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Resumo 
 

Os parques de estacionamento associados aos transportes colectivos são 

equipamentos que desempenham funções essenciais nas estratégias de mobilidade 

entre as periferias e os centros urbanos, sendo por isso, indissociáveis das políticas de 

ordenamento do território para cada região. 

Com a presente dissertação foi possível estudar a importância deste equipamento ao 

nível do planeamento e ordenamento, diagnosticar os possíveis impactes gerados a 

nível ecológico e paisagístico, e apresentar os aspectos técnicos principais ao projecto 

de execução de um parque de estacionamento, assim como a informação legislativa 

segundo a qual estes espaços se regem. 

A apresentação de alguns exemplos de projectos de Arquitectura Paisagista em 

parques de estacionamento constitui a primeira fase de pesquisa bibliográfica e 

antecede a parte prática na qual, segundo uma a metodologia proposta, procedeu-se 

ao levantamento dos parques de estacionamento que servem as estações ferróviárias 

da Área Metropolitana de Lisboa com objectivo de se obter um diagnóstico da oferta 

existente segundo os parâmetros previamente estudados (planeamento, ambiente e 

projecto). 

Através do diagnóstico, foi possível elaborar um modelo em arquitectura paisagista 

que pretende contribuir para um eficiente desenvolvimento de projectos nesta área 

através de ideias para projectos futuros ou para possíveis readaptações de projecto 

em parques de estacionamento existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra-chaves: Parque de estacionamento, Mobilidade, Intermodalidade, 
Ordenamento, Transporte, Projecto de Arquitectura Paisagista 
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Abstract 

Car parks that connect with public transport are an equipment that play a key role in 

mobility strategies between suburbs and the city centres. Therefore they cannot be 

dissociated from territory policies plan. 

The present thesis allowed the study of the importance of these equipment linking them 

with the territory policies plan, as well as the diagnosis of their possible impacts on the 

landscape and ecological aspects. It also enabled to present the main technical issues 

inherent to the project of a car park and the legislation that rules this kind of equipment. 

The part of the literature review includes some examples of Landscape Architecture 

projects in car parks and precedes the practical part. In this one, a survey was made 

about the car parks serving the train stations of the Metropolitan Area of Lisbon in order 

to diagnose the existing supply according to the items that were studied before 

(planning, environment and project).   

Following the diagnosis it was possible to design a Landscape Architecture model that 

aims to foster an efficient development of projects in this area through the suggestion 

of ideas for future projects or for possible projects of re-adaptation in existing car parks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Car parks, Mobility, Intermodality, Planning, Transports, Landscape 

Architecture Project 
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Abstract Extend 
 

Car parks are an equipment that are part of a number of mobility infrastructures. These 

equipment, in connection with public transport, play a key role in mobility strategies 

between suburbs and the centres of the cities. 

The location of the car parks, near intermodal stations, makes them an essential part of 

these interface structures, in this case between individual and public transport. 

Therefore they cannot be dissociated from territory plan policies. 

The current thesis was written with the goal of presenting this equipment and 

demonstrating its importance as far as mobility in the territory is concerned. The 

impacts it creates are not forgotten, namely the visual ones, because of the enormous 

dimensions of car parks. The thesis also intended to associate the work of the 

Landscape Architect with this equipment. 

The reasons that justify the importance of this equipment on territory planning were 

presented through the exemplification of the implementation of local and territorial 

measures. It was presented, for instance, the fare system, which may promote the use 

of car parks in peripheral zones and, at the same time, discourages people to use them 

in the city centres, consequently reducing the traffic. 

The impacts caused by car parks are created, mainly, because of the enormous 

dimensions of these equipments and also from the fact that they are places where a 

big number of cars are parked. The most critical issues of these equipments, if we 

consider ecological and landscape aspects, were diagnosed as being the visual 

impacts, the pollutant elements released by cars that are incorporated into the surface 

water drainage, and waterproof pavements. 

Technical aspects concerning the implementation project of car parks were collected in 

a chapter where it is possible to obtain information regarding the dimensions of a 

parking space, access route, as well as the legislation that rules this kind of equipment.  

The review of the literature includes three Landscape Architecture projects for car 

parks of large dimensions. The examples that were chosen allow to demonstrate that 

there may exist different solutions to the same equipment – car park – depending on 

factors such as the surroundings, the purpose for which it was designed, among 

others. In this way it is also possible to collect ideas that can be put into practice 

afterwards.  
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The practical part was done based on the contents discussed in the previous part of 

this thesis. It comprehends the analysis of the surveys to some car parks serving the 

train stations of the Metropolitan Area of Lisbon. The results  enabled a diagnosis of 

the extant offer in conformity with the aspects previously studied: planning, 

environment and project. 

Most of the car parks that have been studied are in the Northern shore of Lisbon. 

However they have less parking spaces available if we compare them with those ones 

that exist in the southern shore This can be understood if we take into consideration 

historical factors, such as, that the first constructions of railways were in the northern 

shore. It can also be explained by their surroundings, meaning that, when car parks are 

located in urban centers, their growth or available area is not so impressive what has 

implications for the dimensions of the equipments, as well as for the trims of the access 

route, sidewalks, and for the choice of vegetation.  

In the southern shore of Lisbon these equipments occupy larger areas and allow more 

spaces of integration with the surroundings, despite the fact that the best solutions are 

not always chosen. 

Following the diagnosis it was possible to design a Landscape Architecture model that 

aims to foster an efficient development of projects in this area through the suggestion 

of ideas for future projects or for possible projects of re-adaptation in existing car parks. 

This model defines three intervention areas depending on how far is the intermodal 

station. Each one of them will have different solutions regarding vegetation, green 

areas and drainage system. 

Without neglecting the main purpose of this equipment - parking - this model predicts 

areas of possible expansion, and incorporates activities in its space that may 

complement the use of this equipment, helping to optimize it. 
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Introdução 
 

A paisagem não é só o fundo de um quadro, um cenário imutável, um plano 

inatingível. A paisagem é uma entidade, que no seu todo interage com os seus 

ocupantes, produzindo variações que tornam cada lugar único. 

Esta influência ocorre de forma recíproca: paisagem enquanto criadora de unidades e 

a influência dos seus ocupantes na sua transformação. 

As comunidades humanas, enquanto agentes que fazem parte da paisagem, são 

geradores de mudanças na paisagem, criam trilhos, consomem recursos, e esta 

simbiose faz parte deste projecto colectivo de construção e transformação da 

paisagem. 

O Homem, foi desenvolvendo ao longo dos séculos mecanismos de sobrevivência que 

o tornaram o maior transformador da paisagem. A passagem de nómada a sedentário 

foi o ponto de viragem na existência humana e na alteração pontual de uma paisagem 

até aí natural a uma paisagem humanizada. 

A criação de pequenas aldeias, vilas e cidades foram constituindo mudanças no 

território com a construção de edificios, ruas, etc. Num passado recente a invenção do 

automóvel, constituiu um instrumento de mudança significativa na paisagem. O 

automóvel veio alterar a paisagem desde a escala local (perfis de vias, pavimentos em 

betuminoso, etc) até à escala mais global (criação de novas vias, desenvolvimento de 

aglomerados periféricos, alteração da noção do tempo - introduzida pela velocidade 

deste meio de transporte e o consumo de recursos naturais). 

O tema da presenta dissertação resultou da observação e diagnóstico da paisagem 

onde estão inseridos parques de estacionamento de grandes dimensões. 

Os parques de estacionamento são equipamentos que resultam do uso deste meio de 

transporte, associados à rede de transportes colectivos constituem um dos elementos 

mais recentes para um correcto ordenamento e planeamento nas redes de mobilidade. 

Com uma importância acrescida, estes espaços são núcleos de transformação da 

paisagem quer de forma indirecta, aliviando os centros citadinos dos excessos 

automobilísticos querem de forma directa, no local onde existem. É sobre o impacto 
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concentrado que um parque de estacionamento de grandes dimensões gera na 

paisagem que esta dissertação urge falar. 

A análise e compreensão deste equipamento, ao nível do planeamento e ordenamento 

do território e a sua importância ao nível da mobilidade regional serão os pontos de 

partida para a elaboração desta dissertação, na qual será feita também uma avaliação 

dos impactes dos parques de estacionamento ao nivel do ambiente e paisagem. 

É fundamental estudar as principais normativas projectuais, legislativas e tipológicas 

sobre as quais estes espaços se regem de forma a respeitar a construção e 

funcionamento destes equipamentos. 

A análise de exemplos de projectos de arquitectura paisagista de parques de 

estacionamento, conclui a primeira parte de pesquisa bibliográfica desta dissertação. A 

parte prática deste tema divide-se em duas secções: A primeira aborda o caso de 

estudo na área metropolitana de Lisboa onde será feito o levantamento dos parques 

de estacionamento associados às estações ferroviárias, com a sua respectiva análise, 

diagnóstico e apresentação de resultados. 

A segunda prende-se com o objectivo maior desta dissertação que será a 

apresentação de um modelo conceptual para o projecto de parque de estacionamento 

de grandes dimensões no qual serão tidos em conta todos os conteúdos teóricos 

estudados e os exemplos práticos de obras já realizadas adaptadas à construção 

destes espaços cada vez mais importantes. 
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1. Os Parques de Estacionamento e o Ordenamento do Território 
 

Os parques de estacionamento são lugares providos de um significado tão objectivo e 

simples como o uso a que se destinam.  

Estes espaços, considerados “Lost Spaces” por Trancik, são espaços perdidos que 

surgem devido a quatro grandes factores como: a dependência do automóvel 

enquanto meio de locomoção, a atitude dos arquitectos e urbanistas modernistas 

através do “open space” (espaço livre entre edifícios e zonas, disponivel para recreio e 

circulação), o zonamento de uso que surge também durante o modernismo, e a falta 

de responsabilidade pública e privada em assumir o cuidado deste tipo de espaços 

públicos.1  

Apesar deste diagnóstico a sua presença é uma realidade indispensável para a 

sociedade moderna, e a sua utilidade é essencial no dia-a-dia da maioria dos 

cidadãos, determinando e influenciando a evolução da paisagem, em especial nas 

áreas metropolitanas. 

É por isso necessário aprofundar o estudo da importância deste equipamento ao nível 

do ordenamento apresentando medidas e sugestões adequadas para a sua existência.  

Desta forma, é necessário pensar nestes lugares e procurar uma forma de os poder 

categorizar e encará-los como uma nova ferramenta de trabalho, no seio da 

arquitectura paisagista, para que sejam enquadrados adequadamente ao nível do 

território e dos lugares em que se implantam. 

1.1. Parques de estacionamento - um “não-lugar” 
 

Os parques de estacionamento são um local de uso instantâneo, de passagem, pelo 

qual os utilizadores nutrem um sentimento dominante de indiferença. Contudo, 

reconhecem a sua importância e não conseguem abdicar da sua existencia por uma 

melhor qualidade de vida. 

 

Para Marc Augé este tipo de espaços insere-se na categoria de «não-lugares» que 

são frutos da sobremodernidade. A definição deste termo resume-os a espaços que 

                                                
1 Trancik, 1986 
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em si mesmo não constituem lugares antropológicos. São espaços em que não faz 

parte a história do Homem.2 

Ao contrário de um lugar, o não-lugar não possui identidade, não é relacional, não tem 

história. É um mundo voltado para a individualidade solitária, a passagem, o provisório 

e o efémero. Acaba por ser um espaço que nunca se realiza totalmente. 3 

 

Os parques de estacionamento inserem-se nesta definição principalmente quando 

Augé enuncia a “relação contratual” entre quem frequenta o espaço, o utente, e o 

próprio espaço. A compra de um bilhete, o pagamento para sair do parque, etc., passa 

a ser a forma de usar o espaço resumindo esse modo de interacção a um elemento 

(p.e. o bilhete).  

“O controlo a priori ou a posteriori da identidade do contracto, coloca o espaço do 

consumo contemporâneo sob o signo de «não-lugar» ”. 4 

Este espaço caracteriza-se então pela solidão, pelo anonimato e constitui um espaço 

de passagem onde “se cruzam caminhos ou destinos irrequietos e perdidos numa 

espécie de experiência crua da solidão disfarçada pela aparência de uma 

superabundância de comunicações afinal apenas fingidas.”5 

 

Para Augé6 o excesso e “superabundância” de três factores, são os responsáveis pela 

produção de “não-lugares” de forma constante: 

− O tempo associado a inúmeros eventos, estímulos, e ofertas: 

“superabundância de acontecimentos”; 

− O espaço em abundância, criado e existente: “superabundância espacial”; 

− A abundância de egos: “individualização de referências”. 

 

Estes factores revelam-se num parque de estacionamento pelos ritmos de passagem, 

pelo enorme espaço onde estes parques acontecem e por fim pela individualização 

que se revela em cada um dos veículos automóveis e no destino de cada um.  

Também Trancik considera as superfícies dos parques de estacionamento “lost 

space”, como foi referido anteriormente, são espaços perdidos que rodeiam as 

                                                
2 Augé, 1998 
3 Augé, 1998 
4 Ibidem, p. 83 
5 Ibidem, p. 108 
6 Ibidem 
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periferias das cidades. Segundo ele são estas enormes áreas que estabelecem a 

relação entre áreas residenciais e comerciais em muitas cidades americanas. 7 

Deverão estes motivos servir de justificação para a falta de desenho e enquadramento 

que estes espaços apresentam actualmente? 

Maarten Hajer, citado em Ramos8, e Roger Trancik9, revelam-nos um ponto de vista 

mais positivo, demonstrando que estes novos espaços urbanos constituem novas 

oportunidades de intervenção. A “perda de lugar” de Augé deixa de fazer sentido, e é 

sugerida por estes autores uma nova atitude criativa para estes novos espaços da 

cidade actual, que se revela desafiadora. 

 

Na sociedade moderna onde a evolução de valores ainda é uma constante, podem 

surgir novas revelações através destes novos espaços, aos quais podem ser 

atribuídos novos significados por novos grupos de indivíduos.  

 

Citando o autor de “Finding Lost Space” “(…) lost spaces are the undesirable urban 

areas that are in need of redesign – antispaces, making no positive contribution to the 

surroundings or users.” 10 

 

De uma forma mais realista os actuais valores elevados do solo urbano, e a 

especulação destes mesmos valores, é um impulso e uma confirmação para o 

aproveitamento destes espaços não só para uma sua função restrita, mas a partilha 

com outras utilizações. 

 

A afirmação de Trancik e a visão contemporânea para estes espaços é o incentivo e o 

mote que leva ao desenvolvimento desta dissertação na tentativa de poder transformar 

o conceito de “não-lugar” atribuido aos parques de estacionamento e renová-lo para 

“novo-lugar”. Apesar de que continuem a ser não lugares, a sua 

importância/contribuição para um correcto ordenamento do território tem sido 

defendida. 

                                                
7 Trancik, 1986 
8 Ramos, 2006 
9 Trancik, 1986 
10 Ibidem, p. 3 
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1.2. Inserção à escala territorial 

A sociedade moderna tem vindo a sofrer várias mudanças de paradigmas, como foi o 

abandono do espaço rural, de onde provinha a subsistência, com a consequente 

deslocação das populações para as zonas urbanas onde se localizavam as novas 

opções de laboração fabril.  

Segundo a Agência Europeia do Ambiente este crescimento das cidades ainda não 

parou, prevendo-se que 80% dos europeus residam em zonas urbanas até 2020. Esta 

massificação e concentração populacional têm efeitos directos nos usos do solo, na 

paisagem e no ambiente das periferias das cidades11, onde os parques de 

estacionamento assumem especial protagonismo. 

De entre as várias transformações ocorridas nestas áreas urbanas, o aparecimento e 

a generalização do uso do automóvel como forma de locomoção contribuiu para 

alterações na paisagem e ocupação do espaço. Segundo vários estudos, entre 1991 e 

2001, o aumento do uso do transporte individual chegou a crescer 77% em concelhos 

limites de Lisboa, sendo este um dos principais responsáveis pelo consumo de espaço 

no meio urbano.12 

A melhoria de acessos visava colmatar lacunas de ligação entre vários pólos urbanos 

e ocorreu sobretudo na rede rodoviária. A optimização do transporte rodoviário com a 

criação de novos eixos de circulação (auto-estradas, circulares, vias-rápidas, etc.) 

ultrapassou em grande escala o desenvolvimento de outro tipo de transportes 

(ferroviário e fluvial) que ocorreram de forma mais lenta.13  

Actualmente o número destas infra-estruturas é visto como excessivo e é a causa 

directa do aumento da utilização do transporte individual em detrimento do transporte 

colectivo para as deslocações pendulares casa-trabalho. 

Este reconhecimento por parte de entidades competentes gerou a necessidade de 

criar medidas políticas como a descentralização de funções/serviços para os novos 

centros urbanos periféricos como alternativas de gestão territorial que podem em parte 

reduzir a necessidade de deslocação aos principais centros urbanos e 

consequentemente o uso do transporte individual. 

                                                
11 AEA, 2006 
12 Coelho, 2005 
13 AEA, 2004 
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Apesar desta recente tentativa de implementação de um modelo policentrista no 

território e nas periferias das grandes cidades, ainda existem muitas pessoas que têm 

de realizar movimentos pendulares das suas áreas de residência periféricas para os 

locais de trabalho nos grandes centros urbanos. 

Segundo a Declaração de Bergen (1990), enunciada em por Silva14, existe desde 1990 

a preocupação e a necessidade de “reduzir os efeitos nocivos do sector de transportes 

no ambiente, pela promoção de serviços de transportes regionais e urbanos rápidos, 

seguros e adequados à redução de tráfego rodoviário urbano”. 

Os esforços e as políticas sucessivas de protecção do meio ambiente relacionados 

com os transportes são reforçados no seguimento do Programa de Alterações 

Climáticas em 200315, onde a Comissão Nacional para as Alterações Climáticas 

propõe seis medidas de redução da emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE) das 

quais se destacam “desincentivar a utilização do transporte individual de passageiros e 

promover a transferência modal do transporte individual para o colectivo nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto” 16 

Os parques de estacionamento “no 

território” surgem assim 

enquadrados num novo conceito 

que resulta destas políticas e 

medidas gerais para uma 

mobilidade mais eficiente e 

sustentável no território. 

O seguinte esquema de Bovy 

(1999) apresentado por Silva17, 

explica de uma forma simples as 

relações e interacções relativas à 

mobilidade entre vários factores 

como o urbanismo, o transporte 

público, o transporte não 

                                                
14 Silva, 1996 
15 Pograma lançado pelo Governo Português em 1998 para equacionar o cumprimento do 
Protocolo de Quioto em Resolução do Conselho de Ministros nº 72/98, de 29 de Junho 
16 Silva,1996, p. 270 
17 Silva, 2006 

Figura 1- Esquema de interacções entre o urbanismo e os 

transportes (Fonte: Bovy,1999  in Silva, 2006) 
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motorizado, as mercadorias, o transporte individual e os parques de estacionamento. 

(Figura 1). 

Este esquema visa satisfazer várias necessidades de mobilidade como as de casa-

trabalho, casa-escola, tráfego comercial e de serviços, e o tráfego de lazer quotidiano, 

de fim-de-semana e férias. A promoção e a aplicação deste esquema vem por outro 

lado promover o desenvolvimento económico, a protecção do ambiente, a redução de 

desigualdades sociais, o aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento 

sustentável. 18 

A aplicação do esquema de interacções entre o urbanismo e os transportes é aplicável 

em várias escalas. Álvaro Seco19, por sua vez, propõe medidas concretas para os 

parques de estacionamento periféricos (Quadro 1). 

Quadro 1 - Duração, Acesso e Tarifas para o estacionamento em áreas periféricas (Fonte: Seco, et al. 
2008) 

                                                
18 Silva, 2006 
19 Seco et al. 2008 

Zona Localização do 
estacionamento 

Duração Acesso Tarifação 

Á
re

as
 r

es
id

en
ci

ai
s 

pe
rif

ér
ic

as
 

Na via 

Longa 
duração 

Residentes 
(podem ser 
reservados) 

Gratuitos 

Média 
duração 

Visitantes, 
Cargas e 
Descargas 

Gratuitos 

Em parque 
Longa 
duração 

Residentes 
Gratuitos ou com tarifa 
simbólica  

Á
re

as
 p

er
ifé

ric
as

 Na via 
Média/longa 
duração 

Livre 
Tarifas baixas 

Em parque 
Longa 
furação 

Livre mas 
preferencialmen
te para 
funcionários 

Tarifas baixas, com 
direito a título de 
transporte para áreas 
centrais 
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Figura 2 – Estação ferroviário Pragal  
                 (Fonte: Google, 10/12/2010) 

O tarifário gratuito ou de baixo custo é um factor constante em todas estas situações, 

ressalvando o uso do automóvel como transporte individual para colmatar eventuais 

deficiências ou défices de uma rede de transportes colectivos menos eficazes nas 

periferias. 20 

As estações intermodais onde existem 

parques de estacionamento, são 

plataformas de excelência para favorecer 

o interface entre o transporte colectivo e o 

individual. Esta contribuição para o 

incentivo ao uso do transporte público, 

resulta num alívio dos centros das cidades 

da pressão rodoviária onde o espaço 

público pode ser devolvido ao peão. O 

exemplo da estação ferroviária do Pragal é um bom exemplo onde existe o interface 

entre vários meios de transporte, Comboio- 

Metro-Autocarros-Automóveis, e onde existe um grande parque de estacionamento 

(Figura 2). 

1.3 Inserção à Escala Local   

A generalização do uso do automóvel como meio de transporte individual ocorreu por 

volta dos anos 90, devido ao aumento do poder de compra da população 

portuguesa.21 

Desta forma, as cidades foram sendo preenchidas e ocupadas pelo automóvel, o que 

se repercutiu no desenho das ruas, pracetas, praças, becos, do espaço público em 

geral. 

A época modernista também foi um forte incentivo ao uso do transporte individual. A 

circulação era uma das quatro funções chave do urbanismo (Figura 3), e 

efectivamente a segregação das funções habitar, trabalhar e recrear necessitava de 

uma quarta de circulação que interligasse os espaços.22  

                                                
20 Seco et al. 2008 
21AEA, 2004 
22 Magalhães, 2001 
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Figura 3 - A quarta função do modernismo - circulação - representada em desenho por Le Corbusier            

(Fonte: Le Corbusier in http://cenlamar.com 15/10/2010) 

 

Contudo, se nas novas cidades e bairros modernistas o desenho do espaço era 

pensado para incluir o automóvel, os maiores problemas surgiram nas cidades 

tradicionais, nos centros históricos e nos espaços já consolidados. De origem romana, 

medieval e árabe, estes locais não estavam preparados para receber o automóvel e 

desta forma foi sendo posto de parte o maior utilizador do espaço público, o peão, e as 

ruas, até aí pedonais, passaram a abarcar o trânsito rodoviário (Figura 4). 

  

Figura 4 – Estacionamento no Largo do Carmo em Beja (Fonte: NM in http://ocentrodosul.blogspot.com 

15/10/2010) 

 

Para ajudar a disciplinar a circulação de peões e automóveis, que desde então 

passam a coexistir no mesmo espaço, surgem os primeiros desenhos de novos 

elementos de uma rua: o passeio e a estrada. Os lugares de estacionamento surgem 

também para organizar mais uma vez o espaço público, fazendo a distinção entre o 

espaço de circulação e os espaços de paragem destinados ao automóvel. 

Actualmente, existem parques de estacionamento em todos os lugares (áreas 

residenciais, locais de trabalho, zonas de lazer, zonas de comércio), para dar resposta 

e satisfazer os utentes deste meio de transporte que sempre procuram um lugar que 
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lhes proporcione maior conforto e comodidade, isto é, um lugar que corresponda a 

uma menor distância que terão de percorrer a pé. 

Para além do espaço que as faixas de rodagem ocupam, o acrescento de faixas de 

estacionamento reduzem a área pedonal, ocorrendo situações em que os passeios 

chegam a desaparecer ou ficar com dimensões mínimas. A criação de zonas de 

estacionamento foi contudo criada também para resolver situações de estacionamento 

abusivo e indevido que infelizmente ainda hoje acontecem. 

Segundo o Artigo 17º do Código da Estrada23, a ocupação de bermas ou passeios 

para o estacionamento só é permitida para o acesso a prédios ou exceptuando 

situações pontuais previstas em regulamento local. A ocupação indevida dos passeios 

é punível com coimas até 300 euros (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estacionamento abusivo  

(Fonte: 

http://jaimejorgepereira.blogspot.com 

15/10/2010) 

 

Esta medida não é contudo suficiente para prevenir e dissuadir os estacionamentos 

ilegais que ocorrem por não haver uma resposta à contínua corrente de automóveis 

que invade diariamente os centros das cidades. 

A solução passa não por criar mais lugares de estacionamento em zonas centrais mas 

sim por condicionar o trânsito aos centros das cidades. 

Em Londres, a 17 de Fevereiro de 2003 foi implementado o “Congestion Charge”, uma 

portagem urbana para acesso ao centro da cidade com valores bastante elevados. 

Segundo uma reportagem do jornal Público, em seis meses os engarrafamentos 

reduziram em 32%, o que se traduziu no maior uso do transporte colectivo. 24 

                                                
23 Título II, do Capítulo I da secção I do Decreto-Lei n.º 113/2008 de 1 de Julho 
24 Desconhecido, 2003 
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A redução de 70 mil automóveis em 5 anos e o crescimento do uso de transportes 

públicos em 50% pela população londrina, resulta de um grande plano paralelo de 

modernização dos transportes colectivos e do planeamento intermodal, onde se 

incluem os parques de estacionamento.25 

Segundo fonte do Jornal Público em Março de 2009 o então Ministro do Ambiente, 

Francisco Nunes Correia, dizia ainda não ser o momento para criar uma medida 

semelhante em Lisboa ou no Porto, seria tempo de mudar mentalidades e “criar clima 

para isso”.26 

Efectivamente a aplicação de portagens aos centros urbanos não será um tema sem 

polémicas para a sociedade portuguesa, contudo é possível implementar algumas 

medidas ao nível do estacionamento nos centros das cidades, julgadas eficientes para 

uma prática mais correcta e sustentável e que acabam por condicionar o trânsito nos 

centros urbanos de forma indirecta (Quadro 2)27: 

 

Quadro 2 – Duração, Acesso e Tarifas para o estacionamento em áreas centrais (Fonte: Seco, et al. 

2008) 

 

                                                
25 Desconhecido, 2008 
26 Francisco Correia in Lusa, 2009 
27 Seco et al. 2008 

Zona Localização  Duração Acesso Tarifação 

Á
re

as
 c

en
tr

ai
s 

N
a 

vi
a 

Máximo 1 h Livre 

Tarifas elevadas e crescentes 
no tempo (eventualmente grátis 
para estacionamento <10 min 
para incentivar a rotatividade) 

Limitado ao período 
das horas de ponta 

Cargas e 
descargas 

Gratuitos 

Longa duração Residentes 
Gratuitos com tarifa simbólica 
ou reduzida 

E
m

 p
ar

qu
e 

Máximo 2 horas Livre 
Tarifas elevadas e crescentes 
no tempo 

Máximo de 3 a 4h 
(zonas semi-
periféricas) 

Livre 
Tarifas moderadas e crescentes 
no tempo 

Longa duração 

Residentes 
Gratuitos com tarifa simbólica 
ou reduzida 

Funcionários 
Tarifas elevadas se houver 
alternativas de acessibilidades 
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Estas soluções não carecem da preocupação de manter os centros das cidades 

habitáveis, facultando baixas tarifas aos residentes e ao funcionamento normal do 

mercado comercial28. A implementação destas medidas por si só, não é suficiente para 

uma redução do trânsito rodoviário, é necessário um planeamento global de 

mobilidade que conjugue todas as formas de locomoção, transportes e infra-estruturas 

de suporte para o seu correcto funcionamento. Destas infra-estruturas fazem parte os 

parques de estacionamento.  

Porém, enquanto estas medidas de gestão do território e acessibilidades se 

desenvolvem e se tentam adaptar ao novo paradigma da insustentabilidade do uso 

generalizado do automóvel, várias manifestações de descontentamento surgem de 

inúmeras formas. 

O “Park(Ing) Day” é um evento anual, que 

reivindica o espaço ocupado pelos lugares de 

estacionamento. Este movimento teve início em 

São Francisco em 2005 e passa por alugar um 

lugar de estacionamento, temporariamente, e 

transformá-lo num local público de convívio 

durante esse tempo (Figura 6 e 7)29. 

Este evento já se tornou um acontecimento em 

diversos lugares do mundo e a ideia deste grupo 

é chamar a atenção para a necessidade de mais 

espaços urbanos de qualidade e gerar um 

debate crítico sobre os espaços públicos e a 

melhoria da qualidade da vida humana nas 

cidades. 

 

 

Figura 7 –A primeira intervenção num lugar de estacionamento  
em São Francisco, 2005.  
(Fonte: Rebar in http://parkingday.org 10/12/2010) 
 

 

                                                
28 Seco et al. 2008 
29 REBAR, 2010 

Figura 6 -Cartaz alusivo ao Park(Ing) Day
(Fonte: http://parkingday.org 10/12/2010)
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2. Parques de estacionamento e a qualidade do ambiente 
 

Os transportes individuais são o meio de transporte escolhido por excelência para as 

deslocações diárias devido a inúmeras razões (menor tempo de deslocações 

relativamente ao transporte colectivo, maior autonomia, entre outros), contudo são 

focos de grande poluição. 

Esta preocupação levou a que fossem implementadas várias normas europeias de 

controlo aos níveis de poluição produzidos. Os novos modelos automóveis 

apresentam-se hoje como mais eficientes a nível ecológico, tendo reduzido a 

percentagem de emissão de poluentes nocivos entre 24 a 35%30. O Código da Estrada 

apresenta o cuidado de prever sanções para os condutores que circulem com veículos 

que “emitam fumos ou gases em quantidade superior à fixada em regulamento, ou que 

derramem óleo ou quaisquer outras substâncias”.31 

Contudo, apesar deste maior controlo, os impactos directos e indirectos sobre o meio 

ambiente provocados por estas máquinas ainda são um problema do presente e 

variam desde os recursos naturais consumidos para o fabrico do automóvel, até aos 

produtos finais libertados a cada combustão. Estes impactos geram consequências 

devastadoras a nível atmosférico, terrestre e aquático. 

Para além do automóvel em si, todas as estruturas que servem de apoio ao uso deste 

meio de deslocação, são também elas geradoras de impactos no meio ambiente. As 

infra-estruturas de suporte dos transportes são um exemplo deste impacto pois 

exercem “(…) pressão sobre os habitats e sobre a biodiversidade devido ao uso 

directo da terra, (…) e à fragmentação da paisagem.” 32 

Os parques de estacionamento que estão associados aos transportes públicos fazem 

parte destas infra-estruturas que geram inúmeros impactos sobre o meio ambiente: a 

elevada concentração de veículos e a impermeabilização destes espaços são os 

factores que se apresentam como os mais preocupantes do ponto de vista ambiental. 

Para além das emissões de gases, as partículas sólidas libertadas pelos automóveis 

constituem uma importante fonte de poluição dos solos e do sistema hídrico devido às 

águas de escorrência superficiais, e a impermeabilização de áreas tão extensas 

                                                
30 AEA, 2004 
31 Decreto-Lei n.º 113/2008 
32 AEA, 2004 
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apresenta várias desvantagens e inconvenientes como o entrave ao normal ciclo 

hidrológico. 

2.1. Águas de escorrência superficial 
 

O parque de estacionamento é uma infra-estrutura de suporte para o uso do transporte 

rodoviário individual, como tal gera impactos directamente relacionados com o 

automóvel tal como é a problemática das águas de escorrência superficiais 

contaminadas. 

As águas de escorrência superficial contaminadas são uma fonte de poluição que hoje 

em dia é tida em conta como bastante preocupante. A avaliação deste parâmetro é um 

critério obrigatório por parte das entidades que realizam Estudos de Impactes 

Ambientais (EIA) relativos à construção de novas vias automóveis. 

Apesar dos parques de estacionamento, no geral não constituírem situações tão 

alarmantes, como vias onde o tráfego é mais intenso, esta fonte de poluição deverá 

ser tida em conta em situações em que a envolvente seja mais sensível, onde seja 

necessário prevenir a contaminação de água ou em casos onde ocorre uma elevada 

concentração de veículos como são os parques de estacionamento em estudo. 

2.1.1. Fontes de poluição e os poluentes 

 

As águas de escorrência superficiais são fontes de poluição que podem ter dois tipos 

de descarga: pontual e difusa. Segundo o Relatório de Avaliação e Gestão Ambiental 

das Águas de Escorrência de estradas, as descargas pontuais ocorrem quando se 

tratam de sistemas de drenagem urbanas, enquanto que nas descargas difusas, a 

drenagem ocorre directamente para os terrenos limites (o que acontece na maioria das 

estradas em que a drenagem é feita para as bermas).33 

Apesar da contaminação das águas superficiais poder ter origem em fontes externas 

aos parques de estacionamento (indústrias, lixos, fontes de poluição atmosférica, etc.), 

a maioria dos poluentes das águas superficiais contaminadas é oriunda do automóvel 

e deve-se a: “produtos de combustão, perdas de sistema de lubrificação, degradação 

                                                
33 Leitão et al., 2002  
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dos pneus, perdas de produtos em transporte e produtos resultantes da corrosão e do 

desgaste de componente dos veículos automóveis”.34 

A poluição provocada por estas águas resulta do transporte de todo este tipo de 

substâncias, partículas e moléculas pela água da chuva. Entre os poluentes mais 

comuns referidos no Relatório sobre as águas de escorrência35, estão o zinco, cobre 

chumbo, cádmio e crómio (metais pesados), óleos e gorduras, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (HAP) e os sólidos suspensos totais. 

Os metais pesados são elementos inorgânicos que se caracterizam por 

permanecerem solúveis na água, na sua forma iónica, contudo, apesar desta aparente 

solubilidade podem ser adsorvidos pelas partículas sólidas do solo e pela matéria 

orgânica o que faz com que seja retardada a dispersão destes elementos. Contudo se 

forem atingidos níveis de saturação, ou se verificarem variações ambientais ou físico-

químicas (alteração do pH), a capacidade de adsorção do solo poderá modificar-se e 

provocar a solubilização de metais pesados e a sua consequente lixiviação para as 

águas subterrâneas.36 

Quando se regista a acumulação e a retenção de metais pesados no solo, significa 

que o problema já persiste há algum tempo pois, por não serem degradáveis no 

ambiente, os metais pesados acumulam-se nos organismos através da cadeia 

alimentar, podendo começar por afectar as plantas indo posteriormente causar 

impactos em diferentes níveis da cadeia trófica. 37 

Os hidrocarbonetos são mais facilmente lixiviados do que os metais pesados um vez 

que só são adsorvidos por substâncias orgânicas. Os metais pesados podem ficar 

retidos em zonas capilares ou podem 

deslocar-se para maiores profundidades 

quando são mais densos. A sua presença 

no solo provoca a redução de oxigénio e 

uma consequência directa na lixiviação de 

ferro para os lençóis freáticos.38 

A combinação da luz solar com o oxigénio 

                                                
34 Leitão et al., 2002 
35 AEA, 2004 
36 Leitão et al., 2002 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 

Figura 8. Esquema de infiltração de óleos (Fonte : 
Clark ,1995 in Letão, et al. 2002)
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gera alterações químicas dos hidrocarbonetos tornando-os mais solúveis na água, o 

que gera um maior preocupação em Portugal onde ocorrem grandes períodos de sol. 

Clark39, ilustra que quando a infiltração dos óleos ocorre, os componentes podem 

evaporar-se ou permanecer no solo (Figura 8). 

A intensidade e a duração da chuvada são os factores que determinam a qualidade da 

água de escorrência, que poderá apresentar uma maior ou menor diluição das 

partículas. Estas partículas, quando entram na cadeia natural, como vão diluídas pela 

água da chuva, movimentam-se pelos ecossistemas, passam pelo solo, podendo 

atingir os lençóis freáticos com o agravante da elevada toxicidade que estas 

substâncias possuem.40 

2.1.2. Factores de variação 

 

Os impactos das águas de escorrência dependem do desenho do parque (pavimentos, 

etc.) e das características do local onde se implantam (usos do solo, topografia, clima, 

entre outros).41 

2.1.2.1. Pavimentos 
 

Segundo James42, o tipo de pavimento, sobretudo a sua porosidade, tem interferência 

directa na retenção das particulas poluentes das águas de escorrência superficiais. 

Numa análise feita entre o asfalto poroso e o asfalto liso, esta autora concluiu que 

quanto maior é a porosidade do pavimento, melhores são as qualidades para a 

retenção dos poluentes, retardando o transporte deste para o ambiente. “20 mm de 

camada superior grossa e porosa retêm mais água dentro dos poros evitando dessa 

maneira o alastrar da poluição”.43 

2.1.2.2. Tráfego 
 

Os hábitos de condução e as características do tráfego são dois factores que têm 

relação directa no tipo de emissões e dos poluentes emitidos.44 

                                                
39 Clark, 1995 in Leitão et al., 2002 
40 Leitão et al., 2002 
41 Ibidem. 
42 James (1999) in Leitão et al., 2002 
43 Ibidem, p. 11 
44 Leitão et al., 2002 



18 

 

Não foi encontrado nenhum estudo sobre esta matéria relativo a parques de 

estacionamento, por isso os resultados apresentados surgem através da comparação 

das características deste espaço com as restantes tipologias estudadas. 

A velocidade é um factor directamente relacionado com a combustão e a consequente 

emissão de poluentes. O maior número de acelerações e de travagens que ocorre em 

estradas urbanas, onde existem semáforos e engarrafamentos, tornam-as mais 

poluídas em comparação com zonas de tráfego moderado onde as emissões de 

escape são mais reduzidas em comparação com situações de filas de trânsito, 

situação como são por vezes os acessos aos parques de estacionamento. 45 

Quando o motor do carro se encontra frio (por exemplo no início de marcha num 

parque de estacionamento), as emissões de dióxido de carbono, hidrocarbonetos 

(óleos) e óxidos de nitrogénio são elevados o que torna os espaços em estudo locais 

potenciais de fonte de poluição.46 

2.1.2.3. Solo 
 

O solo é das primeiras superfícies que está em contacto com as águas de escorrência, 

e as suas características podem influenciar o comportamento das partículas poluentes. 

“O tipo de solo, a superfície específica das partículas sólidas, a percentagem de argila, 

a percentagem de matéria orgânica, a capacidade de troca catiónica (CTC), a 

percentagem de minerais das argilas, a salinidade, o pH, a temperatura, a humidade, 

dióxido de carbono, a concentração em sulfatos, a concentração em Fósforo, a 

população de bactérias e o potencial redox”47 são as principais características do solo 

que influenciam o comportamento dos poluentes. 

Diferentes solos provocam diferentes reacções, o relatório sobre águas de 

escorrência48 apresenta o exemplo de um solo arenoso, que por possuir baixa 

capacidade de adsorção apresenta uma maior vulnerabilidade na contaminação de 

aquíferos pelas águas de escorrência superficial. A espessura do solo também se 

relaciona com a retenção de poluentes: quanto maior for a espessura do solo maior 

será o tempo de retenção e consequentemente o atraso e dispersão da poluição. 

                                                
45 James, 1999, in Leitão et al., 2002 
46 Leitão et al., 2002 
47 Hiemstra 1996; Scheckel e Sparks, 2003 in Leitão et al., 2002 
48 Leitão et al., 2002 
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No caso de estudo A1- sublanço Torres Novas/Fátima e bacia de retenção de Fátima, 

algumas das medidas para a redução dos impactos ambientais passam por 

“impermeabilizar valetas e construir uma bacia de decantação” de forma a evitar lançar 

águas contaminadas directamente nos solos.49 

As conclusões retiradas revelam que a primeira camada de solo (<5 cm) é a camada 

que apresenta teores mais elevados de contaminação, havendo a possibilidade do 

solo ser renovado antes de se atingir a saturação.50 

2.1.2.4. Processos biológicos 
 

Os processos biológicos são um importante factor de entrave à dispersão de 

poluentes. 

A sua função, principalmente de degradação, ocorre no subsolo, nas primeiras 

camadas em ambientes com oxigénio. Este factor remove componentes tóxicos 

orgânicos, contudo existem produtos intermédios que se podem formar gerando 

motivos de preocupação. 

2.3 Impermeabilização dos pavimentos 
 

A impermeabilização é o processo de deixar de ser permeável, é a tamponização de 

fluxos e o entrave ao normal comportamento de fluídos. 

Nos parques de estacionamento, para além das águas de escorrências superficial, a 

impermeabilização é um factor negativo de impacto sobre o meio ambiente, mais 

especificamente sobre o ciclo hidrológico. 

Hoje em dia, a problemática da impermeabilização é uma realidade de todas as 

cidades desenvolvidas. Nos EUA, as zonas urbanas centrais e comerciais 

caracterizam-se por apresentar um nível de impermeabilização dos solos entre os 80 e 

100%, enquanto que em zonas de densidade residencial elevada esse nível varia 

entre os 30-60%. 51 

Os elevados índices de impermeabilização exemplificados repercutem-se 

principalmente no ciclo hidrológico uma vez que esta acção interfere directamente com 

                                                
49 Leitão et al., 2002, p. 42 
50 Ibidem. 
51 ASCE e WEF in Galvão et al., 2010 
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os fluidos – água - o que afecta vários sistemas gerando situações caóticas e de limite 

que ocorrem preferencialmente com elevados índices de pluviosidade.52 

Figura 9 - Cheias (Fonte: Fryd, 2009) 

O seguinte quadro (Quadro 3) resume quais os resultados e as consequências que a 

excessiva impermeabilização do solo provoca.53 

Quadro 3 - Impermeabilização de pavimentos (Fonte: Galvão, 2010) 
Causas Resultados Consequências 

Im
p

er
m

ea
b

ili
za

çã
o

 d
e 

p
av

im
en

to
s 

Aumento do escoamento 

superficial 

Descarga de águas de escorrências 

superficiais caídas em rodovias ou outros 

locais pavimentados, para meios receptores 

sensíveis; 

Obstáculo ao 

escoamento natural 

Comportamento deficiente das redes de 

drenagem, devido a sub-dimensionamento ou 

entupimentos e obstruções das secções de 

escoamento 

Artificialização e 

canalização de cursos de 

água 

Inundações frequentes de zonas baixas das 

bacias drenadas 

Poluição dos meios 

receptores 

Entrada em funcionamento de descarregadores 

de tempestade ou de segurança, com 

descargas de caudais excedentes para o meio 

ambiente provocando um aumento da poluição 

do meio receptor 

 
                                                
52 Fryd, 2009 
53 Galvão, 2010 
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3. Normativas de Desenho 
 

Os parques de estacionamento são equipamentos que possuem uma série de 

definições, informações técnicas, e legislação pelos quais são regidos e que são 

essenciais para a sua compreensão, funcionamento e existência. 

Os veículos automóveis são máquinas que apresentam uma série de condicionantes a 

determinados movimentos e ângulos de manobras, este factor importante obriga a que 

o desenho parques de estacionamento seja restrito e que deva obedecer a dimensões 

e formas tipo já estudadas. 

Para além do conhecimento destas normativas de desenho, tipologias, e 

dimensionamentos, o presente capítulo pertende apresentar ainda a legislação que 

estes espaços devem cumprir e que é fundamental para a sua execução. Estes 

aspectos são especialmente significativos em parques de estacionamento de maior 

dimensão (pela eficiência e uso racional do território que implicam) como é o caso dos 

associados às estações intermodais. 

 

3.1. Tipologias de parques de estacionamento 

 

O lugar de estacionamento é a unidade mínima de base para o desenho de um parque 

de estacionamento e entende-se pela “área de pavimento que se destina ao 

estacionamento de um veículo”. 54  

A compreensão e o conhecimento das tipologias de parques de estacionamento é 

fundamental para a catalogação dos mesmos e estipulação de categorias e 

hierarquias. 

No código da estrada surgem as primeiras definições base: Zona de estacionamento e 

Parque de estacionamento. As Zonas de estacionamento referem-se aos lugares de 

estacionamento para veículos junto a faixas de circulação (via pública) enquanto que 

os Parques de estacionamento são um “local exclusivamente destinado ao 

estacionamento de veículos” e que poderá por sso localizar-se deslocado da vía 

pública.55 

                                                
54 Desconhecido , 2008/2009 
55 Decreto-Lei n.º 113/2008 de 1 de Julho 



22 

 

Segundo os apontamentos da cadeira de Transportes do Mestrado em Engenharia 

Civil é possível tipificar os parques de estacionamento quanto aos utentes e ao local56 

(Quadro 4).  

Quadro 4 – Quadro síntese de tipologias de estacionamento (Fonte: Desconhecido, 2008/2009) 

Utentes Local 

Estacionamento 
Público 

Estacionamento 
Privado 

Estacionamento 
de admissão 

reservada 

Via 
pública 

Fora da via pública 

Parques de 
estacionamento Auto-silos 

 

Quanto aos utentes é assim possível catalogar os parques de três formas:57 

− O estacionamento público caracteriza-se por poder ser utilizado sem 

discriminação por qualquer pessoa de forma gratuita ou sujeito ao pagamento 

de uma taxa de parqueamento; 

− O estacionamento privado só pode ser usado pelo proprietário, geralmente 

ocupa uma propriedade particular com acesso restrito; 

− O estacionamento de admissão reservada refere-se a situações restritas, como 

uma casa de espectáculos, ou estabelecimentos comerciais, onde a utilização 

é permitida somente quando estes são frequentados. 

Quanto ao local:58 

− Estacionamento na via pública, na sua maioria público (”zonas de 

estacionamento”); 

− Estacionamento fora da via pública: “parque de estacionamento”, só de um 

piso, geralmente ao ar livre; e os auto-silos, que são estruturas mais complexas 

de vários pisos, elevados ou subterrâneos. 

O quadro seguinte apresenta uma síntese de tipologias de parques de 

estacionamento, onde, para além de distinção quanto à localização, são analisadas as 

diferenças pelo uso, a propriedade, a exploração e as condições de utilização. Esta 

análise para além de mais complexa, uma vez que engloba outros factores, tece 

                                                
56 Desconhecido (2008/2009) 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
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considerações que se prendem mais com a gestão do equipamento e os possíveis 

custos inerentes59 (Quadro 5). 

Quadro 5- Tipologias de estacionamento (Fonte: Valleley, 1997 in Seco et al. 2008) 

 

3.2. Normativas de dimensionamento 
 

Um parque de estacionamento é normalmente constituído por: acessos (entradas e 

saídas), faixas de estacionamento, faixas de acesso ao lugar de estacionamento, 

rampas ou ascensores e zonas de serviços. Os dois últimos aspectos não ocorrem 

obrigatoriamente em todos os parques de estacionamento fazendo parte de estruturas 

como os Auto-Silos. 60  

A dimensão do lugar destinado ao estacionamento pode variar consoante a superfície 

ocupada por cada automóvel (Figura 10), contudo existem valores médios estipulados 

para viaturas ligeiras. Na Europa e em Portugal o lugar médio de estacionamento varia 

entre 4,6 a 5 m de comprimento e 2,3 a 2,5 m de largura, (Figura 11) ocupando uma 

área média de 12,5 m2 e 10,6 m2.61  

 
                                                
59  Valleley, 1997 in Seco et al. 2008 
60 Desconhecido, 2008/2009 
61 Ibidem. e Neufert, 1976 

Localização Na via Em Parque 

Uso Público Privado Público 

Propriedade Público Privado Privado Público 

Exploração Público Público ou Privada Privado Privado Privado Público 

Condições 
de Utilização 

Gratuito Pago Avença 
Controlo 

de 
duração 

Gratuito Pago Pago Gratuito Pago 

Figura 10 - Superfície ocupada 
Baseada em Neufert, 1976 
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A forma e as configurações que um parque de estacionamento pode adquirir são 

várias e dependem essencialmente da posição relativa do lugar de estacionamento em 

relação às vias de acesso. Existem lugares paralelos, perpendiculares e oblíquos à 

via. 

São frequantemente encontrados lugares paralelos em “zonas de estacionamento” 

(áreas de estacionamento junto à via pública). O seu desenho longitudinal adapta-se 

mais facilmente ao desenho das ruas e, exigindo uma menor área de manobra, liberta 

mais espaço para os passeios. Este tipo de estacionamento é o que comporta menos 

lugares por metro linear, em média 14 lugares de estacionamento por 100 m de via. 62 

          

     
Figura 12 - Tipologias de lugares de estacionamento (Fonte: Neufert, 1976 e Kendal, 1989) 
                               

                                                
62 Neufert, 1976 

Figura 11 - Dimensões do lugar de 
estacionamento 
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Em zonas de parqueamento automóvel é mais usual os lugares localizarem-se 

prependicularmente e/ou obliquamente à via, apesar de também ocorrerem lugares 

paralelos (Figura 12).                            

Consoante o grau do lugar de estacionamento em relação à via, assim varia o 

comprimento e a largura da faixa de acesso. Segundo Neufer63 e Kendal64, para além 

do ângulo de 90º, os ângulos mais usados são de 45º e 60º. Contudo, segundo os 

apontamentos da Cadeira de Transportes65 e Álvaro Seco66, ângulos com 30º, 70 º e 

80º também são utilizados para além dos indicados anteriormente. 

A figura 13 representa um esquema tipo onde estão assinalados os parâmetros que 

são necessários ter em conta no desenho de um parque de estacionamento e que 

variam consoante o ângulo do estacionamento em relação à via de acesso. 

Onde: 

M – Largura da via 

a – Ângulo do estacionamento em relação ao eixo da via 

L – Largura do estacionamento 

D – Comprimento de faixa por lugar de estacionamento 

Y – Comprimento da faixa de estacionamento 

g – comprimento de perda de zona de fim de estacionamento 

 

 

                                                
63 Neufert, 1976 
64 Kendal, 1989 
65 Desconhecido, 2008/2009 
66 Seco et al., 2008 

Figura 13- Parâmetros relevantes na definição dos 
lugares de estacionamento

Fonte: (IST - UTL, 2008-2009) e (Seco, 2008)
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O Quadro 6 seguinte resulta de uma síntese entre o livro Arte de Projectar em 

Arquitectura67, os apontamentos da cadeira de transportes68 e o Manual de 

Planeamento de Acessibilidades e Transportes69 e apresenta as dimensões de 

comprimento, largura em função do ângulo de estacionamento: 

Quadro 6 – Dimensões de lugares de estacionamento em função do ângulo do lugar com a via de acesso 
a 

Ângulo 

L 

Largura do 

estacionamento 

(m) 

D 

Comprimento de faixa 

por lugar de 

estacionamento 

(m) 

M 

Largura da 

via de 

acesso 

(m) 

Y 

Comprimento da 

faixa de 

estacionamento 

(m) 

G 

Comprimento de 

perda de zona de 

fim de 

estacionamento 

(m) 

0 2,0 - 2,3  5,0 – 6,0 3,00 2,0 – 2,3 - 

30º 2,3 – 2,5 4,6 – 5,0 2,90 4,0 – 4,9 0,5 

45º 2,3 – 2,5 3,3 -3,5 3,70 4,5 – 5,6 1,6 

60º 2,3 – 2,5 2,7 – 2,9 4,50 5,0 – 6,0 1,7 

70º 2,3 – 2,5 2,45 4,55 5,05 1,3 

80º 2,3 – 2,5 2,3 5,75 4,80 0,8 

90º 2,3 – 2,5 2,3 – 2,5 6,10 4,5 – 5,0 - 

No desenho e planeamento de um parque de estacionamento é essencial obedecer 

aos parâmetros apresentados de dimensionamento para a correcta utilização dos 

mesmos. 

3.3. Legislação em vigor 
 

Os parques de estacionamento são espaços regidos por lei civis nomeadamente o 

Código da Estrada70 e o Decreto-Lei nº 81/2006 de 20 de Abril onde são referidas as 

regras relativas a estes espaços, como a taxação de tarifas, critérios de segurança, 

condições de utilização, entre outros. 

 

Para além desta legislação, os parques de estacionamento são obrigados a cumprir e 

obedecer ao disposto no Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. Este documento 

tem por principal objectivo estipular as condições de acessibilidade a que qualquer 

projecto deverá obedecer e que visam “garantir e assegurar os direitos das pessoas 

                                                
67 Neufert, 1976 
68 Desconhecido, 2008/2009 
69 Seco et al., 2008 
70 Decreto-Lei n.º 113/2008 de 1 de Julho 
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com necessidades especiais, ou seja, pessoas que se confrontam com barreiras 

ambientais, impeditivas de uma participação cívica activa e integral, resultantes de 

factores permanentes ou temporários, de deficiências de ordem intelectual, emocional, 

sensorial, física ou comunicacional.”71 

 

O âmbito de aplicação dos critérios explícitos neste Decreto-Lei, deve englobar os 

passeios e os percursos pedonais que interligam o parque de estacionamento e a 

envolvente, para além dos próprios lugares de estacionamento reservados. 

 

O lugar de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada tem 

dimensões estipuladas para facilitar os acessos: a largura útil deverá ser igual ou 

superior a 2,5 m, com uma faixa adicional de acesso de 1 m, o comprimento não 

deverá ser inferior a 5 m (Figura 14). A faixa de acesso lateral de 1 m poderá ser 

partilhada por dois lugares de estacionamento (Figura 15).72 

                               
Figura 14 e 15 – Dimensões de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

(Fonte: Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto). 

 

Estes lugares deverão ser bem assinalados e reconhecíveis por qualquer utilizador do 

parque de estacionamento, através de sinalização horizontal (marcação por linhas de 

cor contrastante e pintura no pavimento do símbolo internacional de acessibilidade), e 

vertical (por um sinal com o símbolo internacional de acessibilidade que deverá ser 

visível mesmo quando o lugar se encontrar ocupado por um veículo).73 

 

Também o número de lugares reservado num parque de estacionamento para 

veículos que transportem pessoas com mobilidade condicionada é definido. 

                                                
71 Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
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Consoante o número total de lugares de estacionamento de um determinado parque 

assim são destipulados quantos lugares deverão ser reservados para este fim. No 

quadro 7 são indicados o número de lugares mínimos que deverão ser reservados 

para pessoas com mobilidade reduzida, segundo o nº de lugares do parque de 

estacionamento. 74 

Quadro 7 – Nº de lugares destinado a pessoas com mobilidade reduzida 

Nº de Lugares do Parque de 

Estacionamento Total 

Nº de Lugares do Parque de 

Estacionamento destinado para pessoas 

com mobilidade condicionada 

10 1 

Entre 11 e 25 2 

Entre 26 e 100 3 

Entre 101 e 500 4 

>500 1 Lugar por cada 100 lugares 

O cumprimento da legislação apresentada é obrigatório para a aprovação e execução 

do projecto do parque de estacionamento. As indicações e regras definidas permitem 

o correcto funcionamento destes espaços para além da normatização destes 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto 
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4. Exemplos de intervenções de Arquitectura Paisagista em parques de 
estacionamento 

 

 A Arquitectura Paisagista é “a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao 
Homem.”75 

Um parque de estacionamento público, privado ou de admissão reservada que se 

localize na via pública ou fora dela, desde que não possua cobertura, é uma possível 

área de trabalho sobre a qual o arquitecto paisagista pode e deve aplicar o seu 

conhecimento. Tratam-se de áreas com funções muito especificas mas que deverão 

ser desenhadas de modo a criar paisagens simultaneamente funcionais, belas e 

sustentáveis. 

Observando à nossa volta, estes espaços apresentam vazios de preenchimento, falta 

de integração com a envolvente, desenquadramento e por vezes descuidos ao nível 

do desenho. Por serem espaços “menos nobres”, monofuncionais e com as 

características descritas no capítulo “Parques de estacionamento - um ‘não-lugar’”, 

são raros os exemplos em que o desenho do parque de estacionamento é pensado e 

desenhado como um caso único, adaptado às formas, e aos conceitos de cada 

projecto. 

O presente capítulo visa apresentar três exemplos de parques de estacionamento de 

grandes dimensões que foram alvo de projectos de Arquitectura Paisagista. 

O primeiro projecto é referente aos parques de estacionamento englobados no 

Projecto do Estádio Nacional, no vale do Jamor; o segundo apresenta a execução de 

parques de estacionamento de cariz provisório desenvolvidos para a Exposição 

Mundial de 1998; o terceiro diz respeito a um projecto bastante recente de um parque 

de estacionamento que serve a estação de comboios de Setúbal. 

Com estes exemplos pretendem-se apresentar soluções diferentes aplicadas a estes 

espaços consoante os diferentes conceitos de intervenção. 

                                                
75 Francisco Caldeira Cabral in Magalhães, 2001, p.30 
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4.1. Parques de estacionamento do complexo desportivo do Estádio 
Nacional76 

Nos anos 30, foi sugerida a criação de um Estádio Nacional - o Estádio de Lisboa – 

como forma de exaltação e confirmação dos principios orientadores do Estado Novo, 

nomeadamente a vida saudável, a prática de desporto, e a vivência ao ar livre. A 

localização escolhida para a implantação deste complexo desportivo seria o Vale do 

Jamor. Este projecto constitui a primeira grande obra pública de Arquitectura 

Paisagista em Portugal, e o seu desenho revela a consideração de questões 

funcionais, ecológicas e estéticas. 

O complexo desportivo incluiria pistas de atletismo, campos de football, rugby, um 

velódromo, uma piscina, entre outros.77 

Na base do Programa elaborado pela Comissão Administrativa das Obras do Estádio 

de Lisboa, as condições para o desenho dos parques de estacionamento estavam 

bem enunciadas no Art.º 52 do documento. Os parques de estacionamento deveriam 

estar preparados no seu desenho para “comportar a separação de automóveis 

particulares, automóveis de serviço público (taxis) e automóveis colectivos (auto-

cars).”78 

Estes equipamentos deveriam oferecer um fácil acesso às estradas que circundam o 

novo estádio permitindo que o público pudesse chegar facilmente a pé aos diversos 

equipamentos desportivos. Assim sendo, cada parque deveria ter as correctas 

sinalizações e marcações para o correcto fluxo do trânsito; deveriam ser distribuídos 

de modo a deixar as principais artérias de circulação desimpedidas de tal uso; e a 

circulação deveria ser estudada para evitar o cruzamento das linhas de trânsito das 

viaturas.79 

Os parques de estacionamento deveriam estar preparados para uma capacidade de 

carga que comportasse 1500 automóveis, 2000 táxis e 150 autocarros.80 

Um aditamento ao programa emitido pelo Ministério das Obras Públicas e 

Comunicação através da Comissão de Administração da obra em questão, rectifica 

                                                
76 Este subcapítulo beseou-se no espólio do Arquitecto Paisagista Francisco Caldeira Cabral 
(EFCC) localizado no Departamento de Informação, Biblioteca e Arquivos do IHRU – Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, localizado no Forte de Sacavém. 
77 Programa elaborado pela Comissão Administrativa das Obras do Estádio de Lisboa (EFCC) 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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estes números devendo os parques de estacionamento “dar bôa arrumação” a 1300 

automóveis, 1700 táxis e 130 autocarros. Este aditamento tem a data de 11 de Junho 

de 1936 e as obras deveriam estar concluídas 18 meses após esta data.81 

Neste mesmo documento vinham notas por parte da Sociedade Italo-Portuguesa de 

Construção, da Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidraúlicos Ltdª e da Empresa 

de Trabalhos Metropolitanos Coloniais que sugeriam: afastar “para a periferia os 

parques de estacionamento”; melhorar as ligações entre estes os espaços e os 

parques de estacionamento; e por último “definir melhor as delimitações dos parques 

de estacionamento e a indicação do destino de cada um.”82 

Na primeira fase de ante-Projecto deveriam ser descritas as diversas ligações e os 

parques de estacionamento em memória descritiva e na fase de Projecto era 

obrigatório incluírem o desenho destes espaços e as suas marcações. 

Face a este programa foram propostos projectos de várias autorias para este novo 

equipamento estatal. Entre vários, foi apresentado o projecto de Jorge Segurado que 

no seu desenho apresentava fortes eixo ortogonais o que exigia inúmeras 

terraplanagens, e alteração completa da morfologia do vale do Jamor.83 

Num documento de 8 de Outubro de 1937, Caldeira Cabral tece considerações sobre 

este projecto para o novo estádio. As análises feitas debruçam-se desde as 

características naturais (solos, ventos dominantes) da área, até às apreciações do 

projecto apresentado.  

Relativamente ao parque de estacionamento desenhado, Caldeira Cabral apontava 

dois grandes inconvenientes relativamente às características e à localização 

escolhida. Citando Francisco Caldeira Cabral, o parque apresentado era de “tal 

maneira extenso que para quem passe na auto-estrada, um dos poucos sítios de onde 

se tem a vista do conjunto do estádio, o parque de estacionamento é um dos 

elementos dominantes (…) ” e as suas características inutilizavam “quasi por completo 

uma zona grande de terrenos que assim fica isolada do conjunto do estádio e que 

abrange toda a extremidade NE do Vale do Jamor.”84 

                                                
81 Aditamento ao programa elaborado pela Comissão Administrativa das Obras do Estádio de 
Lisboa (EFCC) 
82 Ibidem. 
83 Andresen, 2003 
84 Parecer sobre o Novo Estádio, de Caldeira Cabral, datado de 8 de Outubro de 1937 (EFCC) 
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Em alternativa ao desenho apresentado, Caldeira Cabral sugere “arborizar 

parcialmente esta superfície, sem deixar de ser parque de estacionamento” ou em 

alternativa, a opção “seria dividi-lo em vários parques distribuídos por diferentes 

lugares.” Mais tarde, Francisco Caldeira Cabral juntamente com Konrad Wiesner 

acaba por assumir o comando do projecto e todo o desenho é alterado, enunciando a 

estética grega do edifício em consonância com a paisagem85 (Figura 16). 

 
Figura 16 – Planta da Proposta Total da Zona do Estádio Nacional (Fonte: Arquivo do IHRU ) 

                                                
85 Parecer sobre o Novo Estádio, de Caldeira Cabral, datado de 8 de Outubro de 1937 (EFCC) 
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Desta forma, no novo projecto, passam a existir quatro parques de estacionamento 

separados, sendo considerado o principal o que se localiza na parte Norte de toda a 

composição que engloba “a grande praça e o estádio; o velôdromo; os campos de 

treinos de rugby e de atletismo (…); uma grande superfície destinada a acampamento 

da Mocidade Portuguesa (…)” 86(Figura 17). 

 
Figura 17 – Planta da Zoom do Velódromo, estádio e do parque de estacionamento principal (Fonte: 

Arquivo do IHRU ) 

Na Memória Descritiva o Arquitecto Paisagista faz referência à drenagem destas 

zonas recorrendo ao uso de drenos de 5 centímetros de diâmetro, localizados em 

cada lado da via de acesso aos lugares de estacionamento. “Estes drenos são 

colocados em valetas de 25x25cm, cheias depois com escórias ou outro material 

equivalente. As faixas de estacionamento são feitas em material poroso, pelo que o 

modo mais conveniente para fazer a drenagem da água é por meio de drenos que 

acima indicámos.” Estes drenos vão desembocar num colector que percorre a avenida 

central do parque.87 

A figura 18 é um corte exemplificativo do parque de estacionamento nº 4, que se 

divide em três zonas: faixa de circulação, em calçada de basalto sobre uma camada 

de fundação com pedra macadame de 0,06 a 0,08m, na espessura de 0,1m; faixa de 

                                                
86 Memória Descritiva do Projecto do Novo Estádio por Caldeira Cabral (EFCC) 
87 Ibidem. 
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estacionamento com fundação em pedra macadame 0,06 a 0,08m, na espessura de 

80cm com camada de desgaste do mesmo material mas na espessura de 0,06m e 

granulometria de 0,04 a 0,08m; existe ainda a delimitação de um passeio através de 

um toro de pinheiro e uma estaca, cuja camada de fundação é feita com detritos de 

pedreira sendo por fim revestido por um tufo basáltico na espessura de 0,03 m2. 

 

Figura 18 – Corte exemplativo do Parque de Estacionamento nº 4 (Fonte: Arquivo do IHRU ) 

A escolha do material vegetal foi uma prioridade para Francisco Caldeira Cabral por 

vários motivos (ecológicos, climáticas, etc.) e todas as áreas dos parques de 

estacionamento vinham indicadas na Planta das Áreas a Arborizar numa planta 

enviada de Berlim a 29 de Novembro de 1938. 88 

Sem que se tenha conseguido um acesso directo aos planos de plantação dos 

parques de estacionamento transcrevo as espécies indicadas a 13 de Maio de 1939 

no Plano de Plantação da Orla do Estádio, das quais fazem parte as seguintes 

espécies: Ulmus campestris, Populus alba, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Olea 

europeae sativa, Olea europeae oleaster e Citrus aurantium.89 

O projecto desenvolvido apresenta o cuidado de integração destes espaços com a 

envolvente, o enquadramento, a funcionalidade e a sustentabilidade. 

 O desenho pioneiro destes parques de estacionamento destaca-se pelo uso de 

material vegetal autóctone adaptado às condições morfológicas da área (escolha de 

espécies da galeria ripícola para esta situação de vale) e pavimentos permeáveis. 

Estas escolhas revelam a consciência do posicionamento destes equipamentos numa 

situação de vale e de área adjacente à linha de água e do uso sazonal e temporário 

destes espaços com a consequente preocupação da leitura dos mesmos quando não 

estão a ser utilizados.  
                                                
88Planta das Áreas a Arborizar numa planta enviada de Berlim a 29 de Novembro de 1938 por 
Caldeira Cabral (EFCC) 
89Plano de Plantação da Orla do Estádio com data de 13 de Maio de 1939 (EFCC) 
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4.2. Parques de estacionamento da Exposição Mundial 1998 
 

A EXPO ‘98 revelou um projecto estratégico para Portugal e Lisboa, uma vez que foi 

pensada com duas intenções distintas mas que se desenvolveriam par a par: a 

primeira preocupação era a realização da Exposição Mundial de Lisboa que por 

consequencia implicava a regeneração urbana de uma área de 340 ha.90 

O planeamento estratégico rigoroso juntamente com o ordenamento paisagístico e 

urbanístico salvaguardaram a criação de um enquadramento urbano de elevada 

qualidade com a criação de percursos pedonais, a criação de parques de 

estacionamento de grandes dimensões, o incentivo ao uso do transporte colectivo, 

tendo sempre presente a compreensão das dimensões temporais em causa.91 

Para a Exposição Mundial seria necessário planear toda a área de forma a que a 

acessibilidade e a mobilidade dos visitantes fosse facilitada. Para tal foram destinados 

650.000 m2 de área para estacionamento.92 

Esta área de estacionamento seria dividida em vários parques com diferentes 

destinatários: estacionamento para visitantes (cor bege) num total de 16.673 lugares, 

estacionamento para 743 autocarros na zona mais a Sul (cor laranja), estacionamento 

para Serviços localizado na zona central (amarelo) e estacionamento VIP (rosa) mais 

perto da entrada do recinto. Estes dois últimos tinham reservados 2.669 lugares. 

Segundo a organização “(…) esta capacidade de estacionamento foi suficiente para a 

procura verificada”93 (Figura 19). 

                                                
90 Morgado, 1999 
91 Ibidem. 
92 Velez, 1998 
93 Morgado, 1999 
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Figura 19 -  Entradas, Parques de Estacionamento, Alojamento e áreas Verdes (Fonte: Parque Expo) 

 

A organização e distribuição destes espaços foi pensada para que os visitantes 

utilizassem transportes internos, sendo que o percurso máximo que teriam de 

percorrer até encontrar um transporte seria de 300 m. Existia assim uma frota de 

autocarros, cuja média diária rondou os 135.000 utilizadores, que percorria as áreas 

exteriores da exposição, nomeadamente os parques de estacionamento e conduzia os 

visitantes ao recinto.94 

 

O Plano de urbanização feito para este espaço de uma forma geral apresenta o 

modelo de quadrícula com as malhas urbanas, os eixos de acessibilidades e o espaço 

público.95 

Os parques de estacionamento realizados para a exposição localizam-se no interior de 

cada um destes quarteirões, cada um deles definido em Planos de Pormenor com 

características e regras específicas para o seu reparcelamento em lotes urbanos para 

a fase posterior à Exposição Mundial. Este planeamento fez com que os parques de 

estacionamento desenhados fossem pensados de forma efémera. 

Cada um deles foi projectado em betuminoso e com passeios de acesso em calçada 

de vidraço. Apesar do carácter temporário, cada parque possuía um plano de 

plantação mais ou menos denso que contribuiria para a criação de ensombramento do 

espaço e das viaturas. O facto de toda a área e cada lote estar equipado através da 

                                                
94 Velez, 1998 
95 Morgado, 1999 
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galeria técnica96 permitiu que todos os exemplares de material vegetal usufruíssem de 

um sistema de rega que garantiu a sobrevivência das espécies.97 

O material vegetal foi colocado em fiadas contínuas de enquadramento ou em 

canteiros sobrelevados. Esta última hipótese garante que após a venda e atribuição 

destas lotas a privados elas possam ser transplantadas para outros locais. As 

espécies escolhidas foram bastante variadas e não obedeceram a nenhum critério 

específico sem ser a sobrevivência. 

A localização de toda a área sobre solos poluídos e contaminados levou a que fossem 

realizadas previamente plantações exprimentais para avaliar a taxa de sucesso de 

cada árvore como parâmetro de adaptação às condições locais. As espécies 

vencedoras ultrapassaram as “barreiras do clima, do solo, dos transplantes” e foram 

as seleccionadas para integrar o elenco florístico desta área.98 

Alguns exemplos das espécies escolhidas foram: Prunus cerasifera, Tipuana tipu, 

Celtis australis, Aesculus hippocastanus, Albizia julibrissim, Brachychiton populneum, 

Parkinsonia aculeata, que “constituem um leque muito interessante de opções pouco 

utilizadas, mas muito bem adequadas às condições da Expo ‘98 e de muitas zonas 

semelhantes no vale do Tejo.”99 

    

Fig 20, 21, 22 e 23 – Tipuana tipu, Aesculus hippocastanus, Parkinsonia aculeata, Albizia julibrissim 

(Fonte: Duarte, 2011) 

Um dos poucos parques de estacionamento sobreviventes desde a exposição 

Mundial, localiza-se debaixo da ponte Vasco da Gama. Neste parque ainda é possível 

observar alguns destes exemplares, colocados dentro de “canteiros” sobreelevados 

                                                
96 Túnel em betão armado com dimensões de 4,05x3,40m onde se loacaliza a instalação de 
várias redes como a rede eléctrica, de telecomunicações, água, lixos, etc 
97 Morgado, 1999 
98 Castel-Branco et al., 1998 
99 Ibidem, p. 82 
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numa estrutura de transplante que se caracteriza pelo vaso em malha sol com umas 

anilhas para se fazer o tranplante, o geotextil e o composto de plantação (Figura 24). 

 

 

 

 

Figura 24 – “Vaso” para transplante  

(Fonte: Duarte 2011) 

 
 
 

4.3. Parque de estacionamento da Estação de Comboios de Setúbal 
 

No âmbito das obras de remodelação da Estação de Comboios de Setúbal, e de forma 

a tornar mais atractiva a utilização do caminho-de-ferro, a Refer, EP. definiu como 

estratégia melhorar as condições de acesso aos utentes de transporte individual à 

estação, promovendo a construção de parqueamento para 330 lugares de 

estacionamento de apoio ao equipamento.100 

Localizada no centro da cidade de Setúbal esta intervenção apresentava-se prioritária 

uma vez que a entidade gestora crê “(…) que de todas as estações da Linha do Sul, a 

de Setúbal é aquela em que será possível atingir uma evolução notável na procura 

deste meio de transporte, desde que a população possa facilmente aceder à estação 

(…)”.101 

Segundo é enunciado, a duração das deslocações entre a partida dos domicílios/locais 

de trabalho, até à chegada à estação é tão importante quanto o tempo despendido 

entre as estações de origem e destino. Com este projecto o que se pretende é facilitar 

a duração das deslocações iniciais e finais independentes do transporte colectivo, 

através do fornecimento de lugares para as viaturas individuais.102 

                                                
100 Viyella &Carvalho, Lda.(2007). 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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O projecto inclui a adaptação da rede viária adjacente de forma a tornar mais fáceis os 

acessos, através da reformulação de vias, criação de novos acessos e transformação 

de um cruzamento em rotunda.103 

A área total destinada ao estacionamento divide-se em duas áreas, uma de 4400 m2 

que corresponde a 202 lugares no parque a nascente e a segunda possui 3360 m2, no 

total de 128 lugares a poente.104 

Na generalidade, os parques apresentam vias de circulação com um ou dois sentidos 

(variando entre 4,5 e 6,5 m de largura), pavimentadas com betuminoso, numa camada 

de desgaste, numa área total deste pavimento de 4607 m2. Os passeios e áreas de 

acessos pedonais são em calçada de vidraço.105 

A circundar os parques de estacionamento foram propostas zonas de enquadramento 

com recurso ao material vegetal. As árvores propostas só acontecem em situações de 

caldeira, nomeadamente junto à entrada principal da estação, no parque a poente e 

numa área a noroeste. 

O projecto de intervenção prevê o enquadramento da estação de Setúbal e baseia-se 

no conceito de “valorização dos espaços exteriores da estação através da colocação 

de alinhamentos de árvores, que permitem uma circulação pedonal mais confortável e 

ensombram os estacionamentos. Para além dos alinhamentos plantam-se alguns 

canteiros de enquadramento, criando manchas marcantes no espaço que valorizam 

pela sua paleta de cores.”106 

As espécies arbóreas foram escolhidas segundo critérios bem definidos:107  

• o Jacaranda ovalifolium deverá criar um maior conforto à envolvente da 

estação, relacionando-se de forma mais harmoniosa com a escala e desenho 

da arquitectura para além das suas características de elevado “(…) valor 

ornamental e cromático, de copa leve e translúcida, caducifolias, com uma 

variação sazonal que entra em diálogo directo com o edifício.”; 

• o Pinus pinea é uma espécie que foi escolhida pela localização que ocupa. Os 

únicos três exemplares desta espécie estarão localizados na nova rotunda na 

                                                
103 Viyella &Carvalho, Lda., 2007 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Manso, 2007 
107 Ibidem. 
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qual se pertende que o enquadramento seja simples e não entre em conflito 

com a envolvente e com a circulação automóvel; 

As manchas arbustivas são as que ocupam uma maior área. Segundo o Arquitecto 

Paisagista Álvaro Manso, as espécies escolhidas são de “formação mediterrânea” e 

possuem elevado valor cromático e aromático. “As grandes manchas de arbustos e 

herbáceas permitem uma leitura à distância das suas formas e cores marcantes”.108 

As espécies escolhidas foram: Arbutus unedo, Hebe speciosa, Lavadula spica, 

Melaleuca armilaris, Plumbago capensis, Punica granatum, Pittosporum tobira, 

Rosmarinus officinalis, Spirea cantoniensis, Teucrium fruticans e Viburnum tinus.109 

Na rotunda foi proposta a cobertura ao nível herbáceo com uma sementeira de relvado 

com a seguinte mistura: Agrostis stolonifera (20%), Cynodon dactylon (20%), Dactylis 

glomerata (20%), Festuca typhyla (20%) e Poa pratensis (20%).110 

O projecto demonstrou o cuidado com problemáticas sociais, ecológicas e 

económicas: socialmente, o desenho simples e a abertura visual para todo o espaço 

traduz o conceito de “anti-vandalismo” de ver e ser visto; ao nível ecológico e 

económico a existência de um sistema de rega garante uma optimização do uso de 

água e a reduzida necessidade de adubos e de mão-de-obra, pela escolha de flora 

autóctone e pouco exigente, reduz o nível de manutenção.111 

Este último projecto responde a um programa bem definido que está inserido numa 

estratégia de planeamento de acessibilidades e mobilidade. 

Num contexto totalmente urbano, a escolha das espécies e dos pavimentos utilizados 

revela cuidados estéticos de enquadramento e embelezamento da área. O reduzido 

espaço para desenvolvimento deste equipamento torna as áreas verdes espaços de 

reduzidas dimensões que resultam em canteiros para presentear transeuntes que 

circulam no espaço. 

 

 

                                                
108 Manso, 2007 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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5. Caso de Estudo –Estacionamento associado ao transporte Ferroviário 
 

O conhecimento de como se formou a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e quais os 

motivos que levaram à sua afirmação e consolidação, ajudam a compreender o quão 

importante são as deslocações territoriais e os impactos destas sobre o território. 

 

Numa fase inicial em que em Portugal tinha baixos índices de atractividade laboral, o 

trabalho rural ocupava a maioria dos trabalhadores e as poucas áreas onde a 

industrialização moderna começou a desenvolver-se levaram aos movimentos 

migratórios das populações rurais para estes centros. Lisboa era um desses centros 

fortemente polarizados pelo sector terciário onde se começaram a desenvolver as 

primeiras periferias, locais onde os “novos habitantes” passaram a viver. Estas 

modificações provocaram processos ”intensos de reconfiguração e reinserção 

territorial”, que geraram várias das alterações ocorridas no território.112 

 

Algumas décadas mais tarde, o exôdo rural associado a outras alterações 

demográficas, como o regresso dos militares e dos retornados das ex-colónias, 

contribuíram para a crescente afirmação e consolidação dessas populações 

periféricas. Quando começaram a surgir as primeiras preocupações com as 

deslocações feitas pelas populações periféricas até aos locais de trabalho nos centros 

urbanos, aparece o termo “mobilidade sócio-profissional”. Estas preocupações 

levaram a que fossem propostas alterações nas acessibilidades intra e inter-regionais, 

que acabaram por proporcionar uma melhoria e autonomia desses aglomerados 

fomentando o seu crescimento.113 

Desta forma algumas das lacunas existentes nas ligações entre estes novos pólos 

territoriais foram colmatadas através da melhoria de acessos sobretudo na rede 

rodoviária. A optimização do transporte rodoviário com a criação de novos eixos de 

circulação (auto-estradas, circulares, vias-rápidas, etc.) ultrapassou em grande escala 

o desenvolvimento de outro tipo de transportes (ferroviário e fluvial) que ocorreu de 

forma mais lenta.114   

Esta aparente melhoria de acessos reforçou o crescimento das coroas periféricas. O 

Atlas da AML apresenta os dados relativos a 2001. Nessa data a população residente 

                                                
112 Ferrão, 1996 
113 Ibidem. 
114 AEA, 2004 
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nesta área era de 2662949 habitantes (hab.), vivendo apenas 20,9% na cidade de 

Lisboa.115  

Segundo a Agência Europeia do Ambiente este aumento das zonas urbanas que 

ocorre em Lisboa e na maioria das cidades europeias, ainda não parou prevendo-se 

que 80% dos europeus residam em zonas urbanas até 2020, sendo que Lisboa faz 

parte das cidades indicadas em 2006 com uma rápida e contínua expansão territorial, 

que pode variar entre 5 e 10% numa década. Esta massificação tem contudo efeitos 

nos usos do solo, na paisagem e no ambiente das periferias das cidades. 116 

A mobilidade entre a periferia de Lisboa e o centro desta é contudo ainda bastante 

complicado e deve-se também à elevada taxa de motorização (329 veículos por 1000 

hab. – dados de 1997), o que contribui para um fluxo médio diário de mais de 50000 

veículos e para o “ (…) frequente congestionamento rodoviário e a saturação dos 

meios de transporte ( …)” na AML.117 

Contudo, apesar dos valores apresentados, e as deslocações diárias das periferias 

para o centro de Lisboa rondarem os 265000 hab. a “maioria das deslocações 

pendulares no seio da AML efectua-se com recurso aos transportes públicos, 

rodoviários, ferroviários e fluviais”, 64%, 19% e 6 % respectivamente.118 

A Declaração de Bergen em 1990 revelava já a preocupação e a necessidade de 

“reduzir os efeitos nocivos do sector de transportes no ambiente, pela promoção de 

serviços de transportes regionais e urbanos rápidos, seguros e adequados à redução 

de tráfego rodoviário urbano”.119 

Num seminário realizado pela Comissão Permanente de Acessibilidades e 

Transportes120 sobre transportes e mobilidade na área metropolitana de Lisboa em 

Março de 2001 foi possível tirar várias conclusões, como a necessidade de:121 

• “ Afirmação dos transportes colectivos como meio preferêncial de 

mobilidade”; 

                                                
115 Julião, 2003 
116 AEA, 2006 
117 Julião, 2003, p. 231 
118 Ibidem, p. 236 
119 Silva, 1996, p. 270 
120 Criada em 1998 com o objectivo de promover o acompanhamento das áreas dos 
transportes colectivos e vias de comunicação metropolitanas 
121 Julião, 2003, p. 241 
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• “Apresentar alternativas válidas para responder à menor capacidade de 

mobilidade”; 

• “ (…) melhorar a oferta de transportes públicos, velocidade, 

acessibilidade à rede, conforto e segurança”; 

• “Constatação da falta de intermodalidade entre o transporte individual e 

o transporte público” 

• “Rever sistemas de tarifário”; 

 

Também o Programa de Alterações Climáticas122 definido pela Comissão Nacional 

para as Alterações Climáticas propõe seis medidas de redução da emissão de Gases 

de Efeito de Estufa (GEE) sendo uma delas “desincentivar a utilização do transporte 

individual de passageiros e promover a transferência modal do transporte individual 

para o colectivo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”123 

Desta forma a qualidade da mobilidade oferecida por um território irá depender da sua 

multimodalidade (variedade e existência de todos os modos de transporte), e da 

intermodalidade que se traduz na “facilidade com que os utilizadores do sistema de 

transportes passam de um modo para outro”.124 

As novas políticas de mobilidade e o conceito de intermodalidade levaram ao 

desenvolvimento e criação de estações intermodais onde se localiza o objecto de 

estudo: os parques de estacionamento. Estas estações são servidas por mais do que 

um tipo de transporte e são lugares de interface que oferecem diferentes opções de 

modos de deslocação e facilitam a transferência entre eles. 

Os parques de estacionamento inseridos neste contexto de planeamento intermodal 

são um conceito que surgiu há pouco tempo e que contribui para uma mobilidade mais 

eficiente e sustentável de um determinado território. Estes equipamentos localizados 

em pontos estratégicos, como são as estações, fomentam o uso do transporte 

colectivo para entrar no centro das cidades aliviando estas da pressão rodoviária, 

podendo devolver o espaço público ao peão e a uma velocidade mais reduzida. 

A parte prática desta dissertação passa pelo reconhecimento e levantamento de 

parques de estacionamento de grandes dimensões associados à rede de transportes 

                                                
122 Pograma lançado pelo Governo Português em 1998 para equacionar o cumprimento do 
Protocolo de Quioto em Resolução do Conselho de Ministros nº 72/98, de 29 de Junho 
123 Silva, 1996, p. 280 
124 Armar, G. (2004). in Silva, 2011 
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colectivos, como reconhecimento da sua importância nas medidas de mobilidade, com 

o intuito de realizar o estudo das suas características e para apresentação de 

sugestões de projecto para este equipamento. 

5.1- Rede Ferroviária 

A mobilidade é um factor importante, indispensável e essencial para o 

desenvolvimento de um território. 

Para além do sistema viário, a primeira rede de transportes colectivos pensada, que 

interligasse Lisboa a outras áreas da actual Área Metropolitana de Lisboa (AML), foi a 

ferroviária. Ainda que inicialmente com o intuito de transporte de mercadorias, o 

desenvolvimento para o transporte de pessoas aconteceu rapidamente. 

O primeiro troço realizado foi entre Lisboa e o Carregado por volta de 1856, seguido 

da construção da nova linha que ligava o Barreiro a Vendas-Novas e o Pinhal-Novo a 

Setúbal. A ligação entre Alcântara-Terra, Cacém e Ramal de Sintra foi concluído em 

1887 e passado um ano estava pronta a cintura de Lisboa (Benfica, Sete-Rios, Chelas 

e Xabregas).125 

Em 1890 é inaugurada a estação do Rossio e em 1981 estava terminado o túnel que 

faz a ligação desta estação a Campolide e aos troços de Sete Rios, Chelas e Braço de 

Prata. Só mais tarde em 1889 é aberto o Ramal de Cascais.126 

A Linha de Fernão Ferro (eixo norte-sul) surge por último e estabelece a ligação à 

circular de Lisboa por Campolide e liga o Pragal até Coina e por fim Setúbal. Esta linha 

ganhou grande expressão após a inauguração da passagem ferroviária sobre a ponte 

25 de Abril.127 

Actualmente a CP e a FERTAGUS são as empresas responsáveis por estas infra-

estruturas e existem 6 linhas a servir a área da AML, três na margem norte que 

estabelecem ligação a uma quarta que corresponde à cintura de Lisboa, e na margem 

Sul existem duas linhas.128 

                                                
125 CP, 2006 
126 CP, 2006 
127Ibidem 
128 Coelho et al, 2005 
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Existe assim a Linha do Norte (Linha da Azambuja), a Linha do Oeste (Sintra), o eixo 

Norte-Sul (Pragal-Setúbal), a Linha de Cascais, a Linha de Cintura e por ultimo a Linha 

do Sado (Barreiro- Setúbal).129 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) desde Setembro de 2004 até 

à mesma data de 2010 houve um crescimento do número de passageiros a utilizarem 

o sistema ferroviário. Este crescimento foi oscilando atingindo o seu mínimo em 2007, 

contudo entre 2008 e 2010 a situação inverteu-se e o nº de passageiros aumentou até 

aos 15 884. Será necessário ter os dados correspondentes a 2011 para entender se 

esta tendência se mantém, contudo devido ao panorama social e económico actual 

prevê-se o crescimento de utilizadores.130 (Gráfico 1) 

 

Para além da sua importância histórica, a rede ferroviária sofreu “ (…) profundas 

alterações e hoje existe uma rede relativamente modernizada (...) ” que desempenha 

uma função essencial na mobilidade pendular diária dos habitantes da AML.131 

Desta modernização faz parte o desenvolvimento da intermodalidade de cada estação 

quer com o transporte colectivo rodoviário e fluvial, quer com o transporte individual 

através dos parques de estacionamento de grandes dimensões. 

O trabalho prático desta dissertação passa pela realização de levantamento dos 

parques de estacionamento que estão associados à rede ferroviária, e, como o 

reconhecimento e delimitação destes parques que funcionam em parceria com o 

                                                
129 Coelho et al, 2005 
130 www.ine.pt 
131 Julião, 2003, p.233 

Gráfico 1 -  Variação do número de 
passageiros em períodos 
homólogos (Fonte: INE, 12/12/2010)
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transporte ferroviário é bastante difícil de delimitar em contexto urbano, onde não 

existe controlo a que fim se destina o estacionamento (comércio local, estação 

ferroviária, outros), o levantamento foi efectuado em estacionamentos cujo número de 

lugares foi cedido pela CP e consultado no site da Fertagus. 

5.1 Metodologia 
 

Este estudo tem por base a análise dos parques de estacionamento que estão 

associados à rede ferroviária na área metropolitana de Lisboa (AML) em relação às 

suas características projectuais - áreas, pavimentos, material vegetal, taxas de 

ocupação - com vista a obter um diagnóstico destes espaços. 

Para este estudo foi adoptada uma metodologia mista e faseada, que teve início numa 

pesquisa bilbiográfica e documental, que permitiu caracterizar o fenómeno da 

mobilidade dentro dos limites da AML, inserindo-o no contexto histórico do 

desenvolvimento deste território, e dos problemas e desafios ao nível das políticas de 

ordenamento urbano e de transportes. Todas as referências bibliográficas abordadas 

na primeira parte desta dissertação de mestrado serviram para a elaboração, quer da 

ficha de campo, quer para a definição de conceitos e dos principais pontos a focar 

nestes equipamentos. 

O próximo diagrama representa de forma esquemática todas as fases e 

procedimentos adoptados para a realização deste trabalho. A metodologia adoptada 

tentou ser coerente iniciando-se com a definição de um objectivo, posterioremente 

uma fase de pesquisa teórica para a elaboração de uma base de análise (ficha de 

campo). Depois do levantamento será possivel através dos resultados obtidos fazer 

um diagnóstico e tirar conclusões. 
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Figura 25 – Diagrama da metodologia adoptada 

1º - Definição do objectivo principal da 
parte prática da presente dissertação 

2º - Escolha da área de estudo 

OBJECTIVO: Apresentação e diagnóstico das principais características projectuais de parques de 
estacionamento associados ao transporte ferroviário para a construção de um modelo de projecto 
de Arquitectura Paisagista para um parque de estacionamento de grandes dimensões 

Pesquisa junto das entidades 
gestoras do transporte ferroviário 

3º - Selecção das estações ferroviárias onde se 
localizam os parques de estacionamento para estudo; 

Introdução de conceitos teoricos adquiridos 
durante a fase de pesquisa bibliográfica para 
a parte teorica da presente dissertação 

7º- Análise e diagnóstico de cada parâmetro de estudo 

6º- Transcrição informática das fichas de 
campo; compilação e organização de dados 

8º- Conclusões 

9º- Construção de um modelo de projecto de Arq. Paisagista 
para um parque de estacionamento de grandes dimensões 

Pesquisa junto das entidades 
gestoras do transporte ferroviário 

3º - Selecção das estações ferroviárias onde se 
localizam os parques de estacionamento para estudo; 

4º - Elaboração da Ficha de Campo 

Introdução de conceitos teoricos adquiridos 
durante a fase de pesquisa bibliográfica para 
a parte teórica da presente dissertação 

5º- Realização das Visitas de Campo 

7º- Análise e diagnóstico de cada parâmetro de estudo 

6º- Transcrição informática das fichas de 
campo; compilação e organização de dados 

8º- Conclusões 

9º- Construção de um modelo de projecto de Arq. Paisagista 
para um parque de estacionamento de grandes dimensões 

Pesquisa bibliográfica sobre a área escolhida 
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A escolha dos parques de estacionamento a analisar foi criteriosa em dois aspectos: 

primeiro pela taxa de utilização destes, segundo pela envolvente na qual estão 

inseridos. Foram assim considerados como critérios base: a escolha dos parques de 

estacionamento que estão relacionados com o transporte ferroviário da AML, tendo 

sido escolhidos os troços cujo número de utilizadores é maior consoante o número de 

ofertas e circulação por hora no período da manhã (Figura 26).132 

 

A linha Sintra, Eixo Norte-Sul e Cascais são os três eixos ferroviários com maior 

utilização. As duas primeiras linhas apresentam a capacidade de transportar 1100 

lugares por composição, chegando a Linha de Sintra a transportar 75 mil passageiros 

por dia. A Linha de Cascais alberga 750 lugares por composição transportando 60 mil 

passageiros por dia.133  

Posteriormente foram filtradas quais as estações a visitar em cada linha. Esta escolha 

foi feita segundo os dados fornecidos pela CP e consultados no site da Fertagus 

acerca dos parques oficialmente reconhecidos pelas operadoras. 

Na linha do Eixo Norte-Sul as estações escolhidas foram as que se localizavam no 

trajecto mais utilizado e com maior número de oferta de composições em hora de 

ponta (12 composições em relação a 3 que vão até Setúbal).134 

Após esta escolha inicial ficou-se com a seguinte listagem de estações (Quadro 8): 

 

                                                
132 Coelho et al, 2005. 
133 Coelho et al, 2005 
134 Ibidem, p. 136 

Figura 26- Oferta de circulação 
no período da manhã 
(Fonte: Horários Fertagus e CP, 
2004 in Coelho et al, 2005 p.136) 
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Quadro 8 – Localização das estações ferroviárias por linha 

Linhas ferroviárias Estações 

 Linha de Sintra 

Portela de Sintra 
Rio de Mouro 
Mercês 
Meleças 
Monte Abraão 
Reboleira 

Linha de Cascais 
Cascais 
Carcavelos 

Linhas Eixo Norte-Sul 

Coina 
Fogueteiro 
Foros da Amora 
Corroios 
Pragal 

A identificação da localização destas estações permitiu constatar que iria ser possível 

obter uma amostragem variada de estações quanto à sua relação com a envolvente 

(contexto urbano e periférico). 

A segunda fase passou pela realização de visitas de campo aos locais de estudo para 

o preenchimento das fichas de campo relativamente às características de cada parque 

de estacionamento, com particular relevo para as características projectuais e 

realização de fotorreportagem das áreas de intervenção. 

Foram realizadas vistas de campo entre o dia 15 de Dezembro de 2010 e 12 de 

Janeiro de 2011 às linhas indicadas entre a Margem Sul a Margem Norte da AML: 

- Margem Sul (5 paragens) 

-Margem Norte (8 paragens) 

As visitas de campo tiveram durações variadas entre cada estação dependendo do 

tamanho dos parques de estacionamento de cada uma e das suas especificidades. O 

horário para a realização destes levantamentos foi escolhido propositadamente no 

período da manhã entre as 9:00 e as 15:00, horário durante o qual os parques de 

estacionamento são mais solicitados. 

Todas as características foram anotadas em cada ficha de campo e posteriormente 

transcritas informaticamente. As visitas foram acompanhadas com reportagem 

fotográfica. 
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Mediante esta primeira análise foi possível traçar um panorama de utilização dos 

parques de estacionamento que estão relacionados com a rede ferroviária, e o 

levantamento das suas características de projecto (ao nível dos pavimentos, material 

vegetal utilizado, etc.) para ser possível traçar um modelo projectual que responda às 

solicitações dos utilizadores mas que seja mais atractivo do ponto de vista paisagístico 

e ambiental. 

5.1.1 Parâmetros de análise 

O levantamento dos parques de estacionamento de grandes dimensões que estão 

associados à rede de transporte colectivos é o primeiro procedimento a efectuar para 

a realização da parte prática da presente dissertação de mestrado. Nesta fase de 

trabalho de campo pretende-se recolher todos os dados possíveis sobre o objecto em 

estudo, para posteriormente ser realizada uma análise aos parques de 

estacionamento existentes quanto às suas características de projecto. 

Para a elaboração de um diagnóstico correcto foi necessário estabelecer quais os 

parâmetros a avaliar. Esta selecção baseou-se nos conceitos obtidos durante a 

realização da pesquisa bibliográfica, sendo que os critérios de análise estão 

organizados pelos três capítulos iniciais deste trabalho.  

Os parâmetros seleccionados para análise são: 

Tema Parâmetro de análise 

“Os parques de estacionamento e o 

Ordenamento do Território” 

• Localização 

• Contexto envolvente 

 “Normativas de projecto” 

 

• Área total de ocupação 

• Nº de lugares de estacionamento 

• Cumprimento do Decreto das 
acessibilidades 

 “Os impactes dos parques de 

estacionamento no meio ambiente e 

paisagem” 

 

• Material Vegetal 

• Pavimentos 

• Drenagem 
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Os parâmetros que resultaram do primeiro tema pretendem contribuir para uma 

análise geral dos parques estudados ao nível da AML: a localização vai permitir avaliar 

as distribuições destes equipamentos no território em estudo enquanto que o contexto 

e as características da envolvente são critérios de avaliação muito importantes porque 

interferem directamente com outros parâmetros de projecto como por exemplo a 

escolha do material vegetal.  

Os impactes dos parques de estacionamento são avaliados através do material 

vegetal escolhido, os pavimentos adoptados e rede de drenagem existente. Através do 

material vegetal pretende-se avaliar quais as espécies escolhidas, a tipologia de 

plantação e o porte uma vez que a presença de material vegetal no espaço público é 

muito importante a vários níveis como na qualidade do ar, na insonorização, na 

temperatura, na erosão, na biodiversidade, em aspectos sociais, etc.135  

A escolha dos pavimentos tem impactos directos no meio ambiente como foi 

apresentado no capítulo II uma vez que interfere directamente na permeabilidade e na 

retenção de partículas poluentes. No parâmetro da drenagem pretende-se ter 

conhecimento do tipo de drenagem destes equipamentos e a sua consequente 

influência no ciclo hidrológico 

Os parâmetros relacionados com as normativas de projecto visam fazer uma análise 

quantitativa destes espaços relativamente à área que ocupam, os lugares que 

oferecem e a verificação do cumprimento do Decreto-Lei nº 163/2006 das 

Acessibilidades. 

5.1.2 Fichas de Campo 

 

A ficha de campo é a base e o suporte essencial durante as visitas de campo para a 

elaboração do registo das características de cada parque para que posteriormente 

seja possível realizar a fase de diagnóstico e análise dos parques de estacionamento.  

Estas fichas foram construídas e elaboradas com base nos conteúdos teóricos 

apresentados na primeira parte desta dissertação, como já foi referido anteriormente, 

com vista à elaboração final de um modelo projectual de arquitectura paisagista para 

parques de estacionamento. 

                                                
135 Lecoq, 2007/2008 
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Da organização e conjunção dos parâmetros de análise seleccionados e apresentados 

no capítulo anterior resultou a seguinte ficha de campo (Figura 27): 

Figura 27 – Ficha de campo (Anexo 1) 

1- Identificação do tema da Dissertação 

2- Identificação do nº de ficha 

3- Faixa identificação da estação e dados da visita de campo 

4- Parâmetros relacionados com o ordenamento do Território 

5- Parâmetros relacionados com os impactes dos parques de estacionamento 

6- Parâmetros relacionados com as normativas de projecto 

7- Campo livre para observações extra  
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5.1.3 Diagnóstico Paisagístico  

No presente sub-capítulo pretende-se fazer uma análise dos dados recolhidos através 

das fichas de campo preenchidas em cada parque de estacionamento seleccionado 

para a realização deste estudo. 

Para além da apresentação dos resultados este capítulo visa analisar os dados 

obtidos, tentando justifica-los sempre que possível em relação aos parâmetros 

analisados: localização, áreas, pavimentos, drenagem, material vegetal e 

observações. 

Localização 

A rede ferroviária da AML, onde se localizam os parques em estudo,  atravessa quase 

todos os concelhos desta área com excepção dos concelhos de Sesimbra e Alcochete. 

O estudo da localização das estações permite entender a distribuição da amostragem 

escolhida na AML. Segundo o mapa da Figura 28, estão assinalados a azul os 

concelhos que a linha ferroviária cruza e onde se localizam os parques de 

estacionamento em estudo.  

 

As estações sobre as quais este estudo incidiu localizam-se em seis concelhos dos 

dezoito existentes na área metropolitana de Lisboa. Os concelhos atravessados e 

onde se localizam as estações são os de Sintra, Amadora, Cascais, Barreiro, Seixal e 

Almada. 

Desta forma temos três concelhos na Margem Norte e três na Margem Sul com a 

seguinte distribuição (Quadro 9): 

 

 

Figura 28 - Mapa de concelhos onde se localizam as 
estações em estudo 
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Quadro 9 – Distribuição das estações estudadas pelas linhas ferroviárias e concelhos 

Linhas ferroviárias Estações Concelho 

 Linha de Sintra 

Portela de Sintra Sintra 
Rio de Mouro Sintra 
Mercês Sintra 
Meleças Sintra 
Monte Abraão Sintra 
Reboleira Amadora 

Linha de Cascais 
Cascais Cascais 
Carcavelos Cascais 

Linhas Eixo Norte-Sul 

Coina Barreiro 
Fogueteiro Seixal 
Foros da Amora Seixal 
Corroios Seixal 
Pragal Almada 

 

Ao nível da frequência, o concelho de Sintra sobressai com cinco das treze estações 

estudadas, seguido do Seixal com três, Cascais duas e a Amadora, Barreiro e Almada 

com apenas um parque de estacionamento. 

As visitas às treze estações ferroviárias que contêm os parques de estacionamento 

seleccionados para o estudo, apresentam uma distribuição relativamente assimétrica 

quanto à posição que ocupam na margem Sul e Norte da AML. Cinco estações 

localizam-se na margem Sul, enquanto que oito localizam-se na margem Norte. 

Esta divergência na localização das estações seleccionadas prende-se com motivos 

históricos. Como foi apresentado, no sub-capítulo 5.1., o desenvolvimento da linha 

ferroviária Eixo Norte-Sul ocorreu bastante mais tarde que as linhas da margem Norte 

(Linha de Sintra e Cascais), este factor contribuiu para que na margem Norte existam 

mais estações por cada metro de linha ferroviária do que na margem Sul.  

A envolvente das estações é na sua maioria urbana, sendo que as estações que 

possuem uma envolvente rural são as da margem Sul, nomeadamente Coina, 

Fogueteiro, e as restantes semi-urbanas. Na margem Norte a única estação que tem 

uma envolvente natural é a de Meleças. 
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Áreas 

A análise de áreas foi obtida através da análise de fotografia aérea assim como os 

valores disponibilizados pela CP e Fertagus assumindo como valor médio de um lugar 

de estacionamento 12,5m2.136 

- Áreas Totais 

Por área total entende-se a área obtida pelo somatório das áreas que ocupam as 

faixas de estacionamento, as faixas de circulação interna de acesso aos lugares de 

estacionamento, eventuais percursos pedonais (passeios, faixas de circulação 

pedonal), caldeiras e possíveis zonas de enquadramento paisagístico (canteiros, áreas 

verdes). 

No concelho da AML cuja área é de 3.128 km2 137 a área total reservada para este 

equipamento é aproximadamente cerca de 260.340 m2, que corresponde a 26 ha. 

 Os somatórios parciais de cada margem são contudo bastantes díspares face ao 

número de estações estudadas para cada margem. 

Na margem Norte, apesar do número de estações estudadas ser superior, estas 

oferecem no seu total 2584 lugares descobertos distribuídos por uma área de 32.300 

m2, que corresponde apenas a 35 % da área total. Em contraponto a margem Sul 

possui cerca de 65 % dos lugares de estacionamento estudados, sendo a área 

ocupada pelos lugares de estacionamento de 63.150 m2 numa área total ocupada de 

cerca de 175.524,5 m2 (Quadro 10). 

Apesar de um menor número de estações estudadas na margem Sul (5 estações), 

factores como: a recente data de construção desta linha, a localização das estações, e 

as políticas de mobilidade desenvolvidas actualmente fazem com que o número de 

lugares oferecido seja bastante superior ao somatório das duas linhas da margem 

Norte. 

Nas Linhas de Sintra e Cascais, a localização das estações maioritariamente no centro 

dos aglomerados urbanos dificulta a oferta de um maior número de lugares de 

estacionamento exclusivos ao uso da estação pela impossibilidade de expansão. 

Contudo, como já foi referido, não foram contabilizados os lugares disponíveis que se 

                                                
136 Neufert, 1976 
137 Julião, 2003 
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encontravam nas faixas de circulação destes centros populacionais e servem as áreas 

envolventes à estação. 

A par dos números de lugares de estacionamento oferecidos em cada margem, a 

análise das áreas reservada para passeios, acessos e espaços verdes, é igualmente 

díspar. Este factor deve-se às questões enunciadas anteriormente de historicidade das 

estações e contexto em que se desenvolvem. 

Quadro 10 - Somatório de áreas e número de lugares de estacionamento 

 

Área de 
estacionamento 

descoberto 
(m2) 

Lugares de estacionamento (unid.) 
Área Total ocupada 

pelos Parque de 
estacionamento 

(m2) 

Área de 
passeios, 
acessos e 

zonas 
verdes (m2) 

Cobertos Descobertos Total  

Totais 
Margem 

Sul 
63.150,00 1902 4730 6632 175.524,49 112374,49 

Totais 
Margem 

Norte 
32.300,00 458 2584 3042 84.814,06 52514,06 

TOTAL 95.450,00 2360 7314 9674 260.338,55 164885,55 

 

Pavimentos 

A escolha de um pavimento pode prender-se com várias opções como o conceito de 

intervenção, o programa, o acabamento pretendido, a leitura de conjunto, o 

enquadramento com a envolvente, entre outros. Esta escolha, contudo, interfere 

directamente com a questão da permeabilidade que poderá em alguns casos interferir 

na retenção de partículas poluentes das águas de escorrência e no ciclo hidrológico. 

Foi realizado o levantamento dos pavimentos existente nos passeios, nos lugares de 

estacionamento, nas faixas internas de circulação e nas faixas exteriores de acesso 

aos parques de estacionamento. Nesta contagem, o número total efectivo de parques 

de estacionamento é de 15, em vez dos 12 iniciais. Este factor deve-se à organização 

dos parques de estacionamento da linha Eixo Norte-Sul, que numa mesma estação 

pode possuir até três parques de estacionamento independentes entre si, isto é, com 

controlo de entradas diferentes, e que possuem características diferentes ao nível dos 

pavimentos.  
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− Passeios Pedonais 

Os passeios pedonais que efectuam a ligação entre as estações ferroviárias e os 

parques de estacionamento associados contabilizam três tipologias de pavimentos 

utilizados: lajes de betão, blocos de betão e calçada (Gráfico 2). 

 

A solução mais vezes adoptada foi a calçada, em seis de quinze parques estudados, 

sendo que o seu uso se restringe exclusivamente  aos parques localizados na margem 

Norte. 

As escolhas apresentadas podem estar  relacionadas com a localização destes 

parques de estacionamento. Enquanto que na margem Norte as estações estão 

integradas em contextos urbanos, o predomínio da calçada oferece um acabamento 

mais nobre a estes acessos, para além de estabelecer uma lógica com os pavimentos 

dos passeios envolventes.  

Na margem Sul, os parques de estacionamento foram executados simultaneamente 

com as estações e com a própria linha ferroviária em empreitadas de grandes 

dimensões.Os pavimentos em betão, apesar de hoje em dia apresentarem bons 

acabamentos e boa qualidade, os baixos custos da matéria-prima e a facilidade de 

aplicação podem ter sido factores tidos em conta para a redução dos gastos. 

O parque de estacionamento de Cascais é a única situação em que não existem 

passeios pedonais, sendo estes acessos feitos pelas vias de circulação do parque. 

− Faixas de estacionamento, circulação interna e circulação externa 

Os lugares de estacionamento  nos parques em análise apresentam dois tipos de 

revestimento em blocos de betão ou asfalto.  

 
 

Gráfico 2- Pavimentos utilizados nos 
passeios 
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Quadro11 – Pavimentos das faixas de estacionamento 

Pavimentos nas Faixas de estacionamento 

Margem Sul Pavimentos Margem Norte Pavimentos TOTAL Pavimentos 

5 Blocos de 
betão 1 Blocos de betão 6 Blocos de Betão 

2 Asfalto 7 Asfalto 9 Asfalto 

À semelhança da solução adoptada para os passeios pedonais, na margem Sul, os 

pavimentos das faixas de estacionamento são em betão (blocos de betão), enquanto 

que nas estações da Linha de Sintra e Cascais a escolha predominante recai sobre o 

asfalto (Quadro 11).  

Quer nas vias de acesso interiores dos parques de estacionamento, quer nas vias 

exteriores que dão acesso aos parques a solução adoptada é o asfalto, como é visível 

nos Quadros 12 e 13.  

As únicas excepções em que a opção recaiu sobre blocos de betão foram nos parques 

de estacionamento das estações do Pragal e Cascais. 

Quadro 12 – Pavimentos das faixas de circulação interior 

Pavimentos nas Faixas de acesso interiores 

Margem Sul Pavimentos Margem Norte Pavimentos TOTAL Pavimentos 

1 Blocos de 
betão 1 Blocos de betão 2 Blocos de Betão 

6 Asfalto 7 Asfalto 13 Asfalto 

 

Quadro 13 – Pavimento das faixas de acesso exterior 

Pavimentos nas Faixas de acesso exteriores 

Margem Sul Pavimentos Margem Norte Pavimentos TOTAL Pavimentos 

7 Asfalto 8 Asfalto 15 Asfalto 

Na generalidade todas as áreas pavimentadas são impermeáveis sendo os remates 

entre as zonas pedonais e as faixas de circulação e estacionamento feitas com lancis 

de betão 

Drenagem 

A análise ao sistema de drenagem de 

cada parque de estacionamento pretendia 

assinalar a presença ou ausência de uma 

rede de drenagem planeada. 
Figura 29 –Sistema de Drenagem : Corroios e Cascais  
(Fonte: Duarte 2010) 
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Em todos os parques de estacionamento estudados existe um sistema de drenagem 

interligado através de uma rede de colectores de recolha das águas pluviais com a 

existência de sumidouros cobertos com grelha, ou sistemas abertos em calhas que 

recolhem as águas de escorrência superficial (Figura 29). Apesar de não ter sido 

possível obter uma confirmação, a drenagem destes parques deverá estar ligada a 

uma rede de drenagem urbana de águas pluviais urbana.  

Em algumas estações contudo, 

esta rede apresenta deficiências 

ao nível da manutenção e 

limpeza das grelhas (Figura 30), 

contribuindo para um 

funcionamento deficiente.  

O limite nascente do parque de estacionamento da estação de Carcavelos é a zona 

mais baixa do parque e facilmente acumula detritos e materiais resultantes da 

escorrência superficial do parque. Neste caso, a falta de manutenção torna a 

drenagem deficiente deixando inutilizáveis cerca de 30 lugares ocupados por detritos.  

Material vegetal 

Nos parques de estacionamento em estudo foi feito um levantamento do material 

vegetal presente, o seu porte, modo de plantação, entre outros. 

Nas situações analisadas a maioria dos parques apresenta plantações em caldeira 

entre os lugares de estacionamento, existindo em algumas estações a presença de 

plantações em áreas verdes de enquadramento. 

Por áreas verdes de enquadramento entendem-se os canteiros e áreas de maiores 

dimensões cuja ocupação é feita por material vegetal e que acompanham percursos 

pedonais, ou servem de enquadramento às entradas e saídas dos parques. 

Estas áreas existem preferencialmente na margem Sul cuja localização dos parques 

de estacionamento ocorre em a par de envolventes naturais (Figura 31). Na margem 

Norte as estações de Meleças Mira-Sintra, Portela de Sintra, Mercês e Rio de Mouro 

possuem pequenos canteiros de enquadramento com um tratamento mais urbano 

(Figura 32).  

Figura 30 – Grelhas de sumidouros entupidas com terra e folhas: 
Pragal e Corroios (Fonte: Duarte, 2010) 



60 

 

                  

 
Figura 31 - Envolvente do Parque de estacionamento de Coina (Fonte:Duarte, 2010) 

 

 
Figura 32 - Envolvente do Parque de estacionamento de Rio de Mouro (Fonte: Duarte, 2011) 

Nestas zonas de enquadramento existem espécies de porte arbóreo, arbustivo e 

herbáceo. As árvores que mais se repetem nas diferentes estações são da família das 

Palmae (Phoenix canariensis, Washingtonia filifera, Chamaerops humilis, entre 

outras), e a espécie Cupressus sempervirens. Em números relativos, as primeiras 

surgem em quatro parques das treze estações estudadas e os Ciprestes em duas 

estações. Contudo numa análise quantitativa aos números de espécies, o Cupressus 

sempervirens tem 63 exemplares, seguido das Palmae. A categoria “Outros”, inclui 

espécies como Pinus spp., Jacarandas mimosifolia, Sophoras japonicas, entre outros 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Nº de espécies arbóreas 
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Relativamente aos arbustos as espécies que ocorrem mais frequentemente nas 

estações são os Nerium oleander visíveis na Figura 33, Juniperus horizontalis e 

Agaves spp. 

 
Figura 33 – Nerium oleander e Juniperus horizontalis (Fonte:Duarte, 2010) 

 

As herbáceas ocorrem em número variado e pouco representativo de espécies, 

ocorrendo plantações de Gazanias spp., Zantedeschia spp., entre outras. A utilização 

de relvado para a cobertura de grandes áreas é algumas vezes a escolha adoptada.  

As plantações em caldeira são na totalidade reservadas a exemplares de porte 

arbóreo. Esta plantação é feita entre lugares de estacionamento com o compasso de 

plantação equivalente à largura de dois lugares de estacionamento (5 m).  

As espécies arbóreas plantadas são bastante diversificadas, não apresentando por 

isso nenhuma escolha preferencial. Na margem Norte existem dez espécies diferentes 

destinadas para este fim, enquanto que nas linhas de Sintra e Cascais o número de 

espécies é seis. 

É possível encontrar na margem Sul 

Casuarinas equisetifolias, Acer spp., 

Tipuanas tipu, Ligustrum lucidum, 

Sophoras japonicas. Na Linha de 

Cascais, os Platanus spp. e a 

Tipuana tipu são as árvores eleitas 

na estação de Cascais e Carcavelos, 

respectivamente. Na linha do Oeste 

a maioria são Tipuanas tipu, mas 

também existem alguns exemplares 

de Fraxinus angustifolia (Figura 34). 

Figura 34 – Exemplares de Tipuana tipu plantadas em 
caldeira no parque de estacionamento em Monte Abraão 
(Fonte: Duarte, 2011) 
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As excepções são os porques de estacionamento das estações das Mercês, e três dos 

parques de estacionamento associados à estação de Corroios onde não existe 

plantação em caldeira. 

Na generalidade a existência de material vegetal foi um factor tido em conta no 

planeamento e execução na maioria dos parques de estacionamento em estudo, 

apesar de alguns parques não possuírem nenhuma espécie arbórea ou arbustiva e de 

os espaços de enquadramento serem de reduzidas dimensões. 

As escolhas de espécies são variada contribuindo para a biodiversidade, contudo em 

situações cuja envolvente é natural verificou-se um descuido relativamente às 

espécies escolhidas. Enquanto que nas situações mais urbanas a escolha de espécies 

exóticas ou ornamentais não se apresenta como problemática, nos parques cuja 

envolvente é mais natural as escolhas deveriam recair sobre espécies autóctones e 

adequadas aos habitats da envolvente.  

O caso mais crítico recai sobre a espécie Carpobrotus edulis plantada em alguns 

canteiros nos parques das estações de Fernão Ferro. Esta espécie indicada no 

Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro como espécie invasora, isto é “ (…) 

susceptível de, por si própria, ocupar o território de uma forma excessiva, em área ou 

em número de indivíduos, provocando uma modificação significativa nos 

ecossistemas” foi plantada em parques com envolvente natural, sendo maior a 

probabilidade de disseminação e contaminação das áreas circundantes (Figura 35). 

 

Figura 35 – Plantações com a espécie Carpobrotus edulis (Fonte: Duarte, 2010) 

Observações 

Neste item foram registados dados que não constituíam parâmetros de análise 

obrigatórios quer pela falta de informação técnica necessária para uma correcta 

análise, quer por não constarem dos objectivos do diagnóstico inicial. 
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Contudo no decorrer do trabalho e pela importância dos seguintes factores, optou-se 

por realizar uma análise geral e global pouco específica sobre dois aspectos: taxa de 

ocupação dos parques de estacionamento e posicionamento dos parques em relação 

à morfologia do território. 

- Taxa de ocupação 

O diagnóstico que será apresentado não é fidedigno uma vez que se debruçou sobre a 

análise de uma única visita ao local por não ter sido possível obter dados relativos à 

percentagem de utilizadores destes equipamentos por parte das entidades gestoras 

dos parques em questão. 

Nas visitas aos estacionamentos em estudo foi possível observar situações bastante 

díspares: parques com ocupação completa e parques de estacionamento praticamente 

vazios. 

O parque de estacionamento da estação de Coina é um bom exemplo de lotação 

completa. Neste caso muitas das viaturas que não conseguiram lugar no parque 

encontravam-se estacionadas junto às faixas de rodagem de acesso ao parque, em 

lugares proibidos (Figura 36). Os parques das estações de Foros da Amora, Cascais, 

Portela de Sintra também apresentavam uma percentagem de utilizadores elevada 

(Figura 37). 

 
Figura 36 – Estacionamento incorrecto de viaturas que não conseguiram lugar no interior do parque de 

estacionamento em Corroios.(Fonte: Duarte, 2010) 

 

Figura 37 – No estacionamento de Cascais e Portela de Sintra, o reduzido número de lugares faz com 

que a ocupação do parque seja quase sempre de 100% (Fonte: Duarte, 2011) 

Como exemplos da situação oposta são apresentados dois parques de Corroios, um 

parque de estacionamento no Pragal, no Fogueteiro e em Carcavelos (Figura 38). 
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Figura 38 – Áreas de estacionamento vazias nas estações de Corroios e Pragal (Fonte: Duarte, 2010) 

 

Nestes casos, a percentagem de lugares vazios é 

bastante elevada, aparentando por vezes um aspecto de 

abandono, sem controlo de acessos, falta de manutenção 

dos espaços verdes (Figura 39). 

 

 

 

Figura 39– Falta de reposição de espécies arbóreas(Fogueteiro) 

- Posicionamento 

A escolha da localização dos parques de estacionamento está directamente 

relacionada com a posição das estações ferroviárias. A localização das estações mais 

antigas era decidida por razões demográficas, pela localização nos núcleos das 

cidades, os movimentos populacionais e por questões topográficas. 

Este último factor era por vezes o primeiro tido em consideração pelas restrições que a 

linha ferroviária possui ao nível das pendentes e inclinações. A Figura 40 corresponde 

à Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa com a marcação da linha 

ferroviária de Sintra, a linha de cintura de Lisboa e a ligação à linha da Azambuja. A 

construção desta linha ocorreu sempre a par do sistema de aluviões (Vale de Benfica, 

Vale de Chelas, etc.), isto é, a execução desta linha desenvolvia-se a meia encosta 

entre os vales e os festos permitindo uma pendente mais ou menos constante do 

percurso.  
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Figura 40 – Carta Geológica de Lisboa com linha de Sintra assinalada Fonte: Direcção Geral de Minas e 

Serviços Geológicos- Serviços Geológicos de Portugal 1940 1:20.000 

 

Hoje em dia, com o avanço da engenharia e o preço barato do betão, é possível o 

desenho e construção de estruturas que permitem a construção de troços ferroviários 

em quase todas as situações topográficas (Figura 41). 

 

Figura 41 - Ferrovia sobrelevada sobre o parque de estacionamento de Coina. (Fonte: Duarte, 2010) 

A morfologia do terreno está organizada de uma forma geral em sistemas secos e 

sistemas húmidos. Os primeiros englobam os cabeços e as vertentes e os segundos 

referem-se às zonas adjacentes das linhas de água, valeiros, e bacias de recepção. 

Como já foi referido, na margem Norte a ferrovia localiza-se maioritariamente nas 

vertentes a par dos vales mas sempre numa posição mais elevada, como a 

localização no lado esquerdo do vale de Benfica. 

 A Linha de Cascais foi construída paralelamente à linha de costa, muitas vezes sobre 

aterros. Esta posição perpendicular às linhas de água cuja foz é o Tejo ou o mar faz 
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com que estas sejam atravessadas por este meio de transporte através de pontes 

(caso da ribeira do Jamor, ou ribeira da Lage entre as estações de Oeiras e Sto Amaro 

de Oeiras). 

Na margem Sul, o troço de linha ferroviária estudada está inserida na unidade 

morfológica da península de Setúbal definida por Manuela Magalhães como uma 

topografia de “ relevo muito brando, em que os vales são espraiados e alternam com 

cabeços largos, ligados por vertentes que se adoçam à medida que se caminha para 

montante das bacias hidrográficas.”138 Este factor dificulta a análise de forma linear da 

localização das estações estudadas que necessitaria de uma base cartográfica local 

que não foi possível obter. 

A presente análise não vai contudo debruçar-se sobre a localização das estações, 

mas sobre o posicionamento escolhido para os grandes parques de estacionamento 

que servem este meio de transporte. 

Dos parques visitados foi possível obter uma amostragem variada quanto à posição 

morfológica que ocupam. Os parques de Portela de Sintra, Mercês, Rio de Mouro, 

Monte Abrãao e Reboleira localizam-se preferencialmente nas vertentes, mais ou 

menos elevados sobre o sistema seco.  

Existem contudo parques com uma localização mais sensível como é o caso das 

estações de Meleças-Sintra, Carcavelos e Corroios (Figura 42). A posição nas zonas 

adjacentes às linhas de águas, e em leito de cheias são as mais sensíveis do ponto de 

vista de construção pelos impactes que geram. Estas zonas caracterizam-se por 

serem zonas aplanadas, contíguas às linhas de água e são as zonas onde existe uma 

maior proximidade de humidade no solo, onde há maior acumulação de sedimentos 

transportados de montante e acumulação de ar frio transportado pelas massas de ar 

dos sistemas secos. 139 

 Estas características tornam estes espaços pouco favoráveis para a construção de 

equipamentos que impliquem a impermeabilização dos solos, pelo risco de cheias e 

instabilidade dos solos.140  

                                                
138 Magalhães, 2003, p. 71 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
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Figura 42 - Posição dos parques de estacionamento em zonas adjacentes a linhas de água: Ribeira de 

Barcarena, Vale de Carcavelos, Vala da Charneca (Estações de Meleças-Sintra, Carcavelos e Corroios)    

 

Com as características que estes parques apresentam actualmente, como a elevada 

impermeabilidade e áreas reduzidas de material verde, são equipamentos que 

implicam uma grande afectação ao nível do ciclo hídrico. Esta situação é ainda mais 

crítica nas estações de Carcavelos e Corroios cujos parques estavam praticamente 

vazios. 

O quadro seguinte pretende apresentar de forma sintéctica os principais problemas e 

impactes de cada parâmetro estudado: 

Parâmetros Avaliação 

Área 

Os parques de estacionamento que foram projectados com o intuito 

de equipamento de interface são espaços que ocupam áreas 

enormes. Para responderem ao seu objectivo são necessários 

inumeros m2 e até hectares para abarcarem um grande número de 

viaturas. Contudo, a ocupação destas áreas para este uso geram 

impactes visuais, ecológicos e de monofuncionalidade. 

Pavimentos/Drenagem 

Os pavimentos e drenagem são dois factores que estão associados 

pelo seu condicionamento e intreferência com o ciclo hidrológico. 

Na totalidade dos casos, os pavimentos utilizados são 

impermeáveis e a água é direccionada para a rede de drenagem de 

águas pluviais sem qualquer tipo de reaproveitamento. 

Material Vegetal 

A escolha do material vegetal é muito importante do ponto de vista 

ecológico, ambiental, da sustentabilidade e de enquadramento. A 

adopção de espécies infestantes para alguns parques, a escolha de 

elementos arbóreos desenquadrados com a envolvente e o recurso 

a relvado para áreas de enquadramento são exemplos menos bons 

do uso do material vegetal 

Ocupação 

A taxa de ocupação foi avaliada sem informação de base credível, 

contudo são inúmeras as áreas asfaltadas, impermeáveis que se 

destinam ao estacionamento e se encontram vazias, sem 

utilizadores. 
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Posição 

A morfologia do terreno revela-nos a importancia das dinâmicas da 

água, solo, etc. A localização de parques de estacionamento em 

áreas adjacentes a linhas de água não é o uso mais indicado para 

este espaço, contudo com o tratamento adequado poderiam ser 

bons pontos de retenção e infiltração de água. 

 

A apresentação dos resultados obtidos, após o diagnóstico dos parques de 

estacionamento estudados, permite identificar os principais problemas destes 

equipamentos.  

Com este trabalho pretendia-se demonstrar todos os itens que são possíveis de 

avaliar e ter em conta durante a elaboração de um projecto para este tipo de 

equipamento. O contributo deste levantamento, para além de caracterizar a oferta 

disponível, permite simultâneamente refectir sobre as localizações adoptadas, o seu 

planeamento, a sua ocupação e integração com a envolvente. Este levantamento 

contribui também para a elaboração de um modelo que possa abarcar cada parâmetro 

analisado de uma forma mais correcta e optimizadora do espaço. 

 

5.2. Modelo de projecto de Arq. Paisagista para parque de estacionamento 
 

Quando se prevê a necessidade de construção de um equipamento, é essencial 

avaliar as suas características e entender a que escalões populacionais é que se 

destina, por exemplo, se se restringe à unidade de vizinhança, bairro residencial ou a 

uma unidade de ordenamento para que posteriormente seja possível estudar a 

distribuição do mesmo pelo território de forma a que se torne o mais acessível possível 

às populações.141 

Os parques de estacionamento em estudo são equipamentos particulares porque têm 

uma localização condicionada às estações de interface ficando por vezes confinados a 

espaços reduzidos, quando se tratam de núcleos urbanos consolidados ou em 

situações mais periféricas é possível adquirir espaços de maiores dimensões, sendo 

que nestes casos é necessário garantir a acessibilidade aos utilizadores. 

                                                
141 Lobo, 1999 
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Estes equipamentos são pontos que se desenvolvem acoplados a infra-estruturas 

lineares (linha ferroviária, de metropolitano, via rápida, etc.) e que geralmente, pelas 

dimensões que apresentam são planeados a uma escala regional e territorial. 

Após a fase de planeamento onde poderão ficar definidas as localizações dos parques 

de estacionamento, são elaborados programas de intervenção para estes 

equipamentos através dos quais irão ser desenvolvidos os projectos e desenhos para 

o espaço. 

Através deste último sub-capítulo pretende-se construir um modelo conceptual para 

um parque de estacionamento de grandes dimensões que esteja associado a uma 

rede de transportes colectivos. 

Esta construção será elaborada através de algumas das premissas adquiridas ao 

longo do desenvolvimento da presente dissertação, assim como de ideias e sugestões 

que poderão ser integradas neste tipo de equipamentos e que pretendem contribuir 

para a sua valorização e para a valorização do território. 

Para além de contribuir com algumas noções para o desenho deste tipo de 

equipamentos, o modelo apresentado pretende funcionar também como ajuda à 

própira execução dos programas que antecedem a fase de projecto. 

Modelo conceptual  

A maioria dos parques de estacionamento estudados, se não todos, apresentam um 

desenvolvimento longitudinal paralelo à linha ferroviária cuja utilização ocorre 

radialmente em função da proximidade à estação intermodal. 

Assumindo a estação como o polo dinamizador e articulador de fluxos e de interface 

entre diferentes meios de transporte é possível desenhar um esquema geral da 

organização do parque de estacionamento por coroas. Cada coroa/zona irá distinguir-

se quer pela distância a que está da estação, quer pelas suas características de 

projecto. Desta forma cada parque pode abarcar três níveis de desenho (Figura 43). 
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Figura 43 – Divisão do parque de estacionamento em três coroas 

 

1ª Coroa 

A primeira zona caracteriza-se pela maior proximidade da plataforma intermodal. Esta 

área deverá apresentar estacionamento o mais compacto possível, isto é, todo o 

espaço destinado à 1ª coroa deverá ser optimizado de forma a conseguir incluir o 

maior número de lugares. Será neste espaço que ficarão reservados os lugares 

destinados a pessoas com mobilidade reduzida. 

Esta zona corresponde à área que na maioria do tempo está ocupada por viaturas 

quer durante toda a semana quer aos fins-de-semana. 

2ª Coroa 

Esta área tem uma localização intermédia no desenho do parque de estacionamento e 

caracteriza-se pela elevada ocupação durante os dias de semana e horas de ponta, 

contudo, nos restantes horários e fins-de-semana está vazia ou com taxas de 

ocupação bastante baixas e aleatórias. 

3ª Coroa 

Esta banda é a mais afastada da estação que dinamiza este equipamento. Esta área 

na maioria das vezes tem uma localização periférica servindo de delimitação deste 

equipamento. A sua taxa de ocupação é bastante baixa e ocorre em situações 

esporádicas, pontuais e excepcionais. 

Parte desta área corresponde à área reservada como uma margem de espaço para o 

futuro desenvolvimento e alargamento do parque de estacionamento. 
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Esta coroa é um espaço dependente do factor temporal, que corresponde ao espaço 

de tempo que é necessário esperar para se ter de realizar um alargamento ao 

equipamento. Este espaço deverá, por isso, ser entendido como um espaço onde é 

possível o estacionamento mas que poderá funcionar como contributo social ao nível 

de equipamentos lúdicos, ambiente e sustentabilidade, funcionando como área de 

compensação ecológica pelos impactos da estação e zonas construídas. Para além de 

que enquanto área expectante pode contribuir para outros usos e não como espaço 

“empatado” 

• Material Vegetal 

Os parques de estacionamento na maioria são a imagem de marca de um local porque 

funcionam como espaço de entrada e recepção, por este motivo é necessário tratar 

estes espaços com esse cuidado sem contudo esquecer o seu uso. 

O material vegetal é uma ajuda essencial neste enquadramento através da criação de 

molduras arbóreas e arbustivas adequadas às características urbanas ou naturais 

onde estão inseridos.142 A distribuição e as características do material vegetal neste 

modelo irão diferenciando-se consoante a coroa que ocupam. 

Na primeira zona, onde o objectivo principal é o estacionamento, deverão acontecer 

plantações em caldeira que optimizam o espaço, oferecendo mais área livre para 

estacionamento; na 2ª coroa estas caldeiras darão lugar a faixas verdes de plantação 

longitudinais que poderão contribuir para um maior enquadramento do parque; na 3ª 

coroa a existência de material vegetal deverá ocorrer em maior número com uma 

dispersão mais orgânica e espaçada sem esquecer os lugares de estacionamento que 

deverá ter disponíveis (Figura 44). 

 
 
 

 
 
 

                                                
142 Desconhecido, s.d. 

Figura 44 – Esquema exemplificativo de projecto para as 3 coroas distintas 



72 

 

 
 
Figura 45 – Simulação Coroa 1 

 
 

 
Figura 46 – Simulação Coroa 2 
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Figura 47 – Simulação Cora 3 

• Pavimentos e Drenagem 

A escolha adequada dos pavimentos e o planeamento ideal da drenagem nos parques 

de estacionamento, podem atenuar bastante alguns dos impactes destes grandes 

equipamentos: os pavimentos podem promover a retenção de partículas poluentes e 

fazer variar a permeabilidade; e uma correcta drenagem pode minimizar custos e ser 

mais eficiente do ponto de vista ambiental. 

Este tipo de parque de estacionamento, pela sua dimensão, pode ter integrado no seu 

desenho técnicas de controlo na origem. Estas técnicas são soluções que promovem a 

retenção da água pluvial, favorecendo a redução da escorrência superficial e a 

saturação dos sistemas colectores para além de constituirem “ (…) soluções que 

versam a filosofia do desenvolvimento sustentável, no sentido que não transferem 

problemas, no tempo e no espaço, para outros, e para jusante.”143  

As soluções apresentadas são de construção fácil e custos inferiores às soluções 

tradicionais, propõem uma total independência da rede de saneamento podendo 

funcionar em total autonomia uma vez que ocorrem a montante do sistema de 

saneamento e podem ser feitas em áreas naturais.144 

                                                
143 Galvão, et al, 2010 
144 Ibidem 
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Quadro 14 – Técnicas de Controlo na Origem

Técnica Definição Funções Vantagens Desvantagens Manutenção 

Bacias de 

Retenção 

Infra-estruturas que podem ser 

a céu aberto ou enterradas, 

secas ou ter água em 

permanência. 

Regularização de 

escoamento; 

Redução da 

poluição. 

- Grande capacidade de 

armazenamento; 

- Harmonia com a paisagem. 

Manutenção permanente; 

Controlo da qualidade da 

água. 

Recolha de corpos flutuantes; 

Protecção, limpeza e tratamento do 

fundo, bermas e taludes; 

Controlo da qualidade da água 

armazenada. 

Pavimento 

Reservatório 

Pavimento cuja camada de 

desgaste é permeável e tem 

camada de base com 

capacidade de armazenamento. 

Armazenamento. - Regulariza caudais e 

volumes de escoamento; 

- Reduz a carga poluente; 

- Recarga de aquíferos. 

Colmatagem de poros 

por finos; 

Manutenção mais 

exigente. 

Evitar a colmatagem por finos; 

Limpeza de sumidouros e drenos; 

Controlo da capacidade hidráulica. 

Poços 

adsorventes 

São infra-estruturas que 

permitem a infiltração directa de 

águas pluviais no solo a certa 

profundidade. 

Infiltração. - Integração no tecido urbano; 

- Economia na utilização de 

espaço; 

- Fácil associação a outras 

técnicas. 

Pouca capacidade de 

armazenamento; 

Manutenção regular; 

Risco de contaminação 

da água. 

Limpeza do dispositivo de entrada; 

Limpeza de câmaras de visita e 

retentores de areia. 

Trincheiras 

de infiltração 

Dispositivos pouco profundos 

desenvolvidos 

longitudinalmente, que drenam 

as áreas perpendiculares ao seu 

desenvolvimento. 

Infiltração; 

Retenção; 

Transporte; 

Armazenamento 

temporário. 

- Integração no tecido urbano; 

- Harmonia com a paisagem; 

- Fácil execução. 

Pouca capacidade de 

armazenamento; 

Manutenção regular; 

Risco de contaminação 

da água. 

Manutenção regular para evitar 

colmatagem. 

Valas 

revestidas 

Dispositivos desenvolvidos 

longitudinalmente a céu aberto, 

de pouca profundidade e secção 

variável, revestidos com coberto 

vegetal. 

Recolha de água; 

Armazenamento; 

Infiltração. 

- Integração no tecido urbano; 

- Harmonia com a paisagem; 

- Fácil execução; 

- Meio receptor para águas 

pluviais. 

 

Exigente manutenção; 

Risco de contaminação 

de águas. 

Manutenção do coberto vegetal; 

Limpeza e remoção de resíduos. 
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O Quadro 14 é uma síntese das técnicas disponíveis, das suas funções assim como 

das suas vantagens e desvantagens:145   

Estas técnicas apresentam como mais valias no seu uso:146 

− Garantir o escoamento superficial, 

− Controlar o risco de inundações, 

− Controlar a erosão do terreno, 

− Controlar o assoreamento de infra-estruturas de drenagem, 

− Controlar o transporte de poluentes das águas de escorrência superficial, 

− Desfasamento de tempo entre os caudais de ponta, 

− Requalificação e melhoramento do espaço urbano. 

Estas soluções geram também um ganho a nível paisagístico, na sua maioria 

associadas a espaços verdes que poderão ter funções múltiplas, criarem áreas 

naturais, de contemplação, lazer e enquadramento.147 

Este modelo  tenta então conjugar entre as três coroas a melhor escolha de 

pavimentos e drenagem através da aplicação das técnicas anteriormente 

apresentadas 

Na 1ª coroa a drenagem será direccionada para as caldeiras das árvores ou 

conduzida através de uma rede para a 2ª coroa. Nesta coroa poderão ser ainda 

criados poços adsorventes que funcionam como pontos de infiltração locais. 

Na 2ª coroa a drenagem será feita para as faixas verdes paralelas ao estacionamento. 

Estes canteiros funcionarão como valas de drenagem para onde são também 

direccionadas águas da 1ª coroa. Estas valas desempenharão um papel fundamental 

na limpeza e depuração das águas de escorrência superficiais: a criação de valetas 

impermeáveis com plantas fitoextractoras, possibilita a remoção de substâncias 

poluentes quer através do corte das plantas ou pela limpeza e remoção do solo onde 

se depositam alguns elementos nocivos. 

                                                
145 Matos, 2008 
146 Ibidem 
147 Ibidem 
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Nestes troços, após a retenção das partículas poluentes poder-se-ão aplicar algumas 

técnicas de controlo na origem como trincheiras de infiltração e valas revestidas. 

Por fim, a 3ª coroa como é uma área de possível mutação, consoante a situação 

poderá ter pavimentos permeáveis ou não. Este espaço é ideal para a criação de 

possíveis bacias de retenção (Figura 45). 

 

Figura 48 –Esquema de drenagem 

e áreas de infiltração e retenção 

das águas pluviais no parque de 

estacionamento. 

 

Genericamente, em qualquer uma das coroas, os pavimentos poderão ser 

impermeáveis ou caso sejam semi-permeáveis ou permeáveis nas duas primeiras 

coroas nunca deverão ser  pavimentos soltos como saibro, gravilha, grelhas de 

enrelvamento. 

Os pavimentos utilizados também poderão ser pavimentos reservatórios cuja camada 

de desgaste é permeável e na base esta possui capacidade de armazenamento. 

De qualquer forma os parques de estacionamento deverão estar, independentemente 

do contexto, integrados com a envolvente e como tal existem outros factores que 

podem contribuir para esta integração. Os investimentos feitos na compra de terrenos, 

no custo da construção e manutenção destes espaços podem ser reduzidos se forem 

abrangidos outros utilizadores através da oferta de outras actividades, enriquecendo o 

espaço e conferindo-lhe um carácter multifuncional.  

A solução passa por colocar equipamentos perto destes parques, como cinemas, 

pavilhões desportivos, ou criar actividades no próprio parque, por exemplo na 3ª 

coroa, como percursos de manutenção, parque de merendas, etc. Estas actividades 

acabam por complementar o uso deste equipamento nos dias e nas horas em que a 

utilização é mais reduzida optimizando este equipamento. 

O quadro seguinte juntamente com os modelos 45, 46 e 47 permitem fazer uma 

compilação de alguns dos itens apresentados em contexto urbano e contexto natural 

(Quadro 15): 
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Quadro 15 – Quadro síntese 

 
Os passos essênciais para a elaboração e construção de um projecto para um parque 

de estacionamento de grandes dimensões começam com o estudo do possível nº de 

utilizadores de forma a prever uma taxa de ocupação o mais real possível. Este estudo 

irá influênciar o desenrolar de todo o projecto.  

Após esta fase é necessário decidir a localização do equipamento, devendo ser 

considerada a proximidade a plataformas intermodais que incluam mais do que um 

tipo de transporte, e a proximodade a outros serviços/equipamentos que o parque 

também possa servir. Com estes dois passos já é possível prever a área destinada ao 

equipamento, devendo ser contabilizado uma área de expansão caso o estudo inicial o 

preveja. 

A fase seguinte passa pela definição das três tipologias de Coroas, que poderão variar 

na área que ocupam. Consoante cada caso poderão não existir coroas do tipo 3 para 

espansão, ou até mesmo do tipo 2. 

Deverá ser feita de seguida uma análise ao contexto envolvente que irá influênciar a 

escolha do material vegetal, assim como a abordagem e o conceito de intervenção em 

detrimento do contexto urbono ou natural. Posteriormente poderá ser escolhida qual a 

técnica de controlo na origem a adoptar, em função de todos as fases anteriores, e 

Contexto Urbano Natural 

Material vegetal 

Espécies variadas e 

ornamentais (podem ser 

exóticas) 

Espécies autóctones e locais 

Plantação em alinhamentos 

geométricos 
Plantação irregular em bosquetes 

Outras utilizações 

Localização perto de 

comércio, pavilhões 

desportivos, cinema; incluir um 

skatepark, etc. 

Localização perto de parques de jogos, 

quintas biológicas; incluir percurso de 

manutenção, parques de merendas, 

etc. 

Drenagem 

(Técnicas de 

Controlo na 

Origem) 

Pavimentos drenantes, poços 

de infiltração, estruturas de 

armazenamneto de água local 

para rega. 

Pavimentos drenantes, estruturas de 

armazenamneto e tratamento de água 

com aproveitamento de áreas de 

enquadramento para bacias de 

retenção e tratamento fitossanitário. 
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finalmente será possível o desenvolvimento de um desenho/projecto para o parque de 

estacionamento. 

No geral este desenho não deverá esquecer a principal função do espaço – o 

estacionamento, mas deverá ter em consideração a integração com a envolvente, a 

multifuncionalidade que o espaço pode adquirir ao longo do dia, semana, etc. e o 

contributo deste espaço para o armazenamento/infiltração de água. 

Conclusão 

A intermodalidade é um conceito relativamente recente que demonstra a preocupação 

e a necessidade de se desenvolver uma rede de transportes diversificados que 

percorra todo o território e seja acessível às populações. 

Os parques de estacionamento apresentados no decorrer da presente dissertação são 

um elemento chave nesta intermodalidade, uma vez que, localizados 

estrategicamente, fazem parte de pontos de interface entre o transporte individual e a 

rede de transportes colectivos. 

Quer a nível local ou territorial, estes equipamentos são essenciais para uma 

mobilidade inteligente, e como tal, é necessário que o seu planeamento e exploração 

sejam os mais correctos possíveis de forma a equacionar factores como: localização 

do estacionamento, duração, acesso e tarifação. A conjugação dos factores 

apresentados, nomeadamente a localização e tarifação podem levar à promoção do 

uso deste equipamento em áreas periféricas ou à inibição em núcleos centrais 

urbanos. 

Os parques de estacionamento de grandes dimensões deverão também contabilizar 

os impactes que geram a nível ambiental. O facto de servirem de albergue a inúmeras 

viaturas automóveis torna estes locais pequenas fontes de substâncias poluentes, 

nomeadamente ao nível da água de escorrência superficial, o que conjugado com 

elevada impermeabilização característica destes equipamentos contribui para a 

alteração do ciclo hidrológico e alteração na qualidade da água do mesmo. 

A aquisição de conhecimentos técnicos sobre os parques de estacionamento permitiu 

não só estabelecer uma base geral e normatização sobre este tipo de equipamento 

como a compilação de alguma da legislação mais importante segundo a qual são 

regidos. 
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A apresentação de três exemplos de projectos de arquitectura paisagista para parques 

de estacionamento de grandes dimensões permitiu contribuir para o enriquecimento 

da pesquisa bibliográfica deste trabalho e revelar diferentes soluções para o mesmo 

equipamento consoante o uso do estacionamento, a localização, entre outros. 

A pesquisa bibliográfica direccionou a parte prática desta dissertação para a aplicação 

de inquéritos que abordam as temáticas do planeamento, impactes ambientais e as 

técnicas de projecto destes equipamentos, servindo de complemento à pesquisa já 

realizada. Para além de dar a conhecer as características destes equipamentos, as 

visitas de campo serviram de base para a realização do último sub-capítulo onde se 

pretende contribuir para a prática do Arquitecto Paisagista neste tipo de equipamentos. 

O trabalho do Arquitecto Paisagista é reconhecido pela sua enorme importância ao 

nível do planeamento e do desenho da paisagem para além das suas competências 

que o permitem integrar em equipas multidisciplinares. 

No caso dos parques de estacionamento de grandes dimensões, o papel do Arquitecto 

Paisagista, a par do trabalho da restante equipa de engenharia, é fulcral para dar 

resposta e colmatar as principais deficiencias que este equipamento apresenta. 

Com o presente trabalho foi possível analisar do ponto de vista técnico o equipamento 

em si, mas permitiu também olhar em seu redor e pensar nos seus impactes não só 

dentro do espaço do equipamento, mas na paisagem envolvente. 

Desta conjugação de parâmetros foi apresentado de um modelo projectual de 

Arquitectura Paisagista para um parque de estacionamento. Este modelo pertende 

funcionar, para os profissionais em arquitectura paisagista, como uma base de 

conceitos e ideias que poderão ser aplicados na elaboração de parques de 

estacionamento e construção de programas de forma a promoverem o correcto 

enquadramento com a envolvente, a resolução na origem da drenagem e substâncias 

poluentes e a diminuição no geral dos impactes resultantes deste tipo de 

equipamentos. 

A importância deste equipamento já é reconhecida, é necessário agora que enquanto 

profissionais de Arquitectura Paisagista possamos contribuir com os nossos 

conhecimentos técnicos e com os conceitos deste trabalho para uma integração 

correcta que respeite o contexto em que estes equipamentos se inserem e que os 

torne lugares com mais valias ecológicas e de usufruto público.
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Anexos 1 - Ficha de Campo – Tipo 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:                                                                   Data:   /    /       Hora:__:__ 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho:  

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Inserido em contexto urbano 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio:  

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento:  

3.1.1.1 Acessos:  

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo          

Arbustivo          

Herbáceas          

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada:  

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento:  

2.1.2 Nº de Lugares Total:  

 

5. OBSERVAÇÕES 
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Anexo 2 – Fichas de Campo  
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Coina                                                           Data:15/12/2010     Hora:11:30 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Barreiro 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Auto-estrada e envolvente natural 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Lajes Betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de Betão 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto (Betuminoso) 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo 
Cupressus 

sempreviren (60) 

Sophora japonica 

(71) 

 

Pinus pinea 

(12) 

Prunus cerasifera 

(22) 

Melia azaderach 

(120) 

Herbáceas Gazania spp. Carpobrotus edulis    

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada(incluindo passeios e acessos):5838,00 m2 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 35566,87 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total:  983 

5. OBSERVAÇÕES 

Plantação em caldeira de 2 em 2 lugares; Drenagem ; Praça de Recepção 

 

  
 

 

1 

x 
x 

x 

x 

x 
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1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Fogueteiro                                                               Data:15/12/2010     Hora:12:10 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Seixal 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Auto-estrada e meio natural 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Blocos de betão e Lajes de betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de betão  

3.1.1.1 Acessos: Betuminos (Asfalto) 

3.2 Material Vegetal:  

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Cupressus 

sempervirens 

(8) 

Casuarinas 

equiticitifolia

s (46) 

Acer 

negundo 

(120) 

Pinus 

spp. 

(3)* 

Shoporas 

japonica (11) 

Populus 

nigra (26) 

Jacaranda 

mimosifolia (6) 

Celtis 

australis 

(28) 

Arbustivo Viburnum 

tinus 

Juniperus 

horizontalis 

Pyracanthas 

spp.   
   

Herbáceas Relvado        

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 17246,79 m2  

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

4.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 51.184,85 m2 

4.1.2 Nº de Lugares Total: 1797 (648 Cobertos +1149 Descobertos) 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Duas parcelas de estacionamento vazias (zona de baixo); Sobre os silos não há vegetação; Perto do centro 
comercial; Possui praça de recepção com lojas 

 

  

x 

x 

x 

x 
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1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Foros da Amora                                                      Data:15/12/2010    Hora:13:00 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Seixal 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Auto-estrada e perto de área residêncial 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Lajes de betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de betão 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Ligustrum 

lucidum (52) 

Acer 

negundo 

(26) 

Magnolia 

grandiflora 2 

Sophoras 

japonica 

(14) 

Phoenix 

canariensis 

(19) 

Cycas 

revolutas 

(8) 

Cupressus 

semprevirens 

(3) 

Arbustivo Juniperus 

horizontalis 

Nerium 

oleader 

.     

Herbáceas Relvado Agaves spp. Gazania spp.     

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 2728 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 12991,35 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 932 (582 cobertos + 350 descobertos) 

 

5. OBSERVAÇÕES 

~ 
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xv 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Corroios                                                                  Data:15/12/2010     Hora:13:35 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho:  Seixal 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente:Envolvente urbana, perto da auto-estrada e zona residencial 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Lajes de betão(1) Blocos de betão(2 e 3) 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de betão(1) Asfalto (2 e 3) 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto (1, 2 e 3) 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Ligustrum lucidum 

(25) 

Pinus pinea 

(3) 

Phoenix 

canariensis (4) 

Shophora japonica  

(8) 
Quercus suber (1) 

Arbustivo Nerium oleader 
Lavandula 

spp. 

Cotoneaster 

spp. 

  

Herbáceas Relvado     

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 5432,64 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento:  44706,55 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 1218 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Perto de escola; sistema de drenagem em mau estado; ligação com o metro de superfície de Almada 
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xvi 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:  Pragal                                                              Data:15/12/2010     Hora:14:35 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Almada 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Próxima de vias de acesso de grande tráfego, relativamente distante de 

área residencial 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Lajes de betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de betão 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Casuarina equisetifolia 

(29) 

Gleditsia triacanthos 

(145) 

Sophora japonica (6) Phoenix, canariensis 

(20) 
Arbustivo Nerium oleader    

Herbáceas Relvado Agave spp.   

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 2236,5 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 31074,87 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 1702 (672 cobertos + 1030 descobertos) 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Sistema de drenagem em mau estado; uma parcela de estacionamento vazia 
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xvii 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Cascais                                                               Data:10/01/2011    Hora:11:35 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Cascais 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente:Envolvente urbana, perto do centro da cidade, junto a centro comercial 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: (Não tem) 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Blocos de betão 

3.1.1.1 Acessos: Blocos de betão 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Platanus spp. (15)         

Arbustivo          

Herbáceas          

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 15m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 3483,05 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 109 

 

5. OBSERVAÇÕES 
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xviii 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação: Carcavelos                                                             Data:10/01/2011     Hora:12:15 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Cascais 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Perto de recinto de feira, relativamente distante de zona residencial 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Asfalto 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Tipuana tipu (95) Populus nigra (1) Phoenix canariensis (1) 

Arbustivo    

Herbáceas    

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 200m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 12566,28 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 362 

 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Metade do parque de estacionamento vazia 

  
 

x 

x 

x 

x 
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xix 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:  Meleças                                                                Data:12/01/2011     Hora:09:33 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Sintra 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Envolvente natural perto de linha de água 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio:Blocos de betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Eucalyptus ficifolia (124) Quercus faginea (8)  

Arbustivo Nerium oleander Viburnum tinus Cortaderia selloana 

Herbáceas    

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 1480m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 28033,03 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 690 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Parque sem pagamento, acesso livre; muito próximo de linha de água 
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xx 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:   Monte Abrão                                                          Data:12/01/2011    Hora:10:30 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho:  Sintra 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: No centro urbano, perto de serviços (escolas) lojas e áreas residênciais 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio:Calçada e blocos de betão 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Tipuana tipu (93) 

Arbustivo  

Herbáceas  

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 93 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 15746,015 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 586 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Parque totalmente vazio 
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xxi 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:  Portela de Sintra                                                    Data:12/10/2011     Hora:11:30 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Sintra 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Envolvente natural, perto do tribunal de Sintra, possível zona em 

crescimento urbano 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio:Calçada 

  3.1.1.1 Faixas de Estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Acer pseudoplatanus (5) 

Arbustivo  

Herbáceas  

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada: 5 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 7095,14m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 250 

 

5. OBSERVAÇÕES 
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xxii 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:   Rio de Mouro                                                      Data:12/01/2011     Hora:12:30 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Sintra 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: No centro do núcleo urbano 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio:Calçada 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento:Asfalto 

3.1.1.1 Acessos:Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Tipuana tipo (36) 

Arbustivo Nerium oleander 

Herbáceas  

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada:250 m2 

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 12339,5 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 330 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Uma parcela de estacionamento estava praticamente vazia 
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xxiii 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:     Mercês                                                             Data:12/01/2011     Hora:13:15 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Sintra 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Inserido em contexto urbano 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Asfalto 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo          

Arbustivo          

Herbáceas          

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada:  

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 5271, 00 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 204 

 

5. OBSERVAÇÕES 
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xxiv 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

 1.1 Nome da estação:     Reboleira                                                             Data:12/01/2011     Hora:__:__ 

  

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO     

2.1 Localização:     Margem Norte             Margem Sul 

2.2 Concelho: Amadora 

2.3 Contexto :      Urbano         Periurbano            Rural 

2.4 Relação com a envolvente: Inserido em contexto urbano 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

3.1 Materiais: 

  3.1.1 Tipo de Pavimento:  

  3.1.1.1 Passeio: Asfalto 

  3.1.1.1 Faixas de estacionamento: Asfalto 

3.1.1.1 Acessos: Asfalto 

3.2 Material Vegetal: 

3.2.1 Está presente?   Sim                          Não                                 

Porte Nome das espécies 

Arbóreo Fraxinus angustifolia 

(8) 
        

Arbustivo          

Herbáceas          

 

3.2.2 Plantação em caldeira           Plantação em canteiros         Ambos            Nenhum 

             3.2.3 Área total ocupada:  

 

 

4. NORMATIVAS 

4.1 Dimensões 

2.1.1 Área total de Parque de estacionamento: 280, 00 m2 

2.1.2 Nº de Lugares Total: 511 (458 cobertos + 53 descobertos) 

 

5. OBSERVAÇÕES 

Perto do aqueduto 
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