTRADO NO UTILIZADOR

Jardins Terapêuticos definem-se como espaços projetados para satisfazer as necessidades especí-
ficas dos seus utilizadores, promovendo o seu bem-estar físico e psicológico. 

Sendo crítica a satisfação dessas necessidades, este projeto tem por base o desenho e aplicação de 
uma metodologia centrada no utilizador. De uma forma sumária, a proposta apresentada resulta da 
compilação de: referências bibliográficas no campo dos princípios e considerações transversais ao 
projeto de jardins terapêuticos em unidades de saúde, e específicos ao projeto destes jardins para 
populações com necessidades especiais; dados resultantes da análise e caracterização física e so-
cial da instituição; e pela determinação das visões dos futuros utilizadores para os espaços exteriores 
do CRIO, estabelecidas em oficinas de projeto participativo.

A PROPOSTA // ESTRATÉGIAS  

No sentido de criar um ambiente exterior globalmente terapêutico, cumprindo princípios de unidade e 
coerência, a proposta é dividida em duas áreas  de intervenção, já referidas na análise das instalações. 
 
Para a área de intervenção A, as estratégias passam por: promover a valorização estética dos espa-
ços envolventes ao edifício potenciando vistas apelativas a partir do seu interior; aumentar a privaci-
dade face às vias públicas confinantes com a propriedade da instituição; e estabelecer espaços de 
estadia para os membros da equipa técnica e funcionários. 

Para a área de intervenção B, as estratégias passam por: criar um jardim inclusivo, com uma orga-
nização espacial sequencial e lógica, que promova uma fácil orientação espacial; criar zonas que 
potenciem diferentes níveis de interação social e de estimulação sensorial; criar espaços flexíveis, 
isto é, que possam ser facilmente adaptados às novas realidades da população da instituição, ou a 
novas abordagens terapêuticas; cumprir critérios de segurança através da escolha de pavimentos, 
das matérias do mobiliário, de equipamentos, da seleção e posicionamento da vegetação, evitando 
espécies que apresentam riscos como toxicidade, espinhos, propriedades alergénicas e urticantes; 
evitar a criação de espaços fechados e recantos que dificultem a monitorização; considerar equipa-
mentos sensoriais escolhidos pelos profissionais de saúde; cumprir critérios de satisfação do confor-
to bioclimático dos utilizadores; promover a biodiversidade e facilitar a manutenção do jardim. 

HORTA/ “QUINTA” PQ.INFANTIL CAMPO JOGOS/ RELVADO ZONA PIQUENIQUE LAGO PALCO

RESULTADOS DO PROJETO PARTICIPATIVO // VISÃO DOS UTENTES

horta parque infantil campo jogos     piquenique lago palco

RESULTADOS DO PROJETO PARTICIPATIVO // VISÃO DOS PROFISSIONAIS

sebes circuito sensorial horticultura

estadia grupos

estadia privada    piquenique

espaço de jogos

lago

C. R. I. O.
J A R D I M   T E R A P Ê U T I C O 

A visão dos futuros utilizador resultante do processo participativo, expressa a vontade de espelhar 
os valores e valências da instituição nos espaços exteriores, não de uma forma equivalente, mas 
complementar, possibilitando a valorização e usufruto de espaços verdes que potenciem a terapia, 
a educação, a socialização e a recreação. Ao mesmo tempo, numa relação de reciprocidade, é pre-
tendido que os espaços verdes exteriores, que se desejam com qualidades estéticas e funcionais, 
complementem e beneficiem o ambiente interno do edifício através da relação visual que se estabe-
lece pelas janelas do mesmo. 
Com base nessa visão, é proposto que o jardim terpêutico seja um espaço estruturado segundo 
quatro zonas temáticas, que alojam os diferentes espaços e ambientes referidos pelos participantes. 
Estas zonas têm por inspiração os quatro pilares da educação definidos pela UNESCO:

APRENDER A SER //
Espaços destinados à estadia privada e de pequenos grupos, 
ao refúgio e contemplação direta e indireta da natureza.

APRENDER A CONHECER //
Associado à globalidade do jardim e ao circuito sensorial, um 
espaço focado na estimulação da descoberta dos sentidos. 

APRENDER A FAZER // 
Espaço de horticultura terapêutica, centrado nos benefícios 
físicos, psicológicos, sociais e cognitivos desta prática.

APRENDER A CONVIVER // 
Ambientes de excelência para a estimulação do convívio, 
como as áreas de jogo, recreio e o espaço de piquenique.   

relvado polivalente

A PROPOSTA // SOLUÇÕES

As estratégias para esta área de intervenção são cumpridas através: da criação de sebes compostas por diversas espécies arbustivas, autóctones,  
numa composição que complementa a vegetação pré-existente e potencia o interesse estético durante todo o ano; da criação de canteiros elevados 
com bancos embutidos nos pátios interiores, que tornam possivel a observação de elementos naturais através das janelas interiores do piso térreo, 
designadamente a copa das árvores de espécies com interesse todo o ano, e de herbáceas e arbustos adaptados a condições de sombra, à cota do 
piso -1; e da criação estratégica de duas zonas de estadia, junto a duas portas de serviço, uma a sul com uma vista privilegiada para os castelos de 
Ourém, e uma segunda, junto à entrada do jardim e respetivo painel informativo.

A PROPOSTA // SOLUÇÕES

O jardim é composto por um percurso principal que possibilita o aces-
so às diferentes zonas temáticas, e por um circuito sensorial segmen-
tado em cinco estações sensoriais, sendo a distinção dessas mesmas 
zonas, marcada pela materialidade e coloração dos pavimentos. Nas 
estações do olfato, da visão, da audição e do tato, os limites interiores 
do circuito são feitos através de canteiros elevados, com herbáceas 
que seguem a temática de cada estação, enquanto nos limites exte-
riores, são dispostas sebes arbustivas que enquadram a área e que 
visam complementar também, a estimulação sensorial proporcionada 
pelos equipamentos sensoriais. A estação do paladar está associada 
ao espaço de piquenique, onde os utentes podem ser incentivados a 
estimular este sentido de forma segura e supervisionada. 

lancil sobrelevado

Por sua vez, a zona de piquenique surge entre  o prado polivalente e o espaço de jogos, ambas áreas de recreio e socialização, o que contribui para 
facilitar a monitorização dos seus utilizadores. Este é um espaço que pode também ser utilizado para realização de atividades de atelier no exterior.
 Com objetivo de proporcionar diversão a utentes de diferentes faixas etárias, o espaço de jogos que complementa as utilizações recreativas 
do prado polivalente, é composto por uma caixa e mesa de areia,  por marcações no pavimento de um anfiteatro associado a um quadro de ardósia, 
e dos jogos da macaca e do espelho. O seu limite é enquadrado pela vedação colorida que circunda o espaço de horticultura terapêutica. 
 Este último, complementado por duas linhas de pomar de citrinos que delimitam o percurso principal, é composto por canteiros elevados com 
diferentes dimensões, por uma pequena estufa, por um abrigo para arrumar os materiais afetos às atividades de jardinagem, e um pequeno telheiro 
para realização de atividades à sombra. Esta é uma zona de transição entre os espaços de elevada e reduzida estimulação social e sensorial.
 Por fim, os espaços de refúgio estão divididos em três zonas: duas zonas semicirculares, dedicadas à estadia privada e de pequenos grupos, 
compostas por mobiliário de estadia e por um baloiço de jardim, respetivamente; e uma zona circular, em torno de um lago onde figuram peixes e 
plantas aquáticas. Este ambiente é sonoramente animado pelo borbulhar da água produzido por um pequeno repuxo e enquadrado por vegetação 
autóctone, tipicamente associada a zonas ribeirinhas. Nestes espaços, os utilizadores podem contemplar e absorver a tranquilidade proporcionada 
pelos sons da folhagem, da água, e pelos suaves aromas da floração.

área A

área B

// ELEMENTOS EXISTENTES
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