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Resumo 

Esta dissertação de mestrado em arquitectura paisagista procura ser um estudo conciliador entre os 

desígnios do desenvolvimento sustentável e a cidade, centrando-se na temática da Água e tomando como objecto 

de estudo o bairro de Alvalade em Lisboa. Este estudo inicia-se com uma abordagem aos conceitos de 

desenvolvimento sustentável e à sua aplicabilidade em ambiente urbano, seguindo-se de uma análise à temática da 

Água, incidente no seu carácter ecológico, cultural e projectual, a que se junta uma síntese sobre os mecanismos de 

planeamento e filosofias urbanísticas subjacentes ao bairro de Alvalade. 

 Desta forma, e recorrendo a uma metodologia holística e sistémica, realizou-se uma análise interpretativa 

da área de estudo, possibilitando-se assim o desenvolvimento de estratégias projectuais que, além do alinhamento 

com dos desígnios da sustentabilidade, defendem uma gestão racional do recurso Água e um desenho do espaço 

público urbano de maior qualidade estética e funcional. Estas soluções projectuais são o resultado de uma 

abordagem feita apenas à escala do bairro de Alvalade e às suas especificidades urbanísticas, procurando-se 

colmatar as suas fragilidades e exponenciar as suas potencialidades, respondendo assim aos desígnios propostos e 

servindo também de referência para outros tecidos urbanos com o mesmo carácter. 
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Abstract 

This dissertation of my masters degree in landscape architecture tries to be a bonding between the concept 

of sustainable development and the city with focus on the Water theme. As prove of concept, the study of this 

neighborhood in Lisbon named Alvalade begins with the definition of sustainable development and its applicability to 

an urban environment, followed by an analysis of the Water resources and focusing on its ecological, cultural and 

project specific aspects to which is added a synthesis of the planning mechanisms and urban philosophies inherent 

to this specific neighborhood. 

Therefore, it was created an interpretative analysis of the target area resorting to a holistic and systemic 

methodology that allowed the development of project strategies which not only follow the definition of sustainability, 

they also  preserve the rational sustainable management of the Water resources and propose a better public space 

design both esthetical and functional in urban environment. These project conclusions are a result of an approach 

made at a neighborhood scale to meet Alvalade’s urban specifications in order to try to minimize its weaknesses, 

magnify its potential, to answer to the proposed concepts and for future reference to other urban areas that meet the 

same requirements. 
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Extended Abstract 

Nowadays, civilizations are living through times of change of paradigm and transformation in their own 

social structures which in most cases are a result of the technological and scientific development during the industrial 

revolution, focusing on the period after the Second World War. This development has been influencing the changes 

in lifestyle, trough population increase, social progress, urban growth and transformation in the perception and 

occupation of the land. These transformations occur in a worldwide scale with temporary influence points which 

drives us to a reckless resource consumption and environment degradation, depending on big energy inputs and 

natural commodities driving to some urban environment repercussions. Therefore, spatial planning and the urban 

design take a big focus in order to obtain a better environment quality in urban space, for that is required a planned 

adjustment for both city and citizens so we can obtain a better equilibrium between society, economy and 

environment. 

It is around this matters that this dissertation of my masters degree in landscape architecture will focus, 

trying to find strategies that aim to a better urban space sustainability. For that it is crucial the understanding of what 

sustainability is and the implications that sustainable development has in societies and city. The urban environment 

quality is directly connected to the quality of the landscape, in which the water resources are the most important 

element in this entire environment. This importance is underlying to the relation between the ecological landscape 

and cultural dimensions which determine the occupation of the land and the arise sociocultural aspects who will 

reflect in the urban design. 

Therefore, this dissertation tries to apply, trough urban design, these concepts to an intervention to a 

neighborhood in Lisbon called Alvalade resorting to the concepts of landscape architecture. These concepts apply 

due to the ecological basis which relapses over a spatial and architectural and reflecting a holistic perspective and a 

fundamental systemic to output the project solutions where the water resource is a bonding agent between 

sustainability and architectural space in Alvalade. Only through these thoughts we are able to walk towards 

sustainability, especially urban sustainability, by gathering the physical and cultural factors in an integrated way and 

applied to the specific local requirements, improving the quality of the urban environment and affecting positively the 

quality of life of the citizens. 
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1. Introdução 
 Na actualidade, as civilizações vivem um período de mudança de paradigmas e transformações nas suas 

estruturas sociais que são, na sua grande maioria, fruto do desenvolvimento tecnológico e científico decorrente da 

revolução industrial, com destaque para o período pós-segunda guerra mundial. Este desenvolvimento tem vindo a deixar 

as suas marcas na mudança de estilos de vida, pelo aumento populacional, progresso social, crescimento urbano e 

transformações na percepção e ocupação do território. Tais transformações decorrem a uma escala cada vez mas 

globalizada e com polos de influência temporários, que levam a um consumo desenfreado de recursos e à degradação 

ambiental, dependendo de grandes inputs de energia e capital natural. Esta evolução civilizacional tem vindo a ter 

repercussões a nível da relação do Homem com a Natureza, e por inerência, com a paisagem, na qual a água assume um 

papel de grande destaque, como elemento vital e de grande dinamismo. 

 Neste quadro, o planeamento e o desenho urbano assumem um grande destaque, para se obter um ambiente nas 

cidades mais sustentável, tendo para isso um maior respeito para com o capital natural. É sobre estas questões que esta 

dissertação de mestrado se centra, procurando estratégias que visem uma maior sustentabilidade do espaço urbano, 

focando-se na temática da água. Para tal é importante conhecer as dinâmicas da água na paisagem, desenvolvendo 

estratégias de raciocínio do desenho urbano que tenham como foco o processo de percepção e análise do espaço, 

recorrendo-se a uma metodologia de base ecológica que funcione como matriz na procura de um desenho do espaço 

público que integre e tire partido das potencialidades deste recurso natural. 

 Assim, utilizando estes critérios, esta dissertação de mestrado procura aplicar os princípios enunciados ao 

desenho urbano, tomando como objecto de estudo o bairro de Alvalade na cidade de Lisboa, um tecido urbano bem 

estruturado e consolidado, detentor de grande potencial para o desenvolvimento destas temáticas. 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada nesta dissertação de mestrado em arquitectura paisagista visa compreender a água como 

motor do desenho urbano, integrando consigo o conceito de sustentabilidade. Para tal, é necessário abarcar um conjunto de 

conceitos relacionados com a sustentabilidade e com a água, e num segundo plano entender as filosofias urbanísticas 

subjacentes ao processo de planeamento e construção do bairro de Alvalade para o desenvolvimento de estratégias 

projectuais que apontem para uma visão integradora destas temáticas tão diversas. 

 Assim, esta dissertação de mestrado inicia-se com uma abordagem aos conceitos de desenvolvimento sustentável 

e sustentabilidade urbana, desde a sua origem até à contemporaneidade, compreendendo as suas implicações no processo 

de se fazer cidade, seguindo-se um estudo das componentes culturais, ecológicas e projectuais relacionadas com a água. 

Após esta abordagem generalista realiza-se o estudo do bairro de Alvalade, pela compreensão dos antecedentes, 

influências, desenvolvimento e execução do seu plano de urbanização, a que num segundo plano se juntam as 

interpretações a nível global, pela dissecação do bairro do ponto de vista morfológico e estrutural. 

 A análise morfológica e estrutural do bairro de Alvalade abarca um conjunto de técnicas e conceitos transversais à 

arquitectura paisagista que permitem, assim, tirar um conjunto de conclusões para o desenvolvimento da parte prática, que 

corresponde ao desenho urbano tendo como base a água e a sustentabilidade. Este desenho urbano procura fazer a 

ligação entre os pressupostos urbanísticos que deram origem ao bairro na década de 1940 e as premissas actuais, através 

da adaptação de algumas das suas estruturas e componentes aos desígnios da sustentabilidade urbana. 
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3. Sustentabilidade 

3.1 Origem do conceito 
 O conceito de sustentabilidade ou o de desenvolvimento sustentável na actualidade tem sido bastante difundido 

na nossa sociedade e assume-se como um termo cada vez mais consensual. É um conceito que nos é vendido todos os 

dias e utilizado nas mais diversas áreas, como a economia, a construção, os serviços e cultura, numa onda «ecológica» ou 

«verde». Mas o que é sustentabilidade? Quais as áreas de influência do desenvolvimento sustentável? 

 A língua portuguesa apresenta-nos «sustentável» como uma derivação do latim «sustentere», que quer dizer 

«suportar, impedir que caia; aparar; fazer frente a; defender com argumentos; resistir; equilibrar-se»1. Na língua inglesa a 

palavra «sustainable» tem origem em «sustain», que tem dois significados importantes: o primeiro, de «to support or hold 

up”, como o de sustentar uma família com um salário; e o segundo, ligado à ideia de prolongar, de «to make something 

continue to exist over a period of time»2. Ambas as definições convergem para algo que é possível suportar, manter num 

determinado período de tempo, numa perspectiva de continuidade. 

No entanto, além de estas palavras existirem há muito no léxico destes dois idiomas, a ideia de «ecologicamente 

sustentável» e de «ambientalmente sustentável», começa a ter maior destaque a partir da segunda metade do século XX, 

com a publicação de Silent Spring de Rachel Carson em 1962. Carson, que segundo Moughtin e Shirley (2005) é uma das 

fundadoras do movimento ambientalista, disserta sobre a problemática dos pesticidas e herbicidas que, usados de forma 

indiscriminada, causam problemas ambientais graves. Sete anos mais tarde, em 1969, Ian MacHarg publica Design with 

Nature, uma tese que articula as ideias ecológicas com a análise paisagística segundo camadas, através da sua 

sobreposição, vindo a inspirar as modernas técnicas de planeamento territorial, nomeadamenteos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), que ainda utilizam esta técnica. 

Outras obras de referência são o The Blueprint for Survival, de 1972, escrito por Edward Goldsmith e Robert Allen, 

e The Limits of Growth, coordenado por Donella Meadows, pertencente ao Clube de Roma. Estas obras alertam para as 

consequências do crescimento económico e demográfico exponencial e para o aumento da poluição subjacente a estes 

crescimentos, além da sobre-exploração e esgotamento dos recursos3. Ainda em 1972, em Estocolmo realiza-se a 

Conferência Intergovernamental para o Ambiente Humano, com a chancela da Organização das Nações Unidas, cimeira 

esta onde se deu ênfase à expressão «sustentável» e colocou na agenda política a problemática dos modelos de 

crescimento económicos poderem condicionar uma gestão ambiental adequada4 

Em 1973 Ernst Schumacher publica Small is Beautiful, uma análise à problemática ambiental onde as sociedades 

humanas estão a consumir desenfreadamente os recursos do planeta, numa escala de superprodução, atingindo as 

margens de «tolerância» da natureza, pela destruição dos sistemas base que suportam a vida. Um outro marco na 

sedimentação das primeiras ideias de sustentabilidade é a publicação de The Tragedy of the Commons, de Garret Hardin 

em 1977, uma obra que faz referência à população mundial, com uma análise à capacidade de regeneração dos sistemas 

ecológicos face à poluição e exploração dos recursos naturais.  

O termo «desenvolvimento sustentável» surge, pela primeira vez, em 1980 com a Estratégia Mundial para a 

Conservação da Natureza, um documento que defendia uma agenda para a conservação ambiental, promovido pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza. Em 1987, as ideias defendidas por este documento foram retomados no 

relatório O Nosso Futuro Comum: Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão para o Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas, documento também chamado Relatório Brundtland. Este relatório defendia a necessidade de se 

encontrarem soluções que visassem a compatibilidade entre desenvolvimento económico e humano com a preservação da 

natureza e dos seus recursos, definindo desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Goldsmith
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Prescott-Allen&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
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necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades”5.I 

A definição do Relatório Brundtland de desenvolvimento sustentável destaca três elementos-chave: 

Desenvolvimento, Necessidades e Gerações futuras6. Para Blowers (1993) Desenvolvimento não deve ser confundido com 

crescimento, porque crescimento tem uma conotação mensurável, quantificável, tendo por base as ciências económicas, 

enquanto desenvolvimento é um conceito qualitativo, que engloba não só os aspectos quantificáveis da economia, como 

também as sociais e culturais. A segunda expressão, Necessidades, deve ser vista como a satisfação das urgências de um 

povo ou de uma sociedade rumo a uma vida melhor7. O terceiro elemento-chave, Gerações futuras, remete-nos para que 

estas tenham um estatuto de equidade face à nossa, não devendo elas pagarem no futuro a factura dos erros do passado e 

do presente8, levando-nos à ideia de que desenvolvimento sustentável também envolve o caminhar rumo a uma maior 

igualdade social, tanto no ponto de vista ético como moral, porque toda a sociedade é comummente responsável pelos seus 

erros. 

 No seguimento do Relatório Brundtland, em 1991 a publicação Towards Sustainable Urban Development 

estabelece os quatro pilares para o desenvolvimento sustentável: Futuro, Ambiente, Igualdade e Participação
9
. Para Elkin et 

al. (1991), o pilar Futuro consiste na manutenção de um mínimo de estruturas ecológicas onde devem ser feitos 

investimentos que garantam a sua preservação, o que nos leva a outro pilar, o do Ambiente, onde a natureza não consegue 

ter uma resposta célere de regeneração face aos danos que as sociedades humanas lhe causam. Os outros dois pilares, 

Igualdade e Participação, são, na opinião dos autores, secundários porque sem uma atitude igualitária e a participação da 

comunidade não é possível pensar no futuro da preservação ambiental, estando automaticamente implícitos. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, após a conferência de Estocolmo e o Relatório 

Brundtland, começam então a entrar nas agendas políticas internacionais, com a Comissão Europeia a lançar o Livro Verde 

para o Ambiente Urbano em 1990 e a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 

1992. 

 A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, também chamada de Cimeira da Terra, realizada na cidade 

brasileira de Rio de Janeiro teve como fim o debater das questões ambientais, 

numa perspectiva de continuidade face ao Relatório Brundtland. Desta reunião 

surgiu um conjunto de princípios que deveriam promover políticas 

sustentáveis no âmbito da diversidade biológica, alterações climáticas e 

gestão dos recursos naturais, apoiados nos três pilares do 

desenvolvimento sustentável: o Ambiente, a Sociedade e a Economia 

(figura 1).  

Desta reunião saíram documentos que expressam a 

necessidade de ir ao encontro do desenvolvimento sustentável, numa 

abordagem integrada a várias escalas, expressas na Declaração do Rio 

de Janeiro sobre Ambiente e Desenvolvimento (também conhecida por Declaração do Rio) e na Agenda XXI. 

 No princípio 3 da Declaração do Rio a Organização das Nações Unidas (ONU) considera que todas os povos têm 

direito a desenvolver-se, mas segundo uma perspectiva de não comprometimento dos recursos naturais para as gerações 

futuras, numa óptica semelhante à do Relatório Brundtland. O princípio 4 da mesma declaração considera que a 

                                                                 
I Tradução livre 

Figura 1 – Três Pilares do Desenvolvimento 
Sustentável 
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componente ambiental deve ser parte integrante das estratégias de 

desenvolvimento, numa abordagem que se aproxima da ideia que todas 

as actividades humanas exercem impactes no ambiente, e que este deve 

ser tido em conta nos processos de decisão, e não a posteriori10.  

 A Agenda XXI constitui um plano a várias escalas (global, 

nacional e local) que deveria funcionar como o guião para que cada país 

elaborasse o seu plano de preservação ambiental, tendo em conta, mais 

uma vez, o impacte das actividades humanas sobre o ambiente.  

A partir de 1992 a ideia de desenvolvimento sustentável passou 

a ser um princípio incontornável das agendas internacionais, que marcou 

encontros da ONU e da União Europeia (UE), organizações internacionais 

aglutinadoras de políticas nas mais diversas áreas11. 

 Após a conferência do Rio de Janeiro, a ideia de desenvolvimento sustentável tem sido interpretada de diversas 

formas, que segundo Benson e Roe (2007) tendem para um conceito antropocêntrico, isto é, o Homem face à conservação 

da natureza. Esta dicotomia tem agregado cada vez mais apoiantes nas mais diversas áreas, como a política, a economia e 

planeamento, com diferentes percepções que partem, desde logo, de um ponto de vista mais «radical» e «ideológico», com 

a constituição de movimentos ambientalistas extremistas e partidos políticos ecologistas, a visões que visam uma maior 

adaptabilidade dos sistemas políticos e económicos às novas premissas ambientais. 

 Em 1990 Andrew Dobson, em Green Political Thought12, enfatizava já estas ideias, descrevendo-as como pontos 

de vista diametralmente opostos, sendo elas: o «ecologismo», fundado em ideias mais catastrofistas como as de The Limits 

to Growth, de 1972, uma visão mais pessimista do esgotamento dos recursos baseada no racionalismo e conhecimento 

científico; e a «green ideology», fundamentada no desenvolvimento de um novo paradigma que tente responder aos 

problemas que a humanidade enfrenta, numa abordagem holística e sistémica do mundo. 

 Uma outra questão importante relativamente ao desenvolvimento sustentável é o da sua relação com a economia. 

Actualmente o Produto Interno Bruto (PIB) de cada país é um dos indicadores que servem para «medir» o bem-estar de 

uma sociedade, que se associa a uma visão de crescimento económico infinito baseado em recursos finitos, fundada numa 

concepção “neoclássica e conservadora da economia”13, levando as economias a terem dificuldades em aceitar, nos moldes 

em que se estruturam, as medidas de protecção ambiental. Neste sentido, uma das soluções tomadas por esta área da 

sociedade foi a indexação de valores às questões ambientais, como acontece com o mercado dos créditos de emissão de 

CO2 do Protocolo de Quioto, levando à criação de taxas e impostos, numa atitude de repreensão ao poluidor14. 

 Para além desta política de «poluidor–pagador», outras estratégias foram tomadas, nomeadamente nos Países 

Baixos e na Alemanha, que usaram as suas receitas fiscais provenientes dessas taxas e impostos para a se modernizarem 

a nível tecnológico com soluções ecológicas, em vez de essas receitas serem utilizadas noutras áreas dos seus 

orçamentos15. A filosofia adoptada é a de que se houver melhores condições ambientais existirão menos danos causados 

pela poluição, que afectarão de forma positiva áreas como a saúde e transportes, gerando um desafogo orçamental e 

aumento da qualidade de vida, promovendo-se a renaturalização de rios, a construção de parques urbanos, redes de 

mobilidade suave, popularizando as energias renováveis, etc. Outra ideia é a de investimentos a médio e longo prazo na 

protecção, conservação e recuperação ambiental para as gerações futuras, que tenham também como foco a 

consciencialização da sociedade para estas questões através da sua participação, que implicam mudanças de hábitos. 

Estas mudanças de hábitos implicam alterações no dia-a-dia dessas mesmas sociedades, como a reutilização e reciclagem, 

uso de transportes públicos e da bicicleta quando possível, instalação de geradores de energias renováveis, novas soluções 

Princípio 3 

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de 

modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades de 

desenvolvimento e de meio ambiente das 

gerações presentes e futuras. 

 
Princípio 4 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 

protecção ambiental constituirá parte integrante do 

processo de desenvolvimento e não pode ser 

considerada isoladamente deste. 

 

(Declaração do Rio, pág. 1 e 2) 
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arquitectónicas e urbanísticas, entre outros métodos e soluções que façam as sociedades adaptarem-se aos novos desafios 

que a humanidade enfrenta e que minimizem problemas sociais causados por situações como o choque petrolífero de 2008, 

a crise financeira e económica de 2008 e 2009 e a dependência de recursos finitos como o petróleo de que a Europa, os 

países do BRICII e os Estados Unidos da América são sedentos. 

No ano 2000 a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, aprova os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 

um conjunto de prioridades que, de entre as quais, têm em consideração a sustentabilidade ambiental, integrando os 

princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas nacionais para inverter-se a tendência de perda dos recursos 

naturais, tendo como prazo 2015. 

Ainda em 1999, no seguimento da Conferência de Helsínquia, o Conselho Europeu propõe à Comissão Europeia 

o desenvolvimento de uma estratégia de integração dos princípios do desenvolvimento sustentável nas suas políticas 

económicas, sociais e ambientais. Desta recomendação seguiu-se, em 2001, a adopção pela UE da Estratégia Europeia de 

Desenvolvimento Sustentável, que volta a enfatizar a necessidade de considerar em conjunto e não isoladamente os três 

pilares do desenvolvimento sustentável. Esta perspectiva marcou as políticas ambientais da UE, numa visão integradora, 

com a promoção dos objectivos ambientais em relação aos seus impactes económicos e sociais, procurando 

simultaneamente soluções e benefícios para a economia, emprego e ambiente16. 

A par da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável, segue-se o Sexto Programa Quadro de Acção 

Comunitária em Matéria de Ambiente, para o período entre 2001 e 2010. Este programa centra-se em quatro pontos de 

acção prioritários, nas áreas relativas a alteração climáticas, diversidade biológica, ambiente e saúde, e gestão sustentável 

dos recursos naturais e resíduos. Das acções propostas destaca-se a aplicação de legislação ambiental, coordenando o 

Estados-membros da UE em matérias de catástrofes e acidentes naturais, conservação e restauração de paisagens, 

protecção de solos, integração da protecção ambiental nas políticas comerciais e de cooperação do desenvolvimento, e 

apoio à investigação17. 

Em 2002 realiza-se em Joanesburgo (África do Sul) a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

também chamada de Rio+10, onde mais uma vez se dá ênfase à necessidade de proteger os recursos naturais. Essa 

protecção deve ser conseguida pela articulação do desenvolvimento económico e social com o Ambiente, pela protecção 

dos habitats e recursos naturais, que contribuem para o bem-estar humano e das actividades económicas18. 

Em 2006 a UE lança a Estratégia Temática sobre o Ambiente Urbano, que estabelece medidas de cooperação e 

orientação aos Estados-membros e autoridades locais para uma melhor gestão ambiental nas cidades. Esta estratégia tem 

como objectivo melhorar a qualidade do ambiente urbano, reconhecendo as pressões que as cidades exercem sobre o 

ambiente, tentando que estas devem ser alvo de investimentos que reduzam o impacto ambiental negativo e sejam mais 

“atractivas e saudáveis para viver”19. Entre as recomendações, as áreas urbanas devem evitar a dispersão com recurso a 

padrões de urbanização de maiores densidades e diversidade funcional, o que proporciona vantagens ambientais em 

matéria de uso do solo, transportes e aquecimento. 

 

 

 

 

                                                                 
II BRIC: Sigla que representa as quatro economias emergentes de maior crescimento na última década, constituídas pelo Brasil, Rússia, Índia e República 
Popular da China. 
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3.2 A sustentabilidade urbana 

3.2.1 Compatibilização dos conceitos urbanísticos com a sustentabilidade  
 Em simultâneo com a discussão dos conceitos de sustentabilidade emergiu uma produção de ideias e soluções 

sobre a sua aplicabilidade em meio urbano. Segundo Madureira (2005) esta procura de ideias e soluções em consonância 

com o conceito de sustentabilidade retracta o «sucesso» deste, demonstrado nas tentativas da sua aplicabilidade a nível 

conceptual à escala urbana e regional, visando a sua vertente ambientalista. 

 Na actualidade é importante associar a cidade ao conceito de desenvolvimento sustentável não só por a cidade 

em si ser paisagem ou um conjunto de paisagens, mas também pelas suas dinâmicas e impactos. Como referem Moughtin 

e Shirley (2005), os núcleos urbanos ocupam aproximadamente 2% da superfície terrestre a que se associam 

aproximadamente 75% do consumo de recursos naturais e de resíduos, estando estes valores relacionados com as opções 

urbanísticas tomadas ao longo do século XX e ao fenómeno da globalização e liberalização dos mercados. Tais 

circunstâncias levam à não auto-suficiência das áreas urbanas e à sua dependência de intercâmbios de materiais, energia e 

informação, oriundos de regiões que se localizam fora das suas periferias, fomentando-se uma maior dependência face a 

outras cidades e regiões, numa escala global. 

 Esta imagem de cidade «devoradora de recursos» deve ser acompanhada de uma análise ao desenvolvimento 

urbano operado no último século, que visou sobretudo o aumento da sua população expresso num crescimento urbano 

excessivo e extensivo, baseado no funcionalismo e zonamento, aliados ao transporte motorizado individual, modificando-se 

assim as relações sociais e culturais da cidade, como também a sua forma e a sua organização20. 

 Além das alterações no ideário e metodologias a nível do planeamento, o fenómeno de metropolização dos 

grandes centros urbanos veio agudizar a problemática da insustentabilidade das cidades. Este problema centra-se no 

crescimento económico que visa a concentração de riqueza, humana e material, nos aglomerados urbanos de maior 

destaque numa região ou país, acentuada no período pós-segunda guerra mundial. O crescimento económico obrigou a 

que as cidades necessitassem de se tornar mais atractivas, procurando ser mais competitivas face a novos mercados, 

apoiando-se no reforço do sector terciário, na terceira revolução tecnológica e numa rede de boas ligações à escala local, 

regional e internacional21. Falamos de uma cidade heterogénea, composta por subsistemas internos: a cidade-centro, 

subúrbio periurbano e áreas suburbanas; uma cidade que sofreu um grande crescimento e desenvolvimento no último 

século e que se esforça por adaptar às novas realidades, fazendo com que o emprego, os equipamentos (educativos, lazer, 

saúde, etc.), o comércio e as empresas atraiam população e investimento22. 

 A metropolização, segundo Ascher (2010), apoia-se essencialmente nos transportes e na informação, destacando 

o mesmo autor as redes rodoviárias, o desenvolvimento de estruturas para armazenamento e transformação de bens, a 

oferta de serviços, as estratégias de marketing e a disponibilidade tecnológica, constituindo-se desta forma vastas 

conurbações que mais não são que extensas áreas urbanas descontínuas e heterogéneas. Actualmente «as cidades vivem 

ainda os reflexos da revolução social que atravessou o século XX»23, em que a energia era barata, pelo recurso aos 

combustíveis fósseis, e onde o comércio e a indústria aumentaram as suas escalas de mercado. À estruturação das redes 

de transportes em eixos preferenciais e centralidades, junta-se também a grande dependência do transporte individual entre 

a periferia e o centro da cidade, que provoca congestionamentos, aumento dos níveis de poluição, o aparecimento de stress 

e a consecutiva deterioração da qualidade de vida dos cidadãos24.  

 Neste cenário Hillman (2005) analisa as razões principais para o actual metabolismo das cidades. A primeira 

prende-se essencialmente a uma maior liberdade individual, em que os habitantes das cidades movimentam-se em cada 

vez mais círculos sociais, com relações pessoais mais numerosas mas também mais fracas, sujeitas a uma maior 
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instabilidade, naquilo que François Ascher classifica de «Sociedade Hipertexto»25. A segunda razão, refere-se à excessiva 

dependência dos cidadãos face ao automóvel na organização da vida nas sociedades urbanas, não só pela comodidade e 

rapidez mas também pela segurança em detrimento do transporte público e das redes cicláveis e pedonais. A terceira razão 

que Mayer Hillman refere é a do valor da propriedade, cara nos centros e barata no subúrbio, e a fé no Estado-Providência, 

onde o poder político resolve os problemas pela construção de novas infra-estruturas que funcionam como bypass, 

afectando negativamente o PIB e constituindo apenas um paliativo. A quarta e última razão que Mayer Hillman nos dá é a 

de que até há pouco tempo os cidadãos desconheciam os impactes da dependência do automóvel e o individualismo das 

suas vidas.26 

 Este cenário que Mayer Hillman nos 

apresenta é a imagem de grande parte das cidades 

europeias que tiveram grande crescimento nos últimos 

60 anos, com enormes e extensos subúrbios, na sua 

maioria disfuncionais e consumidores de recursos, que 

funcionam como «dormitório» dos grandes centros 

urbanos, frutos de várias políticas de crescimento 

urbano. A figura 2 mostra-nos a visão nocturna da 

Europa via satélite, onde é possível observar as áreas 

urbanas pela sua iluminação, formando uma «teia» 

luminosa entre os vários centros urbanos. 

Atenta a esta problemática, que não é nova, a Comunidade Europeia, lançou em 1990 o Livro Verde para o 

Ambiente Urbano, onde se apontam os principais problemas das cidades europeias, propondo linhas de acção prioritárias 

que visavam políticas viradas para a estrutura física da cidade e para a redução de impactos no ambiente, evidenciando o 

pensamento que a então CEE mostrava face às questões ambientais. No entanto as questões ambientais e das cidades não 

foram tão bem vistas pelos Estados-membros da CEE como pela Comissão Europeia, alterando-se e regularizando-se 

estas divergências com o Tratado da União Europeia, também chamado Tratado de Maastricht, em 199227. O Tratado 

afasta-se do percurso do crescimento económico sem olhar às consequências ambientais para almejar a promoção do 

«crescimento sustentável» como objectivo político primordial, expressando o artigo 2º que a «a Comunidade tem como 

missão (…) promover (…) um crescimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente»28. O Artigo 6º prevê que 

«em matéria de protecção ambiental devem ser integradas na definição e execução das políticas e acções da Comunidade 

(…) os objectivos de promover um desenvolvimento sustentável»29, tendo em vista alcançar um nível elevado de protecção 

ambiental, trazendo-a para o primeiro plano das políticas da UE, com o intuito das políticas no domínio do Ambiente 

contribuírem para o reforço da coesão económica e social. 

 O tratado ao referir-se a estes temas como fundamentais para a União enaltece o discurso do Livro Verde para o 

Ambiente Urbano, onde se faz uma análise às cidades europeias do final do século XX. O trabalho de fundo do Livro Verde 

para o Ambiente Urbano foi realizado pelas conclusões tiradas de várias conferências internacionais com os seguintes 

temas: desafectação de áreas industria, periferias urbanas, qualidade do ambiente urbano, espaços verdes públicos e áreas 

verdes, poluição na Europa do Norte e poluição na Europa do Sul. Desta forma foram apresentadas ideias importantes a 

seguir pela Comunidade Europeia, com destaque para o aumento da densidade populacional, para a diversidade cultural e 

social da cidade, voltando o seu discurso para o modelo de cidade compacta, indo contra os pressupostos do Movimento 

Moderno que nortearam durante muito tempo as políticas urbanas na Europa do pós-segunda guerra mundial. O Livro 

Verde analisa o papel fundamental das cidades como local de residência preferencial da maioria da população da UE, além 

Figura 2 - A Europa à noite, onde os aglomerados urbanos surgem 
referenciados pela iluminação  

(Fonte: http://www.mapaeuropa.com.br/noite-europa-via-satelite.htm) 
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destas serem um foco da vida económica, social, cultural e política dos Estados-membros, caracterizando as cidades como 

únicas e que as políticas para a gestão urbana têm de ser aplicadas conforme as suas especificidades. 

Este ideário do Livro Verde no entanto não obedece a nenhuma teoria global óbvia e simples que forneça as 

orientações para a concretização de ambientes urbanos sustentáveis30, pelo facto que cada cidade ser um caso específico, 

com áreas internas com estruturas e filosofias urbanas diversas que não conseguem adaptar-se às ideias de «densidade» e 

«diversidade» sem que hajam grandes transformações, além de outros factores associados, como a fisiografia, o clima, a 

sua periferia, a economia e a própria «cultura urbana». No entanto foram feitas várias tentativas, comparando por analogia a 

cidade a um ecossistema, tentando aproximar as cidades à ideia de um organismo vivo. 

Em 1993 o Grupo de Peritos, formado e patrocinado pela Comissão Europeia, lançou o projecto «Cidades 

Sustentáveis», um programa que tinha com objectivo contribuir para o desenvolvimento de ideias sobre a sustentabilidade 

em meio urbano. Este projecto pretendia que a gestão urbana funcionasse como um processo político, utilizando um 

conjunto de instrumentos orientadores para as dimensões ecológicas, sociais e económicas da cidade, com o intuito de 

proporcionar as bases necessárias para a sua integração nas políticas urbanas31.  

No ano de 1994 o projecto das «Cidades Sustentáveis» arranca com a ratificação da Carta das Cidades Europeias 

para a Sustentabilidade, também apelidada de Carta de Aalborg, na Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis 

realizada na cidade dinamarquesa de Aalborg. A Carta de Aalborg é um documento que clama por políticas urbanas 

integradas, que abarquem os impactos do desenvolvimento sobre o Ambiente a curto e longo prazo, revogando os 

princípios da Carta de Atenas a favor da integração funcional32. Este documento propõe às cidade reduzir as necessidades 

de mobilidade, apoiando-se na diversificação e combinação de funções através de programas de renovação urbana e 

planeamento das áreas suburbanas, além de defender a necessidade de se tirar partido das concentrações urbanas nas 

suas potencialidades de serviços públicos, transportes e inputs de energia para se criarem ambientes urbanos mais 

sustentáveis. A Carta de Aalborg defende ainda que a sustentabilidade surge associada à manutenção do capital natural (a 

atmosfera, o solo, a água, e as florestas), que não deve ser considerado um factor limitativo ao desenvolvimento das 

cidades mas sim uma prioridade, sugerindo que deve haver investimento na sua conservação e crescimento.  

A segunda conferência das Cidades Europeias Sustentáveis organizada no âmbito do projecto das «Cidades 

Sustentáveis» realizou-se em Lisboa no seguimento da Carta de Aalborg, donde surgiu um plano de acção pormenorizado 

para as questões da sustentabilidade urbana aliadas aos desígnios da Agenda Local XXI, denominado Plano de Acção de 

Lisboa33. 

 Em 2003 o Conselho Europeu de Urbanistas lança a Nova Carta de Atenas, um documento dirigido aos 

profissionais do urbanismo europeu tentando norteá-los na busca de uma cidade coerente com os desafios para o século 

XXI. Este documento, revisto a cada 4 anos, centra-se nas necessidades dos cidadãos num mundo e sociedade em 

constante mudança, lançando uma visão para as cidades europeias do século XXI assente na valorização da diversidade e 

riqueza cultural e na conexão das cidades numa rede de cooperação e complementaridade a nível criativo e competitivo34. 

A Nova Carta de Atenas assenta ainda na procura de estratégias para a promoção da sustentabilidade urbana, que devem 

ser integradoras das dimensões económicas, sociais e ambientais da cidade, na procura de uma «sociedade urbana» mais 

democrática, multicultural, que preserve a identidade urbana da crescente homogeneização e globalização, potenciando 

ainda uma verdadeira consciência ambiental. 

 Em 2007, na cidade alemã de Leipzig, reuniram-se os ministros da UE responsáveis pelo desenvolvimento urbano 

e coesão territorial, numa cimeira que visava explorar as potencialidades das cidades europeias no contexto do século XXI, 

resultando o encontro na adopção da Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis. A Carta de Leipzig 

assumiu-se como um compromisso comunitário de revitalização das cidades, que no quadro actual de perda de 
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competitividade da Europa, se assumem como agentes dinamizadores capazes de reverter esta situação. Numa análise 

aprofundada ao documento, é possível afirmar que este vem no seguimento das ideias defendidas no Livro Verde para o 

Ambiente Urbano, da Carta de Aalborg, da Estratégia de Lisboa e da Nova Carta de Atenas, reafirmando a necessidade de 

uma gestão política urbana integrada e sustentável, que procura combater o desenvolvimento urbano monofuncional e 

especializado como também o corporativismo35. 

 No entanto é importante questionar a forma de aplicabilidade dos conceitos de sustentabilidade às cidades, visto 

estas funcionarem como sistemas abertos, dependentes dos fluxos que estabelecem com o exterior e dos seus próprios 

dinamismos internos, frutos das diversas camadas e períodos de crescimento a que foram sujeitas. A cidade actual, a 

cidade do final do século XX e herdeira de múltiplas teorias e filosofias urbanísticas é, como já fora referido atrás, 

fortemente depende de outras regiões e de outras cidades, num dinamismo de escala global, que nalguns níveis choca com 

a ideia de «auto-suficiência» e de complementaridade sugerida pelas teorias da «sustentabilidade», revelando-se um 

paradoxo.  

Desta forma é talvez importante entender que o «desenvolvimento urbano sustentável» não implica isolamento e 

corte de amarras com o exterior, mas sim tirar partido das suas potencialidades para um maior equilíbrio social, económico 

e ambiental, que a não torne susceptível aos grandes impactos exteriores, à semelhança da ideia de ecossistema. Neste 

sentido, a «sustentabilidade» das cidades não deve ser tida como um fim a atingir mas antes como um objectivo a longo 

prazo36, para que esta se possa adaptar às transformações e reajustes da sociedade e da economia, com respeito pelo 

ambiente, ideias só possíveis se os instrumentos de gestão urbana tiverem em consideração os desafios do futuro. 

3.2.2 Modelos/ princípios de cidade sustentável 
Num mundo em constante mudança, a base do sucesso a longo prazo de uma cidade reside na sua 

«inteligência», que se manifesta na capacidade de adaptação da sua estrutura, do seu funcionamento e dos seus sistemas 

internos às vicissitudes da economia, das alterações climáticas e da própria sociedade37. É esta «inteligência» que faz com 

que a cidade e o conceito de sustentabilidade urbana sejam dependentes um do outro, visto que a cidade não é imutável, 

pelo contrário, é dinâmica à semelhança dos ecossistemas. A «inteligência» e a adaptabilidade corporizam um novo 

paradigma para as cidades, um nicho de desenvolvimento, na medida em que se conseguir evoluir e alterar os 

pressupostos sobre os quais assentam as suas dinâmicas, então a cidade tem as condições necessárias para 

desempenhar o seu papel de suporte às actividades humanas de forma equilibrada e sem afectar o ambiente 

negativamente. 

É este pensamento de cidade inteligente, que nos remete para a ideia de flexibilidade, que o conceito de cidade 

compacta ganha adeptos. A cidade compacta surge como contraponto à cidade dispersa, especializada e de baixas 

densidades, socialmente segregadora e altamente depende de recursos energéticos, fruto do desenvolvimento ocorrido na 

segunda metade do século XX38. O modelo da cidade compacta surge aliada à ideia de retorno à cidade tradicional que tem 

como defensores, entre outros, o Livro Verde para o Ambiente Urbano e Jane Jacobs, que já em 1961 em The Death and 

Life of Great American Cities fazia referência aos benefícios sociais e económicos da cidade tradicional. Esta apologia da 

cidade tradicional segue as ideias de miscigenação social, diversidade e entrecruzar de actividades económicas, sociais e 

religiosas, que se podem encontrar nas malhas mais antigas dos centros das cidades, como exemplos consolidados do 

passado. 

É neste ambiente de apologia da cidade tradicional que se desenvolveu o movimento Tendenza, num panorama 

arquitectónico de contestação a cidade do modernista. Este movimento de arquitectos neo-racionalistas pretendeu rever as 

premissas do Movimento Moderno, cruzando-os com referências regionais, numa tentativa de fuga ao universalismo dos 
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sistemas económico-sociais, que faz uso do desenvolvimento tecnológico e funcionalista, e do consumo superficial e 

básico39. As suas ideias baseavam-se numa interligação da arquitectura clássica e iluminista com o rigor das vanguardas 

modernas teorizadas por Adolf Loos e Louis Kahn, defendendo um urbanismo baseado no uso de tipologias tradicionais, 

recuperando a ideia da rua-corredor, do quarteirão e da ideia de monumento como elemento gerador e agregador da 

paisagem urbana. 

Dentro dos neo-racionalistas da Tendenza destaca-se, de entre outros, Aldo Rossi, com uma postura de oposição 

ao funcionalismo como relação determinística entre forma e função. Segundo Rossi, o desenho urbano deveria ir ao 

encontro do locus, da sua energia criativa e projectual, ligando o objecto arquitectónico ao território que o suporta40. 

Defende também uma revalorização das formas urbanas tradicionais (rua, quarteirão, praça e monumento), bem como um 

urbanismo de recusa do edifício isolado, pelo uso de uma arquitectura da cidade ordenadora na qual se desenvolvem e 

integram as estruturas e tipologias já referenciadas. 

Também Robert Krier aponta na direcção do retorno à cidade tradicional, sendo fortemente influenciado pela 

Tendenza e pelas ideias de Rossi. Admirador da cidade europeia anterior ao Movimento Moderno, Robert Krier defende o 

desenho urbano como um processo de resolução dos problemas da cidade, onde a arquitectura tem um papel fundamental 

na organização e qualificação das cidades. 

A Escola de Bruxelas, orientada por Maurice Culot, assume uma perspectiva mais radical que a Tendeza e Robert 

Krier, recusando a sociedade industrial fruto do desenvolvimento ocorrido desde o pós-segunda guerra mundial. As suas 

propostas apontam para o recurso aos métodos artesanais para a construção das cidades e edifícios, numa perspectiva 

muito próxima às ideias de John Ruskin e William Morris face à Revolução Industrial oitocentista, além da recusa do 

automóvel, considerado dispensável à cidade41. 

Na década de 1980 surge o movimento New Urbanism na Europa, Estados Unidos da América e América do Sul, 

que defende também a cidade tradicional. As suas ideias assentam na ideia de que o desenho urbano deve assentar na 

revitalização das unidades de vizinhança e das comunidades, enfatizando a ideia de subúrbio, influenciada pelas 

experiências da City Beautiful e Cidade-jardim. A organização espacial da cidade devia obedecer a um escalonar de 

densidades, o Transect (figura 3), segundo uma variação gradual e hierarquizada entre o centro da cidade e o espaço rural, 

para se evitar rupturas bruscas entre estes ambientes42. 

É esta ideia de retorno à cidade tradicional que tem sido defendido no Pós-Modernismo, em que a cidade 

compacta é vista como a solução para os problemas urbanos. Um deles é a possibilidade de redução da emissão de gases 

com efeito de estufa e poluição, através de um menor recurso ao automóvel. Promove o desenvolvimento de empresas 

start-up, com economias de pequena e média escala, a disponibilidade e diversidade de actividades, o multiculturalismo e o 

exercício da democracia43. 

 

Figura 3 - Distribuição das zonas do Transect  
(Fonte: www.dpz.com) 
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Figura 4 - Modelos de crescimento 
urbano, organizados em crescimento 

em mancha de óleo e crescimento 
descentralizado 

No entanto muitas destas teorias são questionáveis, por não existirem ainda bons modelos e indicadores de 

avaliação que confirmem as vantagens do aumento e densidade urbana, além de que a teoria da cidade compacta não foi 

ainda validade por pesquisas empíricas e pela controvérsia em torno dos argumentos a seu favor44. 

Segundo Burton et al. (2005) a adopção deste modelo urbano levaria sim a um aumento do congestionamento 

automóvel e dos níveis de poluição, amplificando o efeito de “ilha de calor”, havendo maiores concentrações de poeiras na 

atmosfera e a diminuição da velocidade do vento. Estes efeitos obrigariam a um maior recurso a ar condicionado que 

levariam um maior gasto energético nas cidades. Outros problemas referenciados pelos mesmos autores seriam o aumento 

da especulação imobiliária e da estratificação social, em que as classes mais abastadas viveriam nos centros enquanto as 

mais pobres se encontrariam a residir em bairros mais periféricos, sobrelotando-os e aumentando a criminalidade. O 

aumento da concentração provocaria um efeito de pressão sobre os espaços verdes devido à especulação imobiliária e ao 

lobby da construção, além de que a qualidade destes espaços se degradaria. 

Mas as críticas à cidade compacta surgem acompanhadas de uma proposta que não é nova. Essa proposta 

veicula a ideia de cidade compacta polinucleada, apresentada já nos modelos de Garden City de Howard no final do século 

XIX e início do século XX. É este crescimento polinucleado ou policêntrico que tem gerado mais consensos45.  

O modelo policêntrico surge associado à ideia de «short cycle cities»46, advogando ser a melhor forma de 

crescimento urbano (ver figura 4), em que os núcleos urbanos apresentam uma forma urbana que permite uma maior 

densidade humana em menores extensões, aliados a uma boa rede de transportes 

públicos e de mobilidade suave, ancorados num interface que estabeleça a ligação 

a outros núcleos urbanos na sua proximidade. Cada núcleo apresenta-se como um 

conjunto autónomo, por uma maior auto-suficiência a nível de serviços e emprego, 

diminuindo-se as distâncias e o tráfego pendular entre a habitação, o emprego e os 

serviços/ abastecimento, possibilitando com isso um menor recurso ao automóvel. 

A cidade polinucleada potencia também uma estrutura verde alargada, 

preenchendo os espaços intersticiais entre os núcleos urbanos, numa aproximação 

e recuperação da ideia de paisagem rural, além de garantir maiores 

potencialidades de recreio ao ar livre para os cidadãos. 

 A importância da existência de uma estrutura verde bem organizada e 

estruturada, além das funções de recreio e lazer, permite a contenção do 

crescimento urbano e uma maior protecção ambiental, caracterizada por uma 

maior qualidade dos recursos água, ar e solo, como também dos habitats. 

Mas uma cidade compacta polinucleada e auto-suficiente não se traduz 

por si só numa estratégia rumo à sustentabilidade. Há que compreender que as 

cidades são formadas por camadas que acumulam experiências, vivências e 

filosofias urbanísticas e sociais complexas ao longo dos tempos. A juntar a esta 

complexidade, as cidades crescem segundo diversas linhas orientadoras, que a 

organizam em bairros ou distritos com diferentes tipologias de tecidos e 

identidades urbanas, como as cidades europeias. Desta forma, há que tentar 

entender a cidade e os seus diferentes níveis de identidade e complexidade para 

se chegar a um conjunto de soluções que visem um funcionamento mais 

sustentável. Assim, o modelo de cidade polinucleada pode ser aplicado visando 
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novas expansões urbanas ou estratégias que se disponham a ordenar e reestruturar áreas suburbanas. 

Relativamente às áreas internas da cidade consolidada, que se organizam em bairros e distritos, qualquer 

estratégia que vise a sustentabilidade do espaço urbano só poderá encontrar vantagens na reutilização e reabilitação das 

suas estruturas47. Estas estruturas, que podem ser edificadas ou constituídas por material vegetal, são de enorme 

importância para alicerçar uma maior mistura funcional nos modelos de mobilidade e gestão energética, fomentando uma 

melhor qualidade de vida e ambiental. 

Uma melhor qualidade de vida e ambiental nas cidades só é possível tendo em conta determinados aspectos, 

alguns dos quais já referidos, que se enunciam de seguida. 

 

3.2.2.1 Diversidade e densidade 

 A cidade deve ser entendida como um grande ecossistema, devido à sua complexidade, diversidade de estratos e 

dinâmicas48. A complexidade da cidade deve, assim, não ser entendido como um problema mas antes como uma 

oportunidade, evitando-se o zonamento monofuncional e explorando as capacidades da diversidade funcional, concentrada 

em diversas áreas. Desta forma há um aumento da vitalidade dos centros urbanos, que implicam menos deslocações e uma 

melhoria da economia local, pelo desenvolvimento de novas cadeias produtivas e incentivo à inovação49. Assim, geram-se 

centros urbanos atractivos e com qualidade, que possibilitam maiores oportunidades de uso de transporte público e 

ocorrência de emprego e serviços à escala local. 

 Para este quadro de diversidade funcionar é preciso entender os diferentes níveis de intensidade da ocupação do 

espaço urbano. Uma cidade deve procurar aplicar diversos níveis de concentração de pessoas e serviços em função das 

suas dinâmicas diárias e dos seus fluxos, destacando-se para tal a existência e o acesso a boas redes transportes públicos 

e percursos cicláveis entre as habitações e os centros50. Estas ideias remetem-nos para o conceito de unidade de 

vizinhança teorizada por Clarence Arthur Perry em 1929, em que os bairros deviam ter limites bem definidos e um sistema 

interno de circulação, que privilegiava a circulação pedonal e ciclável no seu interior, sendo a ligação às unidades vizinhas 

feita de transporte público ou automóvel. Desta forma é possível criar zonas de maior densidade, que correspondam a uma 

maior diversidade funcional e com boas acessibilidades, procurando-se uma boa gama de amenidades sociais e 

económicas a curta distância de casa, e por outro lado fomentar a redução de densidades em áreas cujos serviços e os 

transportes sejam precários ou diminutos51. 

 No respeitante ao bairro de Alvalade, alguns destes pressupostos estão patentes na sua estrutura e organização, 

podendo ser potenciados. É dentro deles que a fase projectual, desenvolvido mais adiante no capítulo dedicado a Alvalade, 

se baseia para promover um bairro mais sustentável do ponto de vista urbanístico. 

 

3.2.2.2 Participação 

Na Grécia Clássica, Platão defendia que uma cidade com 5000 cidadãos estava no limiar da participação activa 

dos mesmos, de maneira a que não se gerassem grandes clivagens nem sentimentos de demissão para com o dever 

cívico52. Já num período próximo da contemporaneidade, Kevin Lynch também reconhece a importância política dos bairros 

e distritos para uma actuação mais eficaz no espaço da comunidade. Para tal, defende que a comunidade deveria albergar 

entre 20 000 a 40 000 habitantes para que haja uma participação activa na resolução dos seus problemas. Também Jane 

Jacobs valoriza a participação pública, mas numa abordagem em que as comunidades se organizam em três tipos: rua/ 

avenida, o distrito/ bairro e a cidade como um todo; comunidades estas que poderiam ir até aos 100 000 habitantes53.  
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O bem-estar futuro de uma comunidade deve ter em consideração que a cidade também é formada pelas pessoas 

e que a componente social é um dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Desta forma a democracia surge como 

um dos elementos-chave do planeamento urbano, integrando as necessidades e interesses da sociedade nas tomadas de 

decisão, variando conforme os valores da comunidade e da cultura base onde se inserem. Assim, a cidade deve ser 

sensível aos interesses da sociedade, tendo em conta as necessidades, direitos e deveres dos cidadãos, tornando-os no 

elemento central para a compreensão e percepção do espaço urbano54. Neste sentido as instituições/ poder político devem 

incluir a comunidade no processo de planeamento do espaço público urbano, na tentativa de responder às suas 

necessidades e anseios, constituindo-se logo nesta fase uma apropriação e sentido de posse destes espaços com os quais 

a comunidade se identificará. É esta ideia de participação que está patente nalguns projectos urbanos, como o caso do 

Estrategias Subversivas de Ocupación Urbana: Ordenación temporal de solares, em Sevilha e datado de 2004. Neste 

projecto, que pretendia utilizar temporariamente vazios urbanos com origem em demolições ou terrenos não construídos 

para uso comunitário, à comunidade foi pedido o que pretendia destes mesmos espaços, contribuindo com a administração 

local para a melhoria do espaço urbano, e começando desde logo o processo de identificação com o espaço. 

Neste contexto é importante abordar a questão da identidade do espaço, onde se estabelecem as comunidades. 

Segundo Kevin Lynch, em A Imagem da Cidade (1996), uma cidade bem estruturada, com os seus caminhos, cruzamentos, 

limites e pontos de referência, reforça as características de imagem que os cidadãos têm dela. Lynch defende que os 

bairros ou distritos são os espaços em que o observador entra e percorre, reconhecendo-os com um todo próprio. Também 

Norberg-Schulz tem uma visão sobre a cidade próxima da de Lynch, em que os sítios e os trajectos formam um esquema 

básico de orientação, onde os elementos constituintes do espaço existencial dividem e organizam o ambiente humano em 

áreas que são mais ou menos conhecidas55. Assim, embora o design urbano por si só não transforme os espaços habitados 

em comunidades, este deve criar as condições necessárias para se gerar um sentido de vizinhança e de apropriação do 

espaço, estimulando a identidade local, sendo a democracia um vector fundamental no processo de se fazer cidade. São 

estas algumas das questões que se querem estabelecer em Alvalade, para que haja uma verdadeira identificação com o 

espaço, desenhado para o cidadão e em colaboração com este, procurando-se a estruturação de uma comunidade e a 

definição de um sentimento de vizinhança, que se preocupe com o espaço que habita. 

 

3.2.2.3 Fluxos e circulação 

 Segundo Thwaites et al. (2007) um «maior número de habitações associados a um menor número de pisos (3 a 5 

pisos) são os mais indicados para áreas habitacionais»56, seguindo a tipologia de rua-corredor. Esta ideia, também 

defendida por Jane Jacobs, permite que os blocos habitacionais melhorem a sua relação com a rua, optimizando-se o 

espaço e haja a promoção da auto-vigilância, possibilitando um melhor «navegar» pelo tecido urbano. 

 A opção pela rua-corredor, usada na cidade tradicional, melhora a eficiência energética da cidade, deixando os 

espaços de interior de quarteirão para espaços verdes, melhorando-se desta maneira o efeito de brisas dentro do espaço 

urbano e a promoção de ventilação natural57. 

 No entanto a organização espacial não se prende só às tipologias de blocos habitacionais e das ruas mas deve ter 

em conta também os sistemas de circulação dentro da cidade, porque são os fluxos que alimentam a vida e as dinâmicas 

das cidades. O processo de planeamento urbano deve integrar também num primeiro plano as diferentes tipologias de 

transportes, procurando-os conjugar a priori com diferentes níveis de densidade, distribuição de serviços e espaços afectos 

ao recreio e lazer. Desta forma, as facilidades de circulação são favorecidas pela escolha do tipo de transporte, que deve 

contemplar à escala do bairro ou distrito a opção pela mobilidade suave (pedonal e ciclável), à escala da cidade o transporte 



14 
 

público (bicicleta, comboio, autocarro, eléctrico e até mesmo o automóvel), e à escala regional, nacional e internacional o 

transporte motorizado individual (automóvel) ou colectivo (autocarro, comboio, avião, barco). 

É neste sentido que, segundo Azmin-Fouladi e Evans em Accessibility and User Needs in Transport Design 

(2005), as várias opções de mobilidade devem ser projectadas para partilharem, quando possível, o mesmo espaço, ou 

seja, a rua. Assim, quando possível e dependendo do nível e do tipo de espaços urbanos que sirva, a coexistência de várias 

opções de mobilidade permite aos cidadãos uma maior escolha, não se circunscrevendo apenas a uma tipologia, além de 

que a ocorrência de pontos de interface maximiza a interligação de todas as partes da cidade. Estes pressupostos poderão 

ser claramente fomentados e implantados no bairro de Alvalade, que, pelo estudo das suas especificações tipológicas e 

urbanísticas, reúne um conjunto de características que facilitam uma melhor circulação interna e a sua articulação com o 

resto da cidade, sob a égide da sustentabilidade urbana. 
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4. Água 

4.1 A importância da água no contexto das sociedades 
 A água é o elemento mais abundante no planeta e a fonte de vida sem a qual nada conseguiria sobreviver. Nos 

primórdios das civilizações, o Homem vivia perto da água, as cidades foram crescendo ao longo de rios e oásis, junto de 

lagos ou de outros cursos de água. A água foi, assim, durante milénios um elemento importantíssimo na vida das 

comunidades, servindo de suporte ao desenvolvimento das civilizações pré-clássicas através dos rios Eufrates e Tigre na 

Mesopotâmia, rio Nilo no Egipto, rios Indo e Ganges na Índia e rios Yang-Tsé e Amarelo na China. Em todos estes casos, 

as massas de água estimularam o desenvolvimento das cidades, segundo diversos usos, entre os quais o transporte fluvial, 

a agricultura, a pesca, o recreio e o abastecimento de água, mas também como sumidouro dos resíduos urbanos e esgotos, 

fomentando-se o desenvolvimento de mecanismos e sistemas cada vez mais complexos de conservação e transporte deste 

recurso. Estas relações entre a comunidade e os recursos hídricos mantiveram-se praticamente inalteradas até à Revolução 

Industrial, altura a partir da qual a evolução tecnológica começou a desenvolver-se de forma bastante acelerada. 

 A partir da segunda metade do século XIX a relação das cidades com os rios alterou-se, e como consequência a 

da sociedade com a água também. As massas de água na proximidade dos centros urbanos passaram a ser vítimas de 

descargas sanitárias, intensificando-se a poluição dos rios que ficavam fortemente desprovidos de oxigénio, emanando mau 

cheiro (Ácido sulfídrico). A solução para este problema passou então pelo encanamento de muitas destas linhas de água de 

forma a se evitar e prevenir epidemias, como o ocorrido com o rio Senne em Bruxelas, ou o desaparecimento progressivo 

da rede hidrográfica da área metropolitana de Tóquio por encanamentos e revestimento das suas margens com materiais 

inertes como o betão1. 

 Com a emergência da ecologia e dos problemas ambientais causados pelas actividades humanas, a partir da 

década de 1960 começou-se a repensar a maneira como o Homem lidava com os recursos, e em especial a água. Em 

muitos países, entre os quais a Alemanha, nas últimas décadas têm sido feito esforços para se renaturalizar linhas de água 

e potenciar as zonas húmidas e áreas ripícolas como espaços de lazer, relançando-se as bases para a reconciliação das 

cidades com os seus rios, e das pessoas com a água.  

 Além dos rios e zonas litorais, as fontes também desempenharam ao longa da história um papel importante nas 

comunidades humanas, pelo fornecendo água potável e funcionando como um instrumento para a cidade e para a 

comunidade. Congregavam a comunidade, localizando-se em locais estratégicos para abastecimento e servindo de ponto 

de reunião entre os habitantes, funções estas que se encontram obsoletas, pela introdução das canalizações. 

 A introdução das canalizações marcou a sociedade fortemente nos seus hábitos e na sua relação com a água. 

Esta inovação, a par da introdução dos modernos sistemas de esgotos fizeram com que os cidadãos já não necessitassem 

de ir buscar água a fontes e poços, deixando estes de ser os pontos focais de reunião da população, para serem apenas 

elementos decorativos ou terem uma utilização esporádica. A água nas habitações revolucionou os hábitos de higiene e 

saúde pública que antes não existiam ou eram escassos, prevenindo-se e evitando-se situações de epidemias e obtendo-se 

um espaço público urbano mais limpo. 

 No entanto a água é cada vez mais um elemento necessário à vida do dia-a-dia e os países mais desenvolvidos 

são os que dispõem de melhor acesso a este recurso, que se encontra distribuído assimetricamente pelo planeta. Os países 

menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento têm dificuldades acrescidas no acesso a água potável, e para tal, 
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organizações internacionais como a UNESCOI, fazem esforços para dar a estes países um mais fácil acesso a este recurso 

e tentar tornar o seu consumo mais sustentável2. 

 Actualmente vive-se uma época em que a água potável se assume como um recurso finito, devido à sua sobre-

exploração, poluição e alterações climáticas. Mas o Homem também alterou de forma significativa o ciclo hidrológico e os 

regimes de caudais dos rios numa escala sem precedentes, cujos custos e consequências só recentemente se começam a 

fazer sentir. Situações como as de variações de níveis de precipitação, que causam secas severas ou cheias catastróficas 

têm tendência a agravar-se, e como tal, é necessário haver uma maior consciencialização para uma gestão equilibrada da 

água potável, numa perspectiva racional da sua utilização3. 

 À escala global, o problema da água começa a agudizar-se. As secas em determinadas regiões do planeta 

obrigam à deslocação de grandes massas humanas, enquanto noutras se reafirmam tensões regionais pela posse e gestão 

de nascentes e reservas de água doce. Na bacia do Mediterrâneo tais situações começam a intensificar-se, como as 

tensões entre Israel e a Síria, que têm aumentado pela posso dos Montes Golan, detentores das reservas estratégicas de 

água para a Palestina, ocupados pelo estado judaico desde 19734. Na região espanhola da Catalunha a escassez de água 

tem-se feito sentir nos últimos anos, chegando ao ponto de em 2008, para satisfazer as necessidades básicas da região, se 

importar água de França via navios-cisterna, devido a um Inverno pouco chuvoso que agravou a situação de seca5. Mas 

outros problemas igualmente gravosos se têm feito sentir: os desertos estão a aumentar, como o efeito de desertificação do 

Sahel (África Subsariana)6, além da intensificação de fenómenos climatéricos como tufões, furacões e monções, causando 

elevadas perdas materiais e humanas.  

 Neste sentido, a dependência humana desmedida do funcionamento equilibrado dos ecossistemas aconselha a 

que sejam aplicadas políticas de gestão baseadas numa utilização sustentável da água, que satisfaçam as necessidades do 

presente, sem comprometer o direitos das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Mas como pode 

ser feita essa gestão integrada à escala urbana e no âmbito da arquitectura paisagista? 

 Tal questão pode ser respondida pela melhoria da qualidade do espaço público, feito à escala da bacia 

hidrográfica e que contemple a valorização das linhas de água, das condições de infiltração e do tratamento e reutilização 

de água para diversos fins. Desta forma, procura-se enquadrar estes desígnios com o desenho urbano pela definição de 

uma estrutura ecológica urbana e pela concretização de espaços públicos que promovam, além da qualidade estética e 

recreativa, uma melhor qualidade ambiental. Assim, é possível o desenvolvimento de espaços públicos em que a sociedade 

e o ambiente ficam a ganhar na mesma medida. 

 

4.2 A Cultura da água 
 O termo «cultura da água» surge como expressão que procura conciliar os aspectos técnicos, semióticos e 

artísticos que envolvem este recurso, mas também os problemas que lhe são inerentes. Normalmente a ideia de cultura 

surge associada à arte, mas esta pode ser utilizada num sentido mais vasto, abarcando toda uma sociedade e as relações 

que esta estabelece. 

 Antropologicamente falando, a ideia de cultura envolve aspectos normativos e analíticos, que devem responder 

aos significados e sentidos, reflectindo o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e outras quaisquer 

capacidades ou hábitos adquiridos pelo Homem como membro de uma sociedade7. Desta forma, as relações que as 

sociedades humanas estabelecem entre si e com o meio são fruto das suas próprias realizações e experiências, marcando 

o seu modo de agir e a compreensão do que a rodeia, norteando a sua evolução. 

                                                                 
I Sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
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 Neste contexto não é descabido definir uma cultura da água. A água foi e continua a ser muito importante para a 

humanidade; é um recurso imprescindível à vida de todos os organismos, e onde não há água, muito dificilmente haverá 

vida. Quando se faz referência à cultura da água, não se faz alusão à água como detentora de cultura, mas sim aos 

significados, realizações e comportamento que o Homem definiu no contacto com este recurso.  

A cultura da água não é específica de uma única sociedade ou grupo étnico, ela é transversal a todas a 

comunidades humanas e aos vários ramos do conhecimento, que evoluem e se aprofundam ao longo do tempo, 

enriquecendo sempre a forma como as sociedades encaram este recurso. É neste campo que entram não só as visões 

místicas e cosmogónicas da água desde a pré-história, mas também toda a gama de estruturas e sistemas hidráulicos que 

o Homem foi desenvolvendo para as suas actividades do quotidiano, pelas relações de proximidade entre o Homem e a 

água, a economia e gestão dos recursos hídricos e os danos causados à água e aos ecossistemas a ela associados. 

Segundo Spellman (2003) in Quintino (2007), os sistemas actuais e ancestrais informam-nos acerca da história e cultura de 

um lugar, acompanhando inevitavelmente o desenvolvimento das comunidades humanas. Representam o esforço de 

subsistência das sociedades, impondo modelos de ocupação e gestão do território, construindo-se uma imagem mental de 

uma cultura: a da cultura civilizacional onde se integra a cultura da água. 

Usando o paralelismo, da mesma forma que a cultura romana não se circunscreve apenas aos escritos de Virgílio, 

Séneca e Ovídeo, abarcando também o Direito, as estradas, os aquedutos, o quotidiano, etc., também a cultura da água 

não se resume apenas a estruturas hidráulicas e à mística que os nossos antepassados lhe devotaram, envolve também a 

maneira como a encaramos, a gestão que fazemos dela e a sua importância num futuro sustentável. 

4.2.1 A água como elemento cosmogónico 
 As estórias míticas que relatam a origem do mundo pressupõem uma cosmogonia, funcionando esta como um 

modelo justificativo para as hilogenias e para a geração do Homem. A existência do Homem, dos animais e das plantas 

acarreta a existência de um mundo que sirva de meio para a sua presença, onde o mito narra e justifica uma «situação 

nova», veiculando as ideias da origem de tudo, do mundo, pela ausência de um pensamento racional coerente e 

sistemático8. Neste sentido, as culturas ancestrais, das quais somos herdeiros, aventam nas suas narrações míticas e 

religiosas uma cosmogonia aquática, onde tudo surgiu a partir das «águas cósmicas»9, através de um posicionamento 

antropocêntrico. 

 Na Mesopotâmia suméria o princípio do mundo é descrito pela existiam de apenas Abzu e Tiamat, as águas doces 

e salgadas, o masculino e feminino, respectivamente. Segundo a mitologia babilónica, Tiamat criou o céu, donde nasceu a 

magia (Eä), que concebeu Marduck, que mais tarde veio a vencer Tiamat, dividindo-a e gerando o Homem10. Na mesma 

região, mas mais a Leste, floresceu a religião e a civilização Hindu no vale do rio Indo. Na era védica desta cultura (1700 

a.C. a 600 a.C.) as Leis de Manu descreviam o período da criação como o tempo em que Brahma (o deus criador, na altura 

ainda informe) fez surgir as águas cósmicas, depositando sobre elas uma semente. Dessa semente surgiu um ovo dourado, 

que eclodiu, dando forma a Brahma, iniciando este o processo de criação do mundo11.  

 No contexto Judaico-Cristão-Muçulmano a água potável é fulcral para a manutenção do quotidiano do Homem, 

para o seu gado e para a sua agricultura, sendo considerada divina. Esta dádiva de Deus tem origem na criação, que 

segundo o Génesis (o primeiro livro do Pentateuco), as águas existiam antes da Terra, onde «as trevas cobriam a superfície 

do abismo, e o Espírito de Deus movia-Se à superfície das águas» (Gn, I:2)12. 

 Destas descrições, que são um exemplo dos relatos míticos criacionistas que se distribuem no espaço e no 

tempo, a água está sempre presente, sendo o primeiro elemento a ser criado ou então assumindo-se como um elemento 

primitivo pré-existente, funcionando como «matriz universal»13. A água é caracterizada como caótica e sobre o qual a figura 
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do criador irá estabelecer a ordem e a hilogenia, completando sempre sua obra com a geração do Homem. Doria (1997) in 

Quintino (2007) reflecte nesta ideia com uma visão da água a presidir a todas as coisas, surgindo tudo a partir dela, estando 

todas as cosmogonias ancestrais alinhadas num mesmo ponto: o de que tudo surgiu a partir da água. 

4.2.2 Água como fonte da vida 
 Existe uma grande variedade de ritos em torno da água, associados a fontes e rios que a sacralizaram. Enquanto 

elemento cosmogónico a água incorpora a ideia de epifania, de manifestação do sagrado, independentemente das 

estruturas culturais e religiosas, sobrepondo e incorporando ritos ancestrais14. Reflecte-se a ideia da irrupção do sagrado 

por intermédio do profano, funcionando a água como reservatório de todas as possibilidades de existência e precedendo a 

todas as formas. 

 Desde a pré-história que se acredita que o poder divino se encontra impregnado na água e que este seria 

transmissível às pessoas em contacto com ela. Com a evolução dos povos, das suas crenças e das suas experiências, o 

imaginário mítico foi enriquecendo com lendas associadas a zonas fluviais e costeiras, expostas a inundações e efeitos de 

marés, que no parecer desses povos, tais acontecimentos seriam fruto de seres fantásticos que aí habitavam15. Figuras 

deste género enxameiam as mitologias pré-clássicas e clássicas, como o deus Nilo (Egipto), o deus Apsu (Mesopotâmia), 

entre outros, nomeadamente as ninfas e sereias (Grécia), adaptados à tradição cristã ocidental e por ela usados nos vários 

ramos artísticos e religiosos. 

 O contacto sagrado com a água era realizado segundo ritos que marcaram a história e a cultura do Homem e da 

sociedade. Os banhos lustrais são disso exemplo, usando-se água inflamada por uma centelha de fogo de um sacrifício 

antes de rezas, procissões e actos religiosos, e após batalhas, crimes ou massacres. É esta ideia de água purificadora que 

está na origem do ritual do baptismo, procurando-se a redenção do pecado original na alma, apagando-se as impurezas e 

forçando o renascimento de um Homem novo16. Esta prática era também utilizada na sagração de objectos pelo recurso a 

águas lustrais, como ocorria na Grécia clássica, mergulhando-se as estátuas dos deuses no mar, nos rios ou em fontes. 

 A ideia da água como elemento metamorfoseador místico é também usada a grande escala, pelo que nos é dado 

pelos diversos relatos de dilúvios, presentes em quase todas as culturas ancestrais. Nos relatos do dilúvio, a água actua 

como um cataclisma vingativo divino, castigando e posteriormente regenerando o mundo, à semelhança de um banho 

lustral a grande escala17. 

 Desta forma é possível constatar que, qualquer que seja o contexto religioso, a função da água é sempre a 

mesma: desintegrar e abolir as formas do passado, purificando-as, seguindo-se o processo da sua regeneração, numa 

tentativa de reintegração no ritmo cósmico. 

4.3 Água, paisagem e ecologia 
 A água é em sim um elemento fundamentalmente macio (nos seus estados físico, gasoso e líquido), um elemento 

escultor e escultórico da paisagem, dos quais poderão resultar efeitos cénicos e arquitectónicos de grande interesse. Das 

águas resultantes dos degelos das neves em alta montanha aos regatos, rios e estuários a jusante, das quedas de água 

aos lagos e pântanos, e mesmo das brumas e nevoeiros à imensidão dos mares e oceanos, a água assume-se como um 

elemento de grande dinamismo, multifuncional e que imprime as suas marcas na fisiografia pela erosão, além de alicerçar a 

diversidade biológica. A água é, neste sentido, um elemento que sustenta a paisagem pelas relações que estabelece com 

diferentes elementos que a compõem, funcionando como uma peça fulcral para o desenvolvimento das dinâmicas que nela 

se desenvolvem. 

 Este dinamismo fez com que o Homem procurasse entender e justificar a origem e o destino da água, resultando 

tal pesquisa empírica e científica no conceito de ciclo hidrológico. O conhecimento do ciclo hidrológico fez com que o 
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Homem apreendesse a água como motor dinamizador da paisagem, modelando o terreno à sua passagem, erodindo o solo 

e as rochas, transportando e depositando sedimentos. Entendendo aos poucos o poder da água, o Homem tentou tirar 

partido das suas potencialidades para seu usufruto, transformando assim também a paisagem18.  

 A construção de canais para irrigação, o erguer de aquedutos e barragens, a agricultura e o executar de outras 

estruturas hidráulicas, são tudo formas de transformação da paisagem executadas pelo Homem, que veiculam uma ideia-

chave: a água é vital para a sua subsistência. O Homem imprime assim várias marcas na paisagem, a que se aliam outras 

formas de ocupação do território, testemunhas da sua cultura e da geografia onde se encontra. Desta forma, a existência de 

água na paisagem através de estruturas hidráulicas ou pela sua presença natural, revela diferentes matrizes culturais e 

formas de entendimento do território. A diferença entre zonas com maior disponibilidade hídrica e regiões mais áridas dá-

nos essa ideia: as regiões com boa disponibilidade em água, as preocupações centram-se na drenagem de zonas húmidas, 

enquanto em regiões mais secas e áridas se focam na captação, transporte e armazenamento de água. A diferenciação de 

níveis de precipitação, variável geograficamente, origina diferentes tipos de estruturas hidráulicas para as suas 

necessidades específicas, com diferentes formas de se fazer agricultura e diferentes formas de apropriação do espaço, com 

reflexos que se revelam no urbanismo, indústria, comércio e no cariz da sociedade19. 

 Do ponto de vista ecológico, a água é um dos elementos fundamentais no desenvolvimento do conceito de 

continuum naturale, definido como «um sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre 

e da manutenção do potencial genético e que contribuem para o equilíbrio e estabilidade do território»20. Esta ideia é um 

dos fundamentos do planeamento português, expresso desde logo na Lei de Bases do Ambiente de 1987, onde se defende 

que o equilíbrio dos sistemas naturais é posto em causa pela acção antrópica e que a sua continuidade e vitalidade devem 

ser garantidas pela circulação da água, nutrientes e diversidade biológica. A importância do continuum naturale é 

relacionada com a interligação do espaço urbano com o rural, sem que haja perda das suas características próprias e 

funcionamentos autónomos. O continuum naturale funciona assim como um «elo entre as respectivas paisagens, permitindo 

a aproximação dos dois modos de vida e das pessoas»21. Desta forma, a paisagem é vista globalmente, usando-se uma 

metodologia de intervenção que defina uma estrutura global – a estrutura ecológica – através da qual se promova a ligação 

ecológica, funcional, cultural e formal dos espaços urbanos e rurais. 

 No âmbito da estrutura ecológica, os recursos hídricos desempenham um papel fundamental. Além de serem o 

suporte aos ecossistemas aquáticos ou com a água relacionados, a água desempenha um papel de interligação e 

modelação da paisagem. As zonas húmidas associadas às linhas de água, formam um corredor de enorme interesse para a 

ligação de diferentes áreas, os corredores ripícolas, como é defendido no conceito de continuum naturale, constituindo 

espaços para os fluxos referidos, suportando a diversidade biológica e englobando toda uma área envolvente caracterizada 

pela bacia hidrográfica. Estas áreas são uma mais-valia em zonas urbanas, pois constituem corredores que quebram a 

continuidade do espaço urbano, funcionam como suporte à vida selvagem nas cidades e estabelecem óptimos locais de 

recreio e lazer.  

 Mas o carácter da água não se esgota só no potencial dos corredores ripícolas, engloba também a recarga de 

aquíferos e a erosão. No contexto geográfico mediterrânico, onde se insere grande parte do território nacional, a 

importância da água do ponto de vista ecológico e paisagístico não se prende à quantidade de precipitação, mas sim à sua 

irregularidade na distribuição no espaço e no tempo22, daí que seja necessário o seu armazenamento superficial e 

subterrâneo. Quanto ao tipo de armazenamento, o preferencial é o subterrâneo, pois por ser natural não exige infra-

estruturas, além de envolver menos perdas de massa por evaporação, recarrega os aquíferos e filtra a água. Já do ponto de 

vista ecológico, a infiltração da água no subsolo permite um maior poder de evapotranspiração, maiores caudais de 

nascente e uma melhor qualidade de água nos ecossistemas e abastecimento público.  
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4.4 Água como elemento projectual 
 A água conjugada com a matéria e com o Homem gera o chamado espaço humanizado, no sentido em que o 

Homem, pela sua capacidade inventiva e adaptativa, transforma o meio e o adapta consoante os seus desígnios. Sem o 

Homem, o observador, este espaço não existiria, e como tal, o efeito de geração do espaço não se faria sentir23. 

 Neste sentido, a água assume um papel de grande importância, porque além de ser o suporte à vida, é a geradora 

de um conjunto de atmosferas que têm efeito psicológico nos seus observadores, quando integradas com as qualidades do 

lugar, tornando os espaços únicos. Este efeito da água é o resultado da detenção de um conjunto de características que a 

diferenciam de outros elementos, como a sua plasticidade, reflexividade, textura e movimento, tornando-se no foco do 

espaço por interagir com os nossos sentidos. 

 Para arquitectos e engenheiros, trabalhar com a água significa, antes de mais, que esta deva ser um elemento de 

enquadramento às suas realizações projectuais. No entanto, para Schwenk in Dreseitl & Grau (2001), é necessário 

trabalhar em pareceria com a água e não apenas como se esta fosse um elemento anexo. Esta opinião demonstra a ideia 

de que a água, por vezes, é tratada como um elemento decorativo e passivo, em vez de se tirar partido das suas 

potencialidades intrínsecas para se gerar espaços mais atractivos, funcionando como foco. No entanto é necessário 

entender o comportamento da água para tirar partido das suas qualidades e da sua complexidade. Estas qualidades podem 

ser exacerbadas pelo seu poder de ligação com determinado tipo de materiais, segundo determinados modelos de formas e 

relações, que lhe permitam adquirir diferentes comportamentos e explorando a suas potencialidades como elemento 

compositivo do espaço24. 

 No entanto, é necessário conhecer as qualidades inerentes à água. Na sua forma básica a água é amorfa e 

passiva, só expressando as suas qualidades quando integrada com o meio. Ao tentarmos descrever a água usando 

conceitos do quotidiano, somos inevitavelmente confrontados com problemas inesperados: como líquido, a água não tem 

forma própria, é não confinada, não tem dureza, gosto, cor ou som próprios, não nos sendo possível compreende-la na 

plenitude dos cinco sentidos.  

 O conhecimento científico que se adquire sobre a água muitas vezes não é o suficiente para a captar em toda a 

sua riqueza e manifestações. É necessário para isso um conhecimento aprofundado deste elemento, através do seu 

dinamismo e importância no pensamento e sensações que incute nas pessoas que com ela interagem. Essas qualidades 

reflectem um conhecimento dos aspectos cromáticos, sonoros e do movimento, que têm repercussões na apreensão do 

espaço pelo Homem. 

4.4.1 Percepção – luz, som e brisas 
 No dicionário a água é descrita como sendo incolor, mas no entanto, na natureza tal facto raramente acontece, por 

se encontrar tingida por corantes (minerais e orgânicos) ou reflectir objectos ou paisagens. A maioria das cores que 

observamos na água tem a sua origem neste tipo de ocorrência, dependentes da textura da superfície da água (a água em 

repouso tem a capacidade de funcionar como um espelho) e da sua profundidade. A observação das cores que vemos 

reflectidas depende também do ângulo de visão do observador, devido à refracção entre o ar e a água e do diferencial de 

luz, explicando-se assim fenómenos como o de ser difícil a um pescador observar a sua presa. 

 Um edifício iluminado por cores claras, como o amarelo e o branco, é facilmente reflectido por uma superfície de 

água que tenha um fundo escuro, mas tal efeito vai diminuindo à medida que o matiz fique mais escuro. O efeito da 

profundidade afectar a coloração do elemento de água é justificado pela passagem da luz através da água: à medida que a 

luz atravessa a água, esta é absorvida pelas partículas, fazendo com que a luz reduza a sua intensidade. É devido a este 
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efeito que quando se observa a partir do céu um atol de coral, este apresenta-se-nos mais notório pela sua pouca 

profundidade. À medida que nos afastamos do atol de coral, a cor das águas escurece devido ao aumento da profundidade. 

 Ainda ao nível da iluminação, quando uma massa de água profunda se apresenta bem iluminada por luz natural 

ou focos de luz artificial podemos constatar uma descoberta efectiva da água, através de efeitos que a luz terá sobre a sua 

superfície. No entanto se um elemento de água desta mesma natureza se apresentar deficientemente iluminado, o que 

pode acontecer devido a condições meteorológicas adversas ou um mau projecto de iluminação, o efeito e as sensações 

transmitidas podem ser depressivas. É neste sentido que uma iluminação coerente com a envolvente é importante para se 

gerar ambiências e efeitos cénicos agradáveis, devendo estudar-se as circunstâncias do local para se desenvolver um 

projecto de iluminação (natural ou artificial) sóbrio e harmonioso com o lugar. Para tal, quando possível, deve-se privilegiar a 

iluminação natural através do explorar dos seus efeitos sobre a água, evidenciando-se o brilho na sua superfície reflectante 

e o efeito de atravessamento da luz em profundidade. Assim, é possível observar o fundo do elemento de água (quando 

não muito profundo), e tirar-se partido da complexidade do ambiente gerado e da ideia de tempo (pelo «percurso» do sol no 

céu). Desta forma, a iluminação artificial pode criar novas expressões e ambiências no espaço, pela escolha de fontes de 

luz com variados efeitos, não esquecendo também a importância da luz natural. 

 Do ponto de vista projectual uma outra forma de se trabalhar com a água no panorama sensorial é explorando as 

suas potencialidades acústicas, enunciando a sua presença. O ruído suave do mar quando não se o consegue ver (sempre 

que o observador se encontra, por exemplo, no espaço interdunar) ou o murmúrio de um riacho, dão a ideia da sua 

proximidade. O som da água é detentor das características da música: a variedade, o volume, a tonalidade, a nitidez, o 

ritmo e a harmonia; características que dependem do carácter da superfície de impacto ou de contacto. O fluxo de uma 

grande massa de água é audível a grandes distâncias, enquanto a de um regato só o é até alguns uns metros, 

evidenciando a sua diversidade sonora. Mas esta diversidade não se esgota apenas no fluxo de água, indo mais além, 

reflectindo-se também nas características do material em contacto com a água: o som da chuva a cair sobre uma superfície 

de areia é suave, enquanto se ao lado estiver uma telha de zinco, o som será ensurdecedor. 

 Estas características da água, quando exploradas convenientemente e acertadamente, geram ambientes de 

grande qualidade. Do ponto de vista projectual e em meio urbano podem ser uma mais-valia no enriquecimento de 

determinados espaços, como parques e jardins, imprimindo um toque de dinamismo que corte com os sons típicos das 

cidades e funcionando como um escape ao stress. 

 O fluxo de ar, sob a forma de vento, tem também influência na forma de percepção da água, pelo gerar de ondas, 

que fazem com que a água manifeste pelo movimento a sua presença. Uma superfície de água em repouso, quando 

atingida por um fluxo de ar quebra a sua estabilidade, assumindo um aspecto rugoso causado pelas ondas geradas. As 

ondas formam-se pelo facto de o ar não flui a uma velocidade constante, que acompanhado pelo atrito e turbulência do 

contacto com diversas superfícies, produz alterações na superfície da água que, ao menor estímulo, formam um número 

infinito de padrões rítmicos. Como as ondas movem-se numa direcção constante, estas perdem energia progressivamente, 

sendo a sua acção dificultada por obstruções à sua passagem, absorvendo essa mesma energia, reflectindo as ondas e 

criando assim um maior número de padrões de ondulação. 

 Desta forma, o vento a baixas velocidades transporta energia suficiente para activar ondulação sob a forma de 

pequenas ondas de tensão superficial, que surgem e desaparecem num ápice. Já ventos de grande velocidade transportam 

maior energia, originando ondas maiores, que percorrem grandes distâncias e têm maior tempo de existência. Assim, vale a 

pena observar e tirar partido dos efeitos que a ondulação tem sobre uma superfície de água, criando dinamismo pelo 

movimento e interagindo com outros efeitos, como a luz e os reflexos do céu, da paisagem ou objectos na sua proximidade, 

formando um conjunto que, quando bem estudado, poderá ter boa qualidade estética. 
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4.4.2 Dinamismo da água 
 Para compreender a água como um elemento compositivo e projectual é necessário analisar as características 

que lhe estão subjacentes quando se encontra em repouso ou em movimento. 

 Os elementos de água como tanques e piscinas são caracterizados pela ausência de movimento deste recurso, 

funcionando como espelhos naturais que absorvem e espelham a luz. Além de estes serem elementos de enquadramento 

arquitectónico por excelência, a ausência de movimento na água favorece a criação de atmosferas que dão a sensação de 

tranquilidade, apurando-se os sentidos e o sentimento de reflexão, influenciando desta forma a percepção do espaço. A 

sensação de tranquilidade é também reforçada pelos efeitos de arrefecimento e humidificação do ar, frutos da evaporação, 

que em regiões com períodos estivais quentes e secos como os da bacia do Mediterrâneo, originam a sua utilização em 

jardins e parques. 

 Do ponto de vista técnico, os acabamentos deste tipo de elementos de água têm grande importância a nível da 

sua percepção e da geração de ambiências. Um exemplo da importância destes acabamentos é um tanque de fundo escuro 

ter um maior efeito reflector, enquanto num tanque de fundo claro ou com um padrão onde alternem cores claras com 

escuras, se verifica um efeito de janela, reforçando o carácter transparente da água. 

 Relativamente a elementos de água onde se queira evidenciar o seu movimento, os canais funcionam como bons 

exemplos. Os canais são estruturas hidráulicas que se destinam ao transporte de água e que permitem observar o seu 

fluxo. Um canal pode ser utilizado para dar a ideia de continuidade, determinando uma directriz na apreensão do espaço, 

que pode ser explorada tanto em jardins como no espaço público urbano. Se o canal tiver uma largura constante e um 

declive suave, a água fluirá calmamente, caso contrário, se a sua largura sofrer variações e se o declive for mais acentuado, 

a água terá maior turbulência, maior movimento e será mais audível. 

 As cascatas e as quedas de água são também elementos de água onde o seu movimento é explorado com fins 

estéticos, sendo caracterizadas como estruturas onde a água flui verticalmente pela existência de um desnível no seu 

percurso, funcionando com focos visuais. No caso das cascatas, se o plano de escorrência for liso, o fluxo de água 

apresentará uma textura suave, semelhante a um lençol. No caso de o plano de escorrência ser texturado ou irregular, dá-

se a entrada de ar no fluxo de água, que originará turbulência, espuma e um aumento do ruído. 

 Já as quedas de água, ao contrário das cascatas, não possuem plano de escorrência, fluindo verticalmente sem 

contacto com qualquer superfície, ou então contactos parciais, segundo um lençol contínuo. Quando intercalada com 

objectos, como blocos e rocha, o lençol de água apresentará essa descontinuidade e, à semelhança do que ocorre nas 

cascatas, gerar-se-á turbulência, espuma e aumento do nível de ruído. 

 Mas os efeitos da água em movimento não esgotam nestes efeitos. Quando a água transborda de um tanque para 

outro, ou para uma caleira, transmite a ilusão da existência de um volume flutuante, que gera espaço ao relacionar-se com 

outros objectos.  

 

4.5 A gestão sustentável da água 
 Actualmente os problemas relacionados com a água estão a aumentar um pouco por todo o mundo, sendo 

necessário adoptar estratégias para a sua mitigação à escala mundial e nacional. A causa destes problemas está 

relacionada directa ou indirectamente com os valores e costumes das sociedades, fruto do desenvolvimento ocorrido 

durante o século XX, exigindo-se soluções integradoras que criem novos hábitos de vida, sem pôr em risco os recursos 

hídricos. Assim, as comunidades humanas devem encontrar formas de vida que se adaptem à capacidade de carga do 

território onde vivem e aos seus ecossistemas, utilizando a tecnologia ao seu dispor e novas atitudes no seu quotidiano25. 
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 Apesar de ser um recurso não renovável, as comunidades humanas têm visto a água potável como se fosse 

inesgotável, continuando a abusar deste recurso e a não garantair a sua renovação26. Tais efeitos são visíveis nas cidades, 

em que há um afastamento face aos problemas da água e onde o crescimento urbano tem sido devastador no que respeita 

aos recursos hídricos, remetendo-os para segundo plano. Também as comunidades humanas para satisfazerem as suas 

necessidades a nível do abastecimento em água, utilizam a tecnologia como um veículo para explorar novas fontes de água 

potável de forma mais eficiente, extraindo-a de lençóis freáticos e construindo barragens, sendo estas últimas elementos 

antrópicos altamente transformadores da paisagem e dos ecossistemas presentes nesta. 

 No entanto, a água potável é desperdiçada um pouco por todo o mundo, como nos países industrializados e nos 

países com economias emergentes, devido ao crescimento das suas cidades e actividades industriais, muito acelerado no 

segundo grupo de países. Os recursos hídricos têm também sido fortemente afectados por contaminações e descargas de 

substâncias químicas, como detergentes, óleos, pesticidas e adubos, que implicam a destruição de habitats, diminuição da 

diversidade biológica e degradação da sua qualidade para o abastecimento das populações e para a agricultura27. 

 Desta forma, o desenvolvimento das comunidades, destacando-se o crescimento urbano, tem vindo a hipotecar os 

recursos para as gerações futuras, repetindo-se os erros urbanísticos do passado, danificando-se o capital natural em 

detrimento de benefícios económicos a curto prazo28. Os países mais avançados a nível económico, social e tecnológico 

têm tentado reverter esta situação, implementando legislação e criando estratégias que visem a preservação e conservação 

da água em meio urbano, integrando-a com actividades relacionadas com o lazer e com o desporto. Já os países de 

economias emergentes ou subdesenvolvidas tem vindo a cometer os mesmos erros que os países industrializados fizeram 

no passado, com cidades que crescem indiscriminadamente, não respeitando as dinâmicas do território e sem que estejam 

reunidas as infra-estruturas necessárias ao abastecimento e saneamento básico. Assim, geram-se espaços urbanos 

desestruturados, sem qualidade de vida e estética, epicentros de epidemias e de problemas sociais, que irão afectar 

negativamente toda a sociedade e a cidade29. 

 Um melhor planeamento e uma gestão sustentada do recurso água numa comunidade deve procurar que sejam 

tomadas medidas a grande escala no território, para uma gestão eficiente, mas sem esquecer que à pequena escala 

existem um conjunto de soluções e técnicas que também têm grande impacto na resolução deste problema30.  

 Este tipo de soluções podem fazer a diferença, devendo ser aplicados no desenho urbano e de espaços verdes, 

tendo em conta o contexto geográfico e cultural dos mesmos. Os conceitos para esta nova gestão da água nas cidades de 

forma sustentável são: 

 Integração do ciclo hidrológico com múltiplos usos e fins, tornando-o mais eficiente e sustentável, através de: 

– Projectos que tenham em consideração as dinâmicas da paisagem e que procurem mitigar efeitos adversos 

relacionados com o clima, como inundações e secas31; 

– Tratamento da poluição de águas urbanas (rios, águas pluviais, etc.)32; 

 Descentralizar o processo de conservação e condução de águas pluviais para: 

– Promover a infiltração da água no solo e subsolo, recarregando-se a toalha freática33; 

– Implementar sistemas integrados que procurem o tratamento e a reutilização de efluentes (águas cinzentas 

e pluviais) para fins domésticos e públicos (lavagens, rega, etc.)34; 

– Aumentar o tempo de concentração da água pela promoção da infiltração e uso da vegetação, diminuindo-

se grande acumulações a jusante e os problemas que tais circunstâncias originam35; 
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 Neste sentido, e acompanhando os pontos anteriores, o desenho urbano e a concepção de espaços verdes nas 

cidades assumem-se de grande importância para a aplicabilidade de tais medidas, procurando-se uma maior 

sustentabilidade pela sua adaptação a uma gestão racional. Esta adaptabilidade é importante, porque quando hoje em dia 

se discute a importância da sustentabilidade, é dado foco à sustentabilidade ambiental do espaço, mas no entanto para uma 

paisagem, um parque ou um jardim serem sustentáveis, estes devem ser duradoiros e contemplar uma abordagem 

funcional e estética que faça com que os seus utilizadores se sintam confortáveis e conhecedores da importância da 

componente ecológica36. A aceitação destes problemas funciona assim como veiculo para a compreensão e veiculação dos 

princípios de uma gestão racional e equilibrada dos espaços públicos, completando-se a tríade da sustentabilidade 

defendida desde a Cimeira do Rio em 1992. 

 São algumas destas estratégias que se pretendem concretizar em Alvalade, procurando-se intervir a nível das 

dinâmicas da paisagem pelo fomento da recarga da toalha freática e aumento de tempos de concentração para se evitar 

situações de cheia, sem esquecer o papel da reutilização das águas provenientes de escoamento superficial para fins 

públicos (rega e lavagens), diminuindo-se a pressão sobre os colectores públicos.  

4.5.1 Opções projectuais sustentáveis relacionadas com a água 
 Nos Estados Unidos da América e no Reino Unido desde a década de 1980 que se tem desenvolvido o conceito 

de Rain Garden, ou Jardins de ChuvaII, procurando aliar a estética aos benefícios ecológicos de uma gestão equilibrada da 

água pluvial. Os Jardins de Chuva são jardins plantados em pequenas bacias pouco que profundas e são desenhados com 

o objectivo de recolher a água da chuva, filtrar alguns dos seus poluentes em suspensão e favorecer a sua infiltração no 

solo, chegando a ser 30% mais eficientes nesta tarefa que os relvados comuns no Reino Unido37. 

 Estes devem ser instalados em sítios vantajosos do ponto de vista do escoamento superficial e na proximidade do 

local de recolha da água da chuva. A sua concepção é simples, no entanto é importante conhecer alguns dos princípios 

base de hidráulica e da hidrologia local, o tipo de solo e o tipo de plantas que é possível colocar, para a partir daí se 

desenvolver um conjunto de técnicas que procurem maximizar a infiltração de água no solo. 

 No entanto é preciso ver que este tipo de jardim é fruto das necessidades de escoamento da água da chuva de 

regiões com uma boa distribuição da precipitação ao longo do ano, como o Reino Unido. Assim, a aplicabilidade das suas 

ideias deve ser repensada noutros contextos geográficos, como a bacia do Mediterrâneo, com um clima caracterizado por 

Invernos suaves e chuvosos e um período estival quente e seco. Desta forma, apresentam-se mais adiante algumas das 

soluções projectuais possíveis de caracterizar numa região de clima mediterrânico, como Lisboa. 

 

4.5.1.1 Infra-estruturas de Drenagem 

 As redes de drenagem constituídas por sumidouros, drenos, ralos e colectores são caracterizadas como muito 

funcionais no processo de remoção da água da chuva das suas hemi-bacias de inserção, prevenindo riscos de inundações, 

no entanto surgem problemas associados ao seu funcionamento. Este tipo de problemas ocorre devido ao seu 

subdimensionamento, má manutenção ou a erros estruturais que aumentam a área a drenar ou que tornam insuficiente o 

escoamento da água, elevando-se o caudal e não conseguindo dar uma resposta eficaz. 

 Uma das soluções para diminuir o caudal, e consecutivamente o investimento em grandes e complexas redes de 

drenagem de águas pluviais é a biorretenção, um processo que utiliza as propriedades químicas, físicas e biológicas das 

plantas, microorganismo e do solo para reter, filtrar e armazenar água no solo38.   

 Os benefícios subjacentes ao processo de biorretenção são exemplificados pelas seguintes acções39: 
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 Intercepção – intercepção e captura da água da chuva utilizando plantas. Os caules e folhas das plantas 

interceptam a água, diminuindo a sua velocidade e energia cinética, encaminhando-a para tanques, diminuindo o 

seu poder erosivo; 

 Infiltração – o escoamento da água através do solo e de superfícies vegetalizadas promove o processo de 

infiltração pela diminuição da sua energia cinética; 

 Fixação e filtração – com a diminuição do escoamento e a promoção da infiltração, partículas e compostos em 

suspensão na água da chuva são filtrados pelo poder de adsorção do solo ou absorvidos pelas plantas, 

funcionando como um pré-tratamento; 

 Evaporação – a incidência de luz solar e o armazenamento da sua energia no solo promovem a evaporação de 

parte da água presente neste;  

 Absorção – a água ao infiltrar-se no solo fica retida nos seus poros (dependente da micro e macroporosidade 

deste), sendo posteriormente absorvida pelas raízes das plantas; 

 Transpiração – é o vapor de água perdido através das folhas e outros órgãos das plantas. Cerca de 90% da água 

absorvida pelas raízes sai para a atmosfera através deste processo; 

 Evapotranspiração – é o processo em que a água se perde por evaporação de superfícies húmidas e pela 

transpiração das plantas. As estruturas de biorretenção maximizam este potencial, tirando partido do complexo 

Planta/ Solo; 

 Assimilação/ Fitoextracção – As plantas fixam nutrientes a partir do solo, usando-os nos seus processos de 

crescimento. O desenho de espaços verdes que contemplem esta acção devem seleccionar plantas que 

maximizem este processo, pela absorção de determinadas substâncias fixadas no solo pela filtração; 

 Adsorção – atracção iónica que agrega uma substância líquida ou gasosa a um sólido superficialmente. O húmus 

executa esta função no solo, adsorvendo nitratos e metais pesados. A incorporação de matéria orgânica no solo 

potencia o desenvolvimento de húmus no solo pela sua decomposição; 

 Nitrificação – As bactérias existentes no solo oxidam os iões de Amónia e Nitrato de Amónia para formar Nitrato 

(NO3), uma forma altamente solúvel de Azoto que fica assim disponível para a absorção das plantas; 

 Desnitrificação – Quando o teor em Oxigénio no solo é baixo, a temperatura é alta e a matéria orgânica é 

abundante, os microorganismo reduzem o Nitrato (NO3) a formas voláteis, como o Óxido Nitroso (N2O) e Azoto na 

sua forma gasosa (N2), que voltam para a atmosfera. Quando o solo e as águas pluviais tiverem muitos nitratos 

em solução, o projectista deve tirar partido deste processo de desnitrificação através de uma zona anaeróbica.  

 Degradação e decomposição – Os microorganismos presentes no solo exercem uma acção de degradação de 

substâncias poluentes presentes em solução, reduzindo-as a outro tipo de substâncias, estas já inócuas. 

 

 Do ponto de vista projectual a biorretenção, através de um conjunto de soluções, promove a criação de 

ambiências singulares decorrentes de um estudo integrado dessas mesmas soluções com a topografia, climatologia e 

drenagem natural. Assim, é importante que as soluções projectuais se encontrem bem integradas no espaço 

compreendendo as seguintes técnicas40: 

 Prevenção do escoamento superficial; 

 Retenção da água com origem em escoamento superficial, promovendo a sua infiltração e evaporação; 

 Retenção temporária da água e aumentar o tempo de concentração a jusante; 

                                                                                                                                                                                                        
II Tradução livre 
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 Condução da água desde a superfície onde se desenvolve o escoamento superficial até aos locais de detenção, 

retenção e infiltração. 

 

 Estas técnicas devem integrar-se quando possível e formar uma cadeia, denominada por Dunnet e Clayden 

(2007) por stormwater chain, ou cadeias de escoamento de águas pluviaisIII. Tais cadeias devem ter início na proximidade 

de edifícios e superfícies impermeabilizadas, conduzindo a água proveniente do escoamento superficial até ao ponto de 

retenção. Estas cadeias não necessitam de ser lineares, podendo incorporar diversas outras cadeias internas e serem 

segmentadas. 

 São alguns destes princípios que se propõem implementar no bairro de Alvalade pela presente dissertação de 

mestrado, captando-se a água proveniente de escoamento superficial para cisternas, via caleiras ou canais de escoamento 

e infiltração, onde posteriormente serão reutilizadas com outros fins. A introdução de uma cadeia de escoamento de águas 

pluviais em Alvalade tem também em consideração o aumento do tempo de concentração (por retenção temporária) e o 

descongestionamento dos colectores públicos, possibilitando uma gestão inteligente e racional deste recurso. 

4.5.1.1.1 Áreas pavimentadas 

 O uso de pavimentos permeáveis ou a diminuição da área impermeabilizada é uma das opções que além de 

promover uma maior infiltração de água no solo, comporta benefícios microclimáticos. Estes benefícios expressam-se no 

facto de os pavimentos feitos à base de materiais inertes absorverem e armazenarem calor proveniente da sua exposição 

solar, reemitindo esse calor sob a forma de radiação infravermelha. Um total ou parcial revestimento vegetal deste tipo de 

superfícies diminui este efeito, porque além de gerarem sombra ao solo, são componentes do processo de 

evapotranspiração, contribuindo para o incremento da humidade no ar. 

 No entanto numa região como Lisboa, de clima mediterrânico, este tipo de solução é eficiente no período de 

Inverno, porque é neste período que se concentra a maior taxa de precipitação. Por esta razão, as soluções passam por 

uma escolha cuidada do material vegetal, em especial dos relvados, para que no período estival não sejam grandes 

consumidores de água. Uma solução a nível do revestimento herbáceo é o uso de prados, recorrendo a determinadas 

espécies de anuais, que comportam um menor recurso a rega e uma menor manutenção. 

4.5.1.1.2 Telhados Verdes (Green Roofs) 

 Os telhados verdes são sistemas instalados na cobertura de edifícios e parques de estacionamento cuja função 

principal é diminuir os tempos de concentração das águas pluviais. Tal facto ocorre porque a água fica temporariamente 

retida no solo destas coberturas, potenciada pela diminuição da velocidade de escoamento superficial e infiltração realizada 

pelas plantas. No entanto, esta solução não é por si só suficiente para uma gestão integrada das águas pluviais, porque se 

parte da água se perde por evapotranspiração, não existe uma infiltração efectiva que leve à directa recarga da toalha 

freática. Neste sentido, os telhados verdes funcionam como sistemas de captação de água que será posteriormente 

conduzida para estruturas a jusante que promovam a sua infiltração no solo e subsolo, como valas cegas, ou tanques e 

cisternas de retenção e detenção.  

 No entanto a sua aplicação exige determinados condicionalismos técnicos para se evitarem situações de 

infiltrações de água no interior dos edifícios e uma boa drenagem destas estruturas, além de se ter ainda em conta a 

estrutura do edifício para suportar a carga extra de todo este sistema. A escolha de plantas pode variar conforme a 

espessura de solo, podendo-se usar espécies que vão desde as herbáceas até às arbustivas. 

                                                                 
III Sugestão de tradução, que se apresenta como a mais indicada para o desenvolvimento da presente dissertação de mestrado. 
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4.5.1.1.3 Caleiras 

 As caleiras são estruturas que recolhem água junto a 

edifícios ou tubos de saída de algerozes e a conduzem até ao 

ponto de retenção. 

 O seu uso é essencialmente de recolha e transporte, 

evitando-se assim que esta água se perca nos sistemas de 

drenagem de águas pluviais públicos, sem possibilidade de ser 

reutilizada. Do ponto de vista projectual e estético, estas 

estruturas podem ser bem integradas no espaço sem prejuízo 

deste, aliando o funcional ao estético, como nos é dado ainda 

pela herança árabe. Esta herança, cujos exemplos são o Pátio 

das Laranjas em Sevilha (figura 5), mostra-nos como pequenos canaletes utilizados para rega são também usados como 

elementos estéticos, conduzindo a água de fontes a montante para fontes a jusante, dando dinamismo e uma directriz ao 

espaço. Do ponto de vista técnico, as caleiras são estruturas que funcionam como alternativa aos sistemas tradicionais de 

recolha e condução de águas pluviais (colectores públicos), visto que não são tão susceptíveis a situações de ruptura na 

rede, permitem uma melhor manutenção e podem servir como estruturas que impedem a contaminação da rede por 

substâncias que possam degradar a sua qualidade física e química.  

4.5.1.1.4 Valas cegas (Swales) 

As valas cegas são canais não impermeabilizados e revestidos com material vegetal que temporariamente 

armazenam a água vinda por caleiras ou por escoamento superficial. Desta forma, parte da água infiltra-se no solo e outra 

parte evapora-se, diminuindo-se o escoamento e aumentando o tempo de concentração. A sua importância também é 

grande no respeitante à qualidade da água, porque o revestimento vegetal com determinadas espécies promove o processo 

de fitoextracção, em que as plantas absorve algumas das partículas em suspensão na água. 

 Estas estruturas do ponto de vista técnico devem ser preenchidas com uma camada de substrato com uma boa 

porosidade, para que haja boa infiltração, contendo um dreno em profundidade para escoar a água em excesso. O seu 

revestimento pode ser herbáceo, arbustivo e arbóreo, devendo as espécies ser escolhida conforme a localização geográfica 

e o seu grau de tolerância ao encharcamento. 

 A sua utilização é muito vasta, podendo ser instalados em passeios, parques de estacionamento, jardins, 

logradouros e até mesmo em auto-estradas, sempre de maneira a promoverem a infiltração e a fitoextracção. 

4.5.1.1.5 Áreas declivosas revestidas por vegetação (Filter strips)IV 

 As áreas declivosas cobertas com material vegetal são estruturas que recolhem água vindas de caleiras ou de 

superfícies adjacentes a montante, cujas funções resumem-se a diminuir a velocidade de escoamento da água (diminuindo 

com isso o seu poder erosivo), fomentando a infiltração e a filtragem de substâncias poluentes. 

 Zonas relvadas podem realizar esta actividade, conforme o clima, sendo preferível o recurso a vegetação que 

desenvolva raízes em profundidade e que faça uma boa cobertura do solo (vegetação semi-arbustiva, arbustivas e arbórea). 

Este tipo de soluções permite a concretização de espaços esteticamente interessantes, pelo explorar da textura e floração 

das plantas. 

                                                                 
IV Tradução livre que melhor se adequa à função destas estruturas, por ausência de uma expressão em língua portuguesa que traduza à letra e de forma 
correcta a expressão inglesa filtre strips. 

Figura 5 - Pátio das Laranjas (Sevilha) 
(Fonte: http://picasaweb.google.com/lh/photo/oPsSVoriyNYdayyzI49Jww) 
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 Do ponto de vista técnico, a diferença base entre as áreas declivosas revestidas por vegetação e os canais de 

escoamento e infiltração centra-se no declive, sendo mais baixo neste último, para que haja uma maior infiltração, e uma 

protecção da camada viva do solo. 

4.5.1.1.6 Tanques e cisternas de retenção e detenção 

 Estes tanques e cisternas localizam-se no final das cadeias de escoamento de águas pluviais, podendo ser de 

dois tipos: permeáveis ou impermeáveis. Esta diferença faz toda a diferença para os diversos fins a que se destinam, 

contendo uma função básica em comum: armazenar água vinda por caleiras, filter strips e canais de escoamento e 

infiltração. 

 Os tanques e cisternas impermeabilizados, além da recolha da água, servem como tanques de compensação para 

a reutilização dessa mesma água para fins domésticos ou públicos, com lavagens, regas etc.. A sua localização pode ser 

também subterrânea, recolhendo a água à semelhança do que acontecia nos períodos romano e árabe. 

 Os tanques permeáveis são caracterizados por também promoverem a infiltração in situ, sendo necessário para 

isso um substrato friável o suficiente para tal. Neles a água também se perde por evaporação, visto serem elementos de 

água a céu aberto, podendo-se tirar partido desta potencialidade pela sua localização em jardins e parques como lagos ou 

tanques em associação com espécies aquáticas com qualidade estética e de filtragem. Além do mais, estes elementos de 

água podem servir de base à preservação da diversidade biológica nas cidades pelas suas características, não devendo ser 

descuradas as condições de segurança. Outro tipo de solução é o canalizar das soluções anteriormente apresentadas para 

zonas húmidas já existentes, que funcionariam como o ponto final da cadeia de escoamento de águas pluviais, tirando-se 

partido das características físicas e ecológicas destes espaços. 

 Quando utilizados em climas como o mediterrânico, este tipo de soluções deve garantir dois requisitos: não 

armazenar água das primeiras chuvas, porque esta geralmente arrasta consigo uma grande carga poluente e de poeiras em 

suspensão, degradando-se a qualidade da mesma; no caso das soluções não impermeabilizadas, no período estival o nível 

da água é baixo, podendo mesmo desaparecer, optando-se então pelo uso de bacias de pouca profundidade revestidas 

com espécies com boa tolerância ao encharcamento, ou então promover-se a recarga destes espaços com água caso se 

pretenda um efeito estético permanente.  

 Este conjunto de soluções permite que a água seja recolhida e utilizada de forma sustentável no espaço público 

das cidades, de maneira a que seja aproveitada ou se perca por infiltração, não sendo assim necessário um investimento 

tão grande em sistemas complexos de colectores públicos de drenagem de águas pluviais. 

 No quadro 1 apresenta-se os benefícios e alguns critérios inerentes às soluções atrás referidas. 
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Quadro 1 - Componentes das cadeias de escoamento de águas pluviais e suas características. [Adaptado de Dunnet. e Clayden (2007) p.49]; 

Componente Telhados Verdes Pavimentos permeáveis 

Áreas declivosas 

revestidas por 

vegetação 

Valas Cegas 

Reservatórios de 

retenção e detenção e/ 

ou zonas húmidas 

Localização/ 

Aplicação 

Coberturas e telhados 

vegetalizados 

Superfícies que permitem a 

infiltração da água da chuva 

Zonas declivosas que 

recebem a água da chuva e 

promovem a sua infiltração 

Canais localizados em 

zonas habitacionais, 

comerciais e outro tipo de 

infra-estruturas que 

promovem a infiltração 

Estruturas localizadas em 

zonas habitacionais, 

comerciais e industriais que 

promovem a infiltração ou a 

reutilização da água 

Diminuição de 

escoamento 

superficial 

     

Retenção      

Detenção      

Condução      

Filtragem      

Habitat      

Amenidade      
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5. Bairro de Alvalade 

5.1 Planeamento 

5.1.1 Antecedentes 
 Para entender o processo de planeamento do Plano de Urbanização de Alvalade é necessário perceber o 

processo de planeamento da cidade de Lisboa no contexto da primeira metade do século XX, com destaques para as 

figuras do Eng.º Frederico Ressano Garcia, do Eng.º Duarte Pacheco e do urbanista Étienne De Gröer. 

 A partir de 1888 a expansão da cidade de Lisboa concretiza-se através de vários planos, articulados entre si, 

desenvolvidos pela Repartição Técnica do Município sob a alçada de Frederico Ressano Garcia. Ressano Garcia, 

engenheiro diplomado em Paris, devido ao seu contacto directo com a expansão e renovação da capital francesa 

protagonizada pelo Barão de Haussman. Quando o Eng.º Ressano Garcia regressa a Portugal traz consigo os 

conhecimentos e as técnicas necessários para o planeamento e crescimento urbano da cidade de Lisboa1.  

 Destes planos salienta-se o Plano das Avenidas Novas, o primeiro programa de expansão da cidade de Lisboa 

para Norte, que estabelece a ligação entre os Restauradores e o Campo Grande segundo um eixo composto por avenidas 

(actuais Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Mello e Avenida da República), articuladas por pontos de inflexão 

sobre a forma de praças (actuais Praça Marquês de Pombal e Praça Duque de Saldanha), para uma adaptação à 

fisiografia. Estas avenidas, desenhadas como boulevard de inspiração francesa, serviram de espinha dorsal ao desenho de 

uma estrutura viária secundária e aos novos quarteirões, que assumiam formas mais ou menos regulares conforme a 

fisiografia e a proximidade à malha urbana pré-existente.  

 No ano de 1918, a I República legisla sobre a necessidade de habitação, que escasseia nos perímetros urbanos 

mais importantes do país, Lisboa e Porto, fazendo sair legislação sobre habitação económica, que deu os primeiros paços 

para a execução dos primeiros «bairros sociais», pela construção dos bairros do Arco do Cego em Lisboa e da Arrábida no 

Porto2, que ainda não contemplam a ideia de habitação colectiva. Outros projectos na capital são concretizados, segundo 

uma abordagem de urbanização progressiva das zonas rurais envolventes, efectuada de forma anárquica e sem 

continuidade com as unidades, ainda rurais ou já urbanas, que lhes eram contíguos. Este processo de crescimento urbano 

é lento, como assevera Costa (2002), sendo realizado na ausência de planos de conjunto que definissem linhas 

orientadoras na expansão de Lisboa. 

 

5.1.1.1 Década de 1930 

 No ano de 1927, e até ao ano de 1935, dá-se a construção do Instituto Superior Técnico (IST) sob orientação do 

Eng.º Duarte Pacheco. O projecto IST localizava-se junto ao recém-construído Bairro do Arco do Cego e entre os dois eixos 

principais de expansão da cidade de Lisboa para norte: o eixo das Avenidas Novas e o eixo da Avenida D.ª Amélia (actual 

Avenida Almirante Reis); em que este última contemplava já o conjunto do Bairro das Colónias3. O conjunto urbano onde se 

insere o IST reveste-se de grande importância para a continuação do desenvolvimento da cidade de Lisboa para Norte4, 

fazendo a ponte entre as malhas urbanas pré-existentes e as futuras realizações dos planos do Areeiro e Alvalade, 

nomeadamente pelo traçado de vias como a Avenida de Roma e a Alameda D. Afonso Henriques. 

 Até meados da década de 1930 o desenvolvimento urbano na capital era realizado por promotores privados, que 

incentivados por alguns diplomas legais, participavam no processo de construção habitacional da cidade, comprando e 

urbanizando terrenos5. Exemplos deste processo são as realizações do Bairro do Campo Grande e o Bairro dos Actores, na 

zona envolvente a Alvalade e Areeiro, até que o município de Lisboa, reconhecendo a necessidade de uma orientação 
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pública no que toca ao crescimento urbano, fica com a tutela exclusiva do estudo e execução dos trabalhos de urbanização 

sobre o território de sua administração6. Esta medida foi tomada para que o crescimento da cidade de Lisboa ocorresse de 

forma coerente e integrada e não através de conjuntos urbanos com identidades e malhas próprias que fossem 

sucessivamente acrescentados à cidade como uma manta de retalhos.  

 No ano de 1933, tomando medidas face a este crescimento urbano heterogéneo, o município de Lisboa constitui 

uma comissão encarregue de estudar o Plano de Urbanização e Melhoramentos para a capital, chefiada pelo Eng.º António 

Emídio Abrantes, que em 1938 conclui o relatório Elementos para o estudo do plano de urbanização da cidade de Lisboa7. 

O relatório da comissão de Emídio Abrantes traça um conjunto de novas linhas de comunicação para a capital, delimita os 

terrenos de forte implantação de construção nova, trava a iniciativa privada para a construção de novos bairros previstos 

para a cidade. O relatório divide a cidade em duas zonas: uma zona urbana, densa e essencialmente comercial e uma zona 

suburbana, de menor densidade populacional, que corresponde às freguesias dos Olivais, Charneca, Ameixoeira, Lumiar, 

Carnide, Benfica, Ajuda, Belém e Campo Grande. Este estudo aponta também as tendências de crescimento urbano para 

Norte, com base na demografia da capital, focando as zonas de Benfica, da Avenida Almirante Reis e Campo Grande. 

 O relatório da comissão de Emídio Abrantes faz também uma avaliação dos valores dos terrenos do município de 

Lisboa, elaborando uma carta que expressa através de isolinhas o valor médio desses mesmos terrenos8. Esta carta, serviu 

de base ao Eng.º Duarte Pacheco, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (entre 1938 a 1943), para calcular o valor das 

indemnizações para a operação de compra e expropriação de terrenos no Concelho de Lisboa para a execução do plano de 

urbanização da cidade, que segundo Coelho e Pereira (2008), teve por base a Lei das Expropriações do Governo, pelo 

Decreto-Lei n.º 28 727 de 1 de Julho de 1938, eliminado o monopólio privado do solo urbano. 

 Este estudo camarário alude também às questões habitacionais da cidade. Como referem Trigo e Camarinhas 

(2008), o estudo faz referência à insalubridade de algumas zonas da cidade, tendo por base os seguintes itens: a má 

organização urbanística; deficiências a nível de iluminação e abastecimento de água; falta de limpeza e arejamento; e 

ausência ou escassez de esgotos. Caracteriza ainda, segundo estes autores, que a habitação era «velha» e com poucas ou 

nenhumas condições, e que as novas habitações, com boa qualidade construtiva, tinham rendas elevadas, para fazer face 

ao capital investido nos terrenos para a sua construção. 

 Desta forma, o município de Lisboa, irá desencadear um conjunto de acções que globalmente irão alterar a 

configuração social e urbana da cidade de Lisboa. É proposto o ordenamento do território municipal através do primeiro 

Plano Director de Urbanização de Lisboa e a definição de regras para o crescimento e organização urbanas9. Assim, um 

dos primeiros objectivos administrativos da gestão urbana da capital era entregar à Câmara Municipal de Lisboa o processo 

de planeamento execução dos trabalhos de urbanização. 

 Paralelamente ao trabalho da comissão de Emídio Abrantes, outro processo de planeamento é executado em 

Lisboa. O Programa das Casas de Rendas Económicas, instituído pelo Decreto-Lei n.º 23 052 de 23 de Setembro de 1933, 

visava combater a carência de habitação pela construção casas para famílias pobres, sendo caracterizado por ser a 

primeira grande intervenção do Estado Novo no âmbito do urbanismo, iniciando o processo de sedimentação da imagem de 

um Estado Corporativo10. O programa fomentou uma política de colaboração técnica e financeira entre o Estado e as 

Autarquias, que ia ao encontro de um modelo inspirado na Cidade-jardim britânica, utilizando uma tipologia de casa isolada 

para uma só família com o máximo de dois pisos. Em Lisboa, os bairros construídos utilizando esta filosofia foram o do 

Alvito (1937), Quinta do Jacinto (1937), Camarão da Ajuda (1938), Quinta das Furnas (1938), Quinta da Calçada (1939), 

Alto da Boa Vista (1939-1940), Alto da Serafina (1940), Encarnação (1940), Madre de Deus (1942) e Campolide (1943). 
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5.1.1.1.1 O Plano De Gröer 

 Em 1938 é aprovado a iniciativa de execução do Plano Director de Lisboa (PDL), convidando a Câmara Municipal 

o urbanista Étienne De Gröer para redigir as grandes linhas orientadoras e o programa de estudos analíticos de base ao 

PDL, com o nome de Plano Geral de Urbanização e Extensão de Lisboa (PGUEL). O PGUEL teria por base o estudo 

desenvolvido pela comissão do Eng.º Emídio Abrantes, que tinha definido já um esquema base desenvolvido em 193511.  

Este plano, também conhecido por Plano De Gröer 

(figura 6), tinha como objectivos principais a expansão da 

cidade para Norte e o desenvolvimento de novas áreas 

habitacionais, apoiados na intervenção camarária no 

processo de criação de habitação social e na implantação de 

regulamentos urbanos para esta exercer o controlo da 

actividade urbanística. Neste sentido, De Gröer, na sua crítica 

à cidade pré-existente, leva-nos a uma definição do 

urbanismo moderno como aquele que permite a introdução da 

ordem na cidade12, defendendo o processo de zonamento, 

que possibilitasse a rentabilização das actividades urbanas, 

mas sempre segundo as directrizes camarárias, para que a cidade funcionasse como um todo. 

Apoiando-se nestes moldes, Étienne De Gröer desenvolve um modelo radiocêntrico para a capital, subvertendo a 

ideia do eixo barroco de inspiração francesa praticado no plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia, defendendo a 

racionalização da estrutura viária e a divisão da cidade em zonas de crescimento, que, segundo Magalhães (2001), se 

retracta num plano funcionalista. De Gröer também propõe a implementação da sua ideia de unidades residenciais, que 

deviam servir uma população de 10 000 habitantes, contendo nos seus limites todas as estruturas necessárias ao seu 

funcionamento, incluindo indústria ligeira13. Estas unidades deveriam funcionar como núcleos semiautónomos, delimitados 

por áreas verdes ou vias de grande circulação. 

Este processo de autonomia não efectiva teria grande expressão nos polos comerciais propostos para Lisboa, 

devendo funcionar como suporte base aos novos bairros habitacionais, mas nunca concorrendo com o principal polo 

comercial da cidade, a Baixa Pombalina e o Chiado, já estabelecido e funcionando como a centralidade de toda a capital. 

No que se refere à Estrutura Verde do PGUEL, Étienne De Gröer recorre às figuras de Pulmão Verde e de Cintura 

Verde14, expressos no Parque Florestal de Monsanto e na proposta para o parque Periférico, que além de funções 

higienistas e de recreio, funcionariam como tampão ao crescimento contínuo urbano. 

Os princípios enunciados no Plano De Gröer para a cidade de Lisboa exprimem já algumas das premissas do 

Movimento Moderno, como o zonamento, o planeamento funcionalista de inspiração anglo-saxónica e o princípio da 

unidade de vizinhança. Outra influência do Movimento Moderno é o recuperar da ideia de habitação colectiva como forma 

de dar uma nova dignidade à cidade15, em que esta deixa de ser pensada como uma peça isolada das outras, mas antes 

como um módulo, repetível em função dos novos valores urbanos que se pretendem dar à cidade que, como refere Tostões 

(1997), «são os de uma imagem urbana mais contemporânea, civilizada e internacional»16. 

 A importância do PDL, aprovado em 1948 pela Câmara mas nunca pelo Governo, revela-se útil no entendimento e 

percepção do processo de planeamento do Bairro de Alvalade, isto porque em 1943 estão já estabelecidas as bases em 

que assentariam os planos de pormenor de urbanização da capital, onde se insere o Plano de Urbanização da Zona Sul da 

Avenida Alferes Malheiro de 1944 e aprovado em 1945, que vem obedecer e confirmar algumas directrizes desenvolvidas 

Figura 6 - Plano Geral de Urbanização de Lisboa 
ou Plano De Gröer 

(Fonte: http://pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html 
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por De Gröer, particularmente a hierarquização da sua rede viária, a estruturação em células, o princípio da unidade de 

vizinhança e o zonamento monofuncional. 

 

5.1.1.2 Década de 1940 

 No ano 1938 Duarte Pacheco toma posse como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cumulativamente 

com o cargo de Ministro das Obras Públicas, convidando Faria da Costa, diplomado em 1935 pelo Institut d’Urbanisme de 

Paris, a integrar os quadros técnicos das Câmara, indo iniciar o processo de desenho urbano para o Areeiro. 

 No ano de 1940 dá-se início à execução de projectos que visavam «concepções monumentalistas» na cidade, 

onde propunham eixos de simetria e composições académicas de volumes e espaços para a Avenida António Augusto de 

Aguiar, Praça do Areeiro (actual Praça Francisco Sá Carneiro) e a Fonte Monumental no topo nascente da Alameda D. 

Afonso Henriques17. Vivia-se uma época de afirmação do poder político ao nível da arquitectura, que teve o seu auge em 

1940 com a Exposição do Mundo Português, realizada em Belém. 

 Em simultâneo a estas «concepções monumentalistas», desenvolveram-se outros projectos a nível do desenho 

urbano como de equipamentos, a Urbanização do Restelo, da autoria do Arqt.º Faria da Costa, e os projectos de Keil do 

Amaral para o Parque Eduardo VII e Parque Florestal de Monsanto. 

5.1.1.2.1 Plano do Areeiro 

O plano para a zona do Areeiro constituirá o início de uma nova fase de desenvolvimento urbanístico na cidade de 

Lisboa, sendo programado para 9000 habitantes, em 2680 fogos, distribuídos por 32 hectares. Este plano é realizado numa 

perspectiva que influencie o desenho da cidade, com as suas ruas, avenidas e praças bem articuladas com as duas zonas 

pré-existentes, as Avenidas Novas e o eixo da Avenida Almirante Reis18. A articulação com as pré-existências seria 

realizada adoptando uma abordagem equilibrada, sem interrupções e sem desfasamentos de escalas, prolongando a 

cidade para nordeste, aproveitando o eixo da Avenida Almirante Reis e gerando novos eixos, como a Avenida de Roma, 

Avenida João XXI e a Avenida do Aeroporto (actual Avenida Almirante Gago Coutinho). 

Pretendia-se também que o Areeiro, nomeadamente a Praça do Areeiro, funcionasse como uma nova 

centralidade, uma «nova ágora» e «o motor de uma cidade nova»19, segundo um programa de descentralização de serviços 

e comércio, gerando-se uma «nova cidade» modernizadora. 

A «nova cidade» modernizadora que se pretendia traduz já uma filosofia urbanística que aplica conceitos do 

Movimento Moderno. Os conceitos modernistas expressam-se na hierarquização dos arruamentos, que distinguia a 

circulação de peões da circulação automóvel, nas tipologias de quarteirão aberto, em que o logradouro teria um carácter 

semi-público, e a aplicação dos princípios da unidade de vizinhança. 

O conjunto urbano do Areeiro resulta assim de uma política desenvolvida por Duarte Pacheco que defende uma 

expansão planeada para Lisboa, realizada sobre terrenos expropriados e de forte controlo municipal20. As políticas 

desenvolvidas pelo edil pretendiam, de uma forma continuada, resolver a problemática da habitação na capital, que 

escasseava, e descentralizar serviços. 

Desta forma, o plano de Areeiro surge como o prólogo do plano para Alvalade. Alvalade funcionaria como uma 

continuidade do programa desenvolvido no Areeiro, expresso desde logo pela continuidade dada a eixos como a Avenida 

de Roma e Avenida do Aeroporto e pela linguagem urbanística, que terá ainda uma maior exploração. 

 



36 
 

5.1.2 Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro – Bairro de Alvalade 
5.1.2.1 Lançamento do Plano de Urbanização 

O sítio de Alvalade foi desde cedo considerado uma área privilegiada para a expansão da cidade de Lisboa para 

Norte21. O facto de esta ser uma zona maioritariamente constituída por terrenos de cultivo pontuados por algumas quintas 

de recreio favoreceu as negociações de expropriação realizadas pelo município e um processo de urbanização e 

planeamento com maior grau de liberdade pela existência de poucas condicionantes. A localização de Alvalade também 

privilegiava a expansão de Lisboa para Norte devido à sua envolvência por vias importantes, nomeadamente as laterais ao 

Campo 28 de Maio, a Avenida Alferes Malheiro e a linha ferroviária de cintura, além das previstas pelo PGUEL, como a 

nova circunvalação da cidade no traçado da Avenida dos Estados Unidos da América e a nova via de ligação ao futuro 

aeroporto no traçado da Avenida do Aeroporto. 

Os primeiros avanços na expansão da cidade para o sítio de Alvalade foram dados por um estudo de urbanização 

desenvolvido entre os anos de 1938 e 1942, que na sua fase final contou já com a participação do Arqt.º Faria da Costa. 

Este estudo propunha um desenho urbano baseado nas tipologias de quarteirão fechado, circunscritos por ruas contínuas, 

assentes num sistema viário pouco hierarquizado. Esta proposta previa duas grandes avenidas que partiam de um mesmo 

ponto, o cruzamento da Avenida de Roma com o caminho-de-ferro, e que eram o prolongar da Avenida de Roma até à 

Avenida Alferes Malheiro (actual Avenida do Brasil) junto do Hospital Júlio de Matos e uma avenida diagonal até ao topo 

nascente da Avenida Alferes Malheiro. A proposta apresentava-se consideravelmente diferente do plano posteriormente 

dirigido e executado pelo Arqt.º Faria da Costa, sendo esta solução rejeitada no ano de 1942, por não corresponder a uma 

proposta de desenho de um novo plano organizado de cidade22, que deveria assentar já sobre novos pressupostos, como a 

unidade de vizinhança. 

Paralelamente ao desenvolvimento do plano de 1938-1942, realizaram-se estudos parcelares entre a Avenida 

Alferes Malheiro e a linha ferroviária de cintura, denominados Estudos de Conjunto, concretizados entre 1938 e 194523. 

Neles procedeu-se ao levantamento de pré-existências que se organizavam e três níveis: o primeiro dizia respeito às vias 

de acesso a Lisboa, como a Rua de Entrecampos, as vias circundantes ao Campo 28 de Maio, a Estrada das Amoreiras (a 

poente) e a Estrada de Sacavém (a nascente); o segundo nível fazia referência a pequenos aglomerados urbanos que 

surgiram durante as primeiras décadas do século XX, como as frentes construídas da Avenida Alferes Malheiro e Campo 28 

de Maio, os núcleos urbanos da Travessa Henrique Cardoso e da Rua Dr. Gama Barros, posteriormente incorporados no 

Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade; o terceiro nível referenciava construções isoladas com valor arquitectónico e 

que foram também incorporados no plano de urbanização, como o Chafariz de Entrecampos, a Igreja Paroquial dos Santos 

Reis Magos e o Palácio dos Corochéus, ou reformulados e sujeitos a planos de urbanização como a Quinta dos Lagares 

d’el Rei. Todos os caminhos e estradas que acompanhavam os pequenos núcleos urbanos foram mantidos, todos os outros 

foram ignorados e sujeitos à nova matriz viária desenvolvida pela equipa de Faria da Costa. 

Em 1943 dá-se a conclusão dos estudos e das linhas gerais do PGUEL, onde assentariam os planos de pormenor 

a elaborar para o processo de expansão da cidade. É sobre estas linhas gerais do PGUEL que o Arqt.º Faria da Costa irá 

reformular o plano de urbanização para o sítio de Alvalade, sob o nome de Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida 

Alferes Malheiro, aprovado pelo Decreto-Lei 33 921 de 5 de Setembro de 194424. Avançava-se assim para um caminho de 

grandes planos de urbanização totalmente integrados nos novos princípios modernos que visavam um melhor crescimento 

urbano, com benefícios para a população25, que vêm no seguimento das políticas desenvolvidas pelo Eng.º Duarte Pacheco 

à frente da Câmara Municipal de Lisboa e das ideias defendidas por Étienne De Gröer.  
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O Plano de Urbanização da Zona Sul da 

Avenida Alferes Malheiro (figura 7) desenvolvido como um 

estudo de conjunto de urbanização que se enquadrava no 

esquema estrutural desenvolvido para a capital pelo 

PGUEL elaborado por Étienne De Gröer e nas vias 

limítrofes ao plano de urbanização. Os 230 hectares 

disponíveis, dos quais 218 resultaram de processos de 

expropriação, foram estruturados numa rede de 

arruamentos principais, nomeadamente a Avenida dos 

Estados Unidos da América (a nova circunvalação da 

capital prevista no PGUEL), a Avenida de Roma, a 

Avenida da Igreja, a Avenida do Rio de Janeiro e a 

Avenida do Aeroporto, gerando nos seus espaços 

intersticiais oito células funcionais, que além de habitação, deveriam formar uma continuidade visual e física, próximos dos 

conceitos da Unidade de Vizinhança26. 

A Unidade Vizinhança, teorizada por Clarence Arthur Perry em 1929, tinha como princípios base o 

desenvolvimento de um bairro urbano que deveria funcionar como uma unidade de um todo maior, a cidade27, com limites 

bem definidos, espaços verdes de qualidades, comércio e um sistema interno de vias de acesso local, polarizados por um 

equipamento central. Estes princípios eram em grande parte os pretendidos para as oito células do bairro de Alvalade, 

rodeados pelas vias estruturantes desenvolvidas pelo plano de urbanização, na incumbência albergar uma população de 

4000 a 5000 pessoas, com um raio de influência médio de 500 metros, centrados num equipamento escolar, devendo o 

percurso da habitação à escola ser feito por pequenas veredas pedonais, que atravessariam os logradouros dos blocos de 

habitação. 

A planificação do novo bairro de Alvalade foi pensada de forma a aplicar também os princípios do zonamento, que 

deveria corresponder a uma organização distributiva de funções e equipamentos, para se evitar situações disfuncionais 

ocorridas nos bairros operários da cidade industrial28. O zonamento previa a criação de áreas monofuncionais afectas a 

usos específicos, que se diferenciavam em zonas habitacionais, zonas de circulação, zonas comerciais, zonas de indústria 

ligeira e equipamentos de uso colectivo, de maneira a optimizar os recursos e criar uma estrutura coerente, prática e útil a 

todos os habitantes. 

Para atender a uma densidade populacional de 200 pessoas por hectare em Alvalade, a maior até então praticada 

em Lisboa29, previa-se a utilização de espaços como o Campo 28 de Maio e a Mata de Alvalade para locais de recreio, pela 

sua proximidade. A estes dois, juntam-se também as áreas de logradouro resultantes da tipologia de quarteirão em “U”, 

planeados originalmente para uso comum, e os jardins de interior de cada célula na proximidade ao equipamento escolar, 

que na totalidade perfazem uma área de 33 hectares e uma capitação de 7,4 m2 por habitante30. 

A tipologia edificada colectiva ou multifamiliar foi a escolhida para Alvalade, exceptuando-se a célula IV pela sua 

localização no alinhamento de um dos cones de serventia aérea de uma das pistas do aeroporto da Portela. Os blocos de 

habitação colectiva em Alvalade vieram subverter a filosofia até aí defendida pelo Estado Novo para habitação social, como 

o caso do bairro do Alvito, onde se apostava em moradias unifamiliares agrupadas em torno de um equipamento, na 

tentativa de fazer uma aproximação aos valores do retorno à terra e da ruralidade31, sendo o Areeiro e Alvalade 

contemporâneos de um período de viragem nas políticas urbanas do regime, que passaram a privilegiar agora grandes 

urbanizações, localizadas em áreas de expansão imediata da cidade32. 

Figura 7 - Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes 
Malheiro [Coelho e Pereira (2008)]  
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A solução para a concepção dos novos blocos de habitação multifamiliar passou pelo estudo de três séries de 

habitação, que por sua vez se subdividiam em três tipos, destinando-se cada a série a um nível social diferente e o tipo à 

variação do número de quartos33. A opção pelas séries de habitação de fogos-tipo apontava para uma política de 

coexistência social em que os diferentes estratos sociais se complementariam34, visto que o plano tinha como objectivo 

inicial albergar 45 000 pessoas pertencentes a diferentes classes da sociedade. O movimento moderno manifestava-se 

também nesta forma de se fazer cidade, através do estudo do tipo de fogo, passa-se para o bloco de habitação de planta 

rectangular, que, através da sua conjugação com outros blocos habitacionais, gera a estrutura construída de cada célula, 

complementada pelo estudo de acessibilidades e tratamento de logradouros. 

Para a execução das obras, o instrumento regulador do Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade (Lei 2007 de 7 

de Setembro de 1945) recorreu à figura legal das Casas de Rendas Económicas (Decreto-Lei n.º 23 052 de 23 de Setembro 

de 1933), para o início da construção das células I e II, nos moldes da coexistência e complementaridade social. Para tal, o 

Decreto-Lei 35 611 de 25 de Abril de 1946 foi importante, porque permitiu às instituições de Previdência mobilizar os seus 

recursos financeiros para a promoção de habitação social, dando o impulso necessário à concretização do Programa de 

Casas de Rendas Económicas. O contracto celebrado entre a Câmara Municipal da Lisboa e a Federação das Caixas de 

Previdência – Habitações Sociais foi o ponto-chave neste processo de aplicação dos pressupostos do plano de 

urbanização, prevendo a construção de 2066 habitações distribuídos por 302 edifícios35. 

No ano de 1947 surge a nova figura legal do Prédio de Rendimento com Renda Limitada, consagrado no Decreto-

Lei 36 212 de 7 de Abril, que previa a cedência em hasta pública de terrenos municipais com projecto aprovado, após 

encomenda directa do município a um grupo de arquitectos qualificados36. Esta figura legal previa a construção em terrenos 

particulares através da fixação de uma renda limite ou em terrenos municipais segundo determinadas normas, com isenção 

de SISA e a possibilidade de afectação do piso térreo para actividades comerciais. Outro instrumento legal de grande 

importância era a das Casas de Rendas Livres, que propunha a coexistência social no novo bairro de Alvalade, reservado 

aos lotes na proximidade às vias estruturantes do bairro, nomeadamente a Avenida de Roma, fazendo com que as classes 

sociais mais elevadas vivessem na proximidade das mais baixas, numa posição privilegiada face as restantes, evitando-se 

situações de segregação. 

Na globalidade, o plano de Urbanização do Sítio de Alvalade propunha a construção de uma nova área de Lisboa 

com uma densidade populacional de 200 pessoas por hectare, distribuídos por habitações colectivas de renda económica 

para 31 000 pessoas, habitações de Renda Não Limitada para 9500 pessoas, moradias unifamiliares de renda económica 

para 2000 habitantes e moradias unifamiliares de rendas não económicas para 2500 pessoas. No entanto só 2900 fogos 

foram construídos para uma população de 12 000 habitantes (38% do previsto) no Programa das Casas de Rendas 

Económicas, porque a figura das Casas de Rendas Limitadas de 1947 ganhou progressivamente maior importância 

enquanto o anterior decrescia na proporcionalidade inversa, tornando-se a nova figura legal a melhor solução na construção 

de habitação social a custos controlados. 

Depois da aprovação do plano de urbanização pelo Governo da República, as prioridades da Câmara Municipal 

de Lisboa centraram-se na criação das infra-estruturas necessárias ao arranque das obras, a que se seguiram o início da 

construção das Casas de Rendas Económicas entre 1947 e 1956. O processo de construção do novo bairro de Alvalade 

deveria ser feito de forma faseada para que se cumprissem os prazos de execução da obra, antecedidos dos respectivos 

estudos técnicos, económicos e sociais. 

Até ao ano de 1949 a evolução do Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade fora realizado segundo os 

pressupostos de 1945, pelo seguimento das propostas de parcelamento, no entanto após o I Congresso Nacional de 

Arquitectura de 1948, surgem os primeiros sinais de mudança37. Como sugere Costa (2002), «os pressupostos do plano 
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evoluíram com o passar do tempo»38, o que fez com que houvesse um intervalo maior entre as fases de parcelamento e 

edificação, levando a que a proposta original nunca se encontrasse verdadeiramente fechada. Assim, ocorreram alterações 

às premissas de 1945, como a já referida introdução do regime das Casas de Rendas Limitadas, o abandono de propostas 

de projectos urbanos e arquitectónicos unitários (parcelamento, urbanização e edificação encadeados) e a adopção de 

novos vocabulários e filosofias, mais próximos do movimento moderno. No entanto estas alterações não desvirtuaram o 

plano geral, ocorrendo sim a sua evolução conforme a maturação das novas ideias, só possíveis dada à flexibilidade do 

mesmo e à contínua coordenação e gestão do processo de urbanização pelo Arqt.º Faria da Costa, de maneira a que não 

existissem perdas de identidade. 

 

5.1.2.2 Construção do Bairro 

A construção do bairro de Alvalade ocorreu em três modalidades, sendo a primeira a da promoção pública directa 

dos conjuntos financiados pela Federação de Caixas de Previdência, a segunda por pequenos construtores tendo por base 

projectos fornecidos pela Câmara Municipal e que estavam ao abrigo das Casas de Rendas Limitadas, e a terceira por 

construtores tendo por base projectos realizados pelos próprios39. As primeiras células a serem construídas foram as I e II, 

por serem mais próximas de áreas já urbanizadas como o campo Grande e Entrecampos. 

Devido à carência habitacional de Lisboa nesta época, o desenvolvimento dos projectos de Casas de Rendas 

Económica, coordenados pelo Arqt.º Miguel Jacobetty Rosa, e a programação de sua execução foram realizadas em 

simultâneo com os trabalhos de urbanização. Em Janeiro de 1947 decorria já a construção de 156 prédios e a conclusão 

das obras destas células deu-se em 1950.  

O passo seguinte foi dado com a empreitada da célula III, realizada em duas fases, com projectos da autoria do 

Arqt.º Fernando Silva entre 1947 e 1948. Foi uma obra realizada com alguma urgência, visto que contemplava as novas 

áreas comerciais necessárias à vida quotidiana dos habitantes das Células I e II. A primeira fase de execução da célula III 

contemplou a construção de quarteirões em “U”, fechados a Norte por edifícios comerciais de um só piso, tratando-se já de 

um ajuste às premissas de 1945 e assemelhando-se às francesas l’îlot à la barre40. A segunda fase de execução teve início 

em 1949, contemplando as áreas da Avenida do Rio de Janeiro e Praça da Igreja, sob orientação dos arquitectos Dário 

Silva e Lima Franco. Esta fase ia ao encontro das disposições do plano de urbanização, com excepção para o recuo de 

equipamentos face ao alinhamento do edificado (quartel de bombeiros) e o recuo do edificado na frente dos equipamentos 

para maximizar o espaço público41. 

  A construção da célula V veio no seguimento do Programa das Casas de Rendas Limitadas, sendo também 

executado em duas fases: uma primeira entre 1949 e 1950, e uma segunda entre 1950 e 1954. A sua estrutura viária 

baseia-se em vias transversais à Avenida da Igreja e Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, com impasses a partir desta 

última via. 

 A zona habitacional da célula VII, também chamada de Bairro de S. Miguel, desenvolveu-se segundo projecto do 

Arqt.º Miguel Jacobetty Rosa entre 1949 e 1951. Nesta célula é utilizada uma linguagem arquitectónica de carácter 

nacionalista, ao estilo do Estado Novo, como contraponto às correntes do movimento moderno e internacionalismo da 

arquitectura, vividos num ambiente pós-congresso de 194842. É seguida uma disposição urbana que segue as directrizes do 

Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade, à excepção da solução posteriormente adoptada para a Avenida dos Estados 

Unidos da América. 

 No ano de 1948 desenvolvem-se os estudos parciais para a célula IV, pelos arquitectos Miguel Jacobetty Rosa, 

Fernando Silva, Dário Fernandes e Lima Franco. Esta seria uma célula composta na sua maioria por moradias devido à 



40 
 

zona de protecção do cone de serventia aérea de uma das pistas do aeroporto, estipulando-se uma volumetria de dois 

pisos, segundo projectos tipo de moradias económicas. O seu desenho urbano pretendia criar situações de optimização de 

percursos e maximização espacial do espaço exterior privado43, com uma linguagem muito próxima da Cidade-jardim, 

cumprindo-se as disposições originais do plano de urbanização. 

 A célula VI é construída em simultâneo com a segunda fase da célula V. Para esta célula previam-se 72 casas ao 

abrigo das Rendas Económicas, sendo apenas executadas 42, com uma tipologia viária de impasses, executadas entre 

1954 e 1956. A estas duas casas juntam-se outras 16, numa abordagem construtiva que Costa (2002, p. 57) exprime de 

«lote a lote» e «desfigurando a imagem de conjunto» na proximidade da Rua Ricardo Jorge. 

 Os arquitectos Joaquim Ferreira e Orlando Azevedo encarregaram-se dos estudos para a célula VIII, que foi 

executada entre os anos de 1949 e 1952. Esta célula segue uma linguagem arquitectónica próxima dos modelos aplicados 

nas células I e II, com blocos de habitação disposto de forma a criar impasses na zona junto à Avenida Almirante Gago 

Coutinho e linha ferroviária de cintura. Nesta célula é utilizada mais tarde já um vocabulário arquitectónico modernista nos 

projectos do conjunto das Estacas (também conhecido por Bairro das Estacas) e da Avenida dos Estados Unidos da 

América, a que se faz referência adiante. 

5.1.2.2.1 Alterações ao plano de urbanização 

 Os primeiros sinais de mudança ao Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade dão-se em 1948, como já fora 

referido, numa atmosfera de mudanças no panorama da arquitectura difundidos no I Congresso Nacional de Arquitectura, 

com o conjunto habitacional projectado para a Avenida D. Rodrigo da Cunha do Arqt.º Joaquim Ferreira. Este 

empreendimento, constituído por 20 blocos habitacionais perpendiculares ao eixo da avenida, substitui os conjuntos 

contínuos paralelos a esta no plano original, utilizando um vocabulário que exalta algumas das ideias defendidas pelas 

Carta de Atenas, que no seu ponto 9 diz: «O alinhamento tradicional das habitações nas margens das ruas assegura a luz 

solar apenas a um número diminuto de prédios»44, permitindo que os blocos perpendiculares à via libertem terreno para 

áreas ajardinadas. Para o conjunto da Avenida D. Rodrigo da Cunha o Arqt.º Joaquim Ferreira promove o espaço entre 

blocos habitacionais como logradouros de acesso público e tratados como espaços verdes, que além das funções 

higienistas em voga na época, valorizavam esteticamente os blocos habitacionais. 

 O eixo da Avenida dos Estados Unidos da América segue as mesmas ideias do conjunto da Avenida D. Rodrigo 

da Cunha, caracterizando-se num mostruário da mais recente produção arquitectónica da cidade, que quer uma visão de 

uma “nova Lisboa”45. Os projectos do lado Norte, da autoria dos arquitectos Manuel Laginha, Pedro Cid e Vasconcelos 

Esteves, assentaram, como refere ainda Tostões (1997), numa visão «seca e asceta» de blocos perpendiculares à via 

sobre pilotis, que permitia «a continuidade do espaço verde e dos percursos pedonais sob os edifícios»46. 

 O conjunto das Estacas, localizado na célula VIII, constitui a imagem paradigmática desta nova linguagem 

modernista47, projectada pelos arquitectos Formosinho Sanches e Ruy d’Athouguia, através de uma série de blocos 

habitacionais perpendiculares ao eixo viário, que substituíam os quarteirões previstos no plano de 1945, gerando-se uma 

extensa plataforma ajardinada entre estes mesmos blocos. Aplica-se já a filosofia de separação plena do tráfego automóvel 

do pedonal, dando-se valor à fisiografia, à insolação e aos espaços jardinados, aliados da racionalidade e do funcionalismo. 

 Os princípios da Carta da Atenas são usados também em 1958 pelo Arqt.º Jorge Segurado no conjunto da 

Avenida do Brasil, no topo Norte da célula III. Este empreendimento, que marca um dos limites de Alvalade, segue também 

a ideia dos blocos habitacionais perpendiculares à avenida, erguendo-se sobre pilotis e encontrando-se unidos ao nível do 

piso térreo. Os espaços intersticiais entre blocos foram jardinados em parte, sendo o restante aproveitado para 

estacionamento. 
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 Desenvolvido pelos serviços municipais em 1962 e 15 anos após o início da construção das primeiras Casas de 

Rendas Económicas da célula I, o projecto do conjunto habitacional é desenvolvido para esta célula na proximidade à 

Avenida do Brasil. A solução consistiu no desenho de uma praceta e de um conjunto edificado para uma zona que se 

pretendia ser de espaços verdes, com uma volumetria de 4 a 6 pisos e uma arquitectura diferente da do Arqt.º Miguel 

Jacobetty Rosa, utilizando o piso térreo para garagens. 

 O projecto para a Praça de Alvalade foi também um dos últimos de grande importância em Alvalade e constitui 

também uma alteração dos pressupostos do plano original aprovado em 1945. No ano de 1960 os arquitectos Fernando 

Silva e Ruy d’Athouguya apresentaram a primeira proposta para os edifícios sobranceiros à praça, sendo a alternativa ao 

anteprojecto do Arqt.º Miguel Jacobetty Rosa. A proposta defendia o eliminar da sensação de espaço fechado da primeira 

solução, a diversificação de perspectivas e uma movimentação de volumes48, tentando gerar uma nova centralidade, criar 

espaço para uma boa circulação pedonal sem comprometer a circulação rodoviária. Em 1961 dá-se o primeiro estudo de 

alteração a que se segue o projecto dos edifícios em 1963 e uma nova variante ao plano de cruzamento e aumento de 

volumetrias no ano de 1966. 

 A partir de meados da década de 1960 não se dão mais grandes transformações ao plano de urbanização de 

Alvalade, estando a sua construção praticamente completa. Todas as transformações daí em diante visaram a acções 

cirúrgicas, de adaptação de edifícios a determinados fins e a ocupação dos logradouros por estruturas abarracas e 

construção de garagens. 

 Pode-se dizer que Alvalade é um dos primeiros planos integrados de Lisboa, não só pela sua capacidade de 

articular diferentes realidades sociais, que actualmente se esbatem, mas também pela conjugação de diferentes linguagens 

e filosofias arquitectónicas e urbanísticas. Esta boa articulação foi possível pela gestão contínua do plano de urbanização 

ao longo da sua execução pelo município, gerando-se a ideia de identidade de conjunto numa nova parte de cidade que 

albergas múltiplos projectos de vários arquitectos, numa evolução que soube adoptar novos vocabulários e ser flexível aos 

mesmos. 

 

5.1.2.3 Influências urbanísticas 

 O bairro de Alvalade apresenta na sua estrutura um conjunto de influências pertencentes a várias correntes e 

filosofias urbanísticas, que em alguns casos apresentam semelhanças entre si, na tentativa de se fazer cidade, conjugando 

ideias tão diversas como as da Cidade Tradicional, do Movimento Moderno, da Cidade-jardim, e da Unidade de Vizinhança, 

e em conceitos desenvolvidos em projectos de expansão urbanas fora de Portugal, como as expansões de Amesterdão de 

1915 e 1934, e as Siedlungen de Berlim. 

5.1.2.3.1 Cidade tradicional e incorporação de pré-existências 

 A planificação do sítio de Alvalade teve desde o início uma atitude de respeito pelas pré-existências, que como 

nas Avenidas Novas de Ressano Garcia, as integrou. Como já fora referido anteriormente, realizaram-se estudos de 

levantamento de pré-existências que levaram à integração de pequenos núcleos urbanos e quintas de recreio do sítio de 

Alvalade no Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro. 

 A nível das tipologias urbanas, o vocabulário adoptado expressa a manutenção de alguns pressupostos da cidade 

tradicional, nomeadamente a rua-corredor, transformada em muitos casos em impasses habitacionais, em Avenidas 

estruturantes do tecido urbano, e nas praças, caso da Praça de Alvalade e Praça da Igreja, que deveriam funcionar como 

marcos estruturantes no desenho da cidade. 
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5.1.2.3.2 Unidade de Vizinhança 

 A Unidade de Vizinhança é uma das peças-chave do planeamento do bairro de Alvalade. Étienne De Gröer, nos 

estudos desenvolvidos para o PDL, defende esta ideia naquilo que chama de “unidades residenciais”, que o Arqt.º Faria da 

Costa adopta em 1944, a quando da revisão da proposta do plano de urbanização, sendo a Unidade de Vizinhança a sua 

principal alteração49. Estas transformações dão-se também sob influência das teorias de Horton, Cooley, Woods e Ward, 

que procuram restabelecer relações sociais entre vizinhos, que na urbe do século XX, tendiam a desaparecer50. 

 As ideias da Unidade de Vizinhança, posteriormente formalizadas por Clarence Stein, também são uma 

referência, devendo a Unidade de Vizinhança, chamada célula em Alvalade, «fornecer a habitabilidade para a população, 

devendo ser delimitada por vias suficientes largas para permitir ao trânsito passar pela unidade de vizinhança sem a 

atravessar»51. Estes conceitos, teorizados em 1929 por Clarence Arthur Perry, são claramente perceptíveis em Alvalade, 

onde as vias estruturantes e as definidoras dos limites do plano de urbanização definem os contornos de cada uma das oito 

células habitacionais. 

 O conceito de Unidade de Vizinhança desenvolve-se em duas correntes: a anglo-saxónica, preocupada com as 

relações sociais da comunidade, apoiando-se em baixas densidades, e a racionalista europeia, apoiada por Le Corbusier, 

que parte das tipologias arquitectónicas para ir ao encontro de um modelo edificado que seja unidade habitacional e 

polarizada por um equipamento52. Esta última é a mais próxima da que se desenvolveu em Alvalade, apoiando-se no estudo 

sistemático da habitação, passando-se ao bloco habitacional, que é repetido e ajustado na célula polarizada por 

equipamento escolar. 

 Segundo Perry (1929), a célula deveria ser bem estudada, ter os seus limites bem definidos, conter espaços 

abertos que funcionassem como áreas de recreio e lazer, encerrar espaços dedicados a serviços e comércio para servir a 

população, e um sistema interno de percursos pedonais cómodos. Esta visão é utilizada no presente caso de estudo, mas 

segundo uma visão racional e funcionalista de clara influência do movimento moderno, apoiada nos pressupostos do 

zonamento e na organização de percursos pedonais entre a habitação e o equipamento escolar. 

5.1.2.3.3 Cidade-jardim 

 O conceito de Cidade-jardim foi desenvolvido nos finais do século XIX, na tentativa de promover soluções para o 

crescimento urbano nas grandes cidades do Reino Unido. Alvalade irá beber de algumas das suas ideias, nomeadamente a 

promoção de jardins e alinhamentos arbóreos, visíveis nos jardins na frente dos blocos habitacionais, árvores em caldeira 

no sistema viário e nos jardins centrais a cada célula, na proximidade do equipamento escolar, como ainda na ideia original 

de preencher os logradouros colectivos com vegetação, que acabou por não se concretizar. 

 A ideia de Unidade de Vizinhança é também aplicada à Cidade-jardim, nomeadamente com Unwin em Letchworth, 

adoptando novas tipologias para a sua concretização, como a abertura do quarteirão e o impasse. O impasse, modelo 

largamente usado em Alvalade, deveria ser entendido como um estádio intermédio entre o carácter mais urbano da rua que 

lhe dá acesso e a privacidade da habitação e do jardim privado. Em Alvalade esta ideia é aplicada, substituindo-se o jardim 

privado pelo logradouro colectivo, com excepção na célula IV, onde se adopta pela solução de moradias unifamiliares e 

jardins privados, anteriormente explicados.  

 Os percursos pedonais são um recurso também explorado na Cidade-jardim, como no caso de Radburn, planeada 

por Stein, acompanhando a hierarquização viária, separando-se estes caminhos dos destinados ao trânsito automóvel. Este 

conceito, como já fora referenciado, é também utilizado em Alvalade nos caminhos e veredas entre a habitação e as 

escolas. 
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5.1.2.3.4 Movimento moderno 

As premissas do movimento moderno fazem-se sentir em Alvalade tanto a nível urbanístico como arquitectónico, 

aplicados ao nível estrutural do plano de urbanização e, posteriormente, na linguagem arquitectónica do período pós-

congresso de 1948. 

 No panorama urbanístico, o plano para o sítio de Alvalade incorpora ideias defendidas por De Gröer para o PDL, 

nomeadamente o zonamento funcional e a hierarquização de vias. No respeitante ao zonamento funcional, Alvalade 

organiza-se em células, que se dividem e organizam em zonas habitacionais, zonas de circulação, zonas de comércio, 

zonas de indústria ligeira e zonas dedicadas ao recreio associadas a equipamentos. Relativamente à estrutura viária, 

Alvalade assume uma hierarquização em que as vias estruturantes e delimitadoras do plano dividem o espaço nas oito 

células, dentro das quais se desenvolve uma rede viária fundada em ruas-corredor e impasses além dos caminhos 

pedonais. Esta ideia de hierarquização reflecte uma visão racionalista já expressa nos princípios da Carta de Atenas, que 

no ponto 62 defende que «os peões devem utilizar outros caminhos que não os dos automóveis»53, numa referência à 

segregação do trânsito pedonal do rodoviário por caminhos próprios, e no ponto 63 em que «As estradas devem ser 

diferenciadas de acordo com as suas finalidade: residenciais, passeios e vias de comunicação principais»54. 

 O estudo sistematizado do fogo-tipo, desenvolvido em Alvalade pelo Arqt.º Miguel Jacobetty Rosa para as Casas 

de Rendas Económicas assume-se como uma ideia claramente modernista, também já expressa na Carta de Atenas no 

ponto 88, onde «O núcleo fulcral do urbanismo é a célula para viver – a habitação –, e a sua inserção num grupo forma uma 

unidade de habitação de dimensão eficaz» 55, onde a cidade é pensada da habitação para a urbe. 

 Devido ao contexto político, económico e social português na década de 1940, «fazer arquitectura moderna era 

proibido e alvo de censura»56, indo as ideias do movimento moderno e do Estilo Internacional colidir com os do Estado 

Novo, corporativista. No entanto, em 1948, o I Congresso Nacional de Arquitectura Portuguesa constitui um ponto de 

viragem e de ruptura com o definido até então, adoptando-se o «comportamento ideológico do movimento moderno (…) em 

que os arquitectos dispararam em todas as direcções, dizendo aquilo que pensavam e a pressão que sentiam»57. Esta 

ruptura irá constituir uma oportunidade de mudança nalgumas das premissas do Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade, 

nomeadamente na linguagem arquitectónica, que se iniciou com o conjunto habitacional da Avenida D. Rodrigo da Cunha 

(célula IV), estendendo-se depois aos conjuntos edificados da Avenida dos Estados Unidos da América, Estacas (célula 

VIII) e Avenida do Brasil (célula III). 

Esta linguagem arquitectónica modernista recorre a um vocabulário que reflecte algumas das ideias da Carta de 

Atenas, sendo a primeira das quais a disposição dos edifícios na perpendicular ao eixo da via, aumentando a sua 

volumetria, jogando com as distâncias entre si, de forma a poder libertar o terreno entre eles para áreas verdes e de recreio. 

Outra ideia é a expressa no ponto 35 da Carta de Atenas, onde se refere que «cada bairro residencial deve incluir áreas 

verdes necessárias à distribuição racional de actividades recreativas»58, áreas verdes essas pensadas para os logradouros, 

enquanto espaços de uso colectivo , e os jardins centrais a cada célula. 

 

5.1.2.3.5 Expansões de Amesterdão de 1915 e 1934 

 Segundo Costa (2002), as expansões urbanas ocorridas em Amesterdão nos planos de 1915 e 1934 constituem 

também uma influência para Alvalade a nível da abertura dos quarteirões e pelo estudo dos fogos e pela escala humana do 

projecto. 

 A abertura do quarteirão a uma escala intermédia permite que não se perca a sua identidade, deixando que o 

logradouro tivesse um uso colectivo, pela comunidade que habita na envolvência. Em Alvalade esta situação é reconhecível 
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pela ideia geral desenvolvida para os logradouros dos quarteirões das células I e II, onde, como já fora referido, há um 

maior aproveitamento do terreno e a o desenvolvimento de logradouros de uso colectivo, cujos projectos para o seu 

adequado tratamento e equipamento foram adiados. 

 O quarteirão é também projectado para albergar pequenas ruas e praças59, a que se junta uma escala humana, 

apreendida pelas soluções escolhidas, nomeadamente alinhamentos arbóreos nas ruas, edifícios de quatro andares, ruas 

amplas e arejadas. Esta situação também se verifica em Alvalade, onde a tipologia em “U” adoptada para os quarteirões 

desenvolve impasses habitacionais, pequenas ruas habitacionais de acesso às habitações com um carácter muito local e 

quase exclusivo da comunidade que ali o habita, com uma escala semelhante à de Amesterdão, com edifícios com 3 e 4 

andares, e alinhamentos arbóreos que dão um carácter mais «íntimo» aos impasses, reforçando esse carácter local.  

 

5.1.2.3.6 Siedlungen de Berlim 

 Como o ocorrido em Amesterdão, os projectos das siedlungen de Berlim (Siedlung Lindenhof em 1919, Siedlung 

Fischtalgrund e Siedlung Reinickendorf em 1930) de Bruno Taut, o desenho urbano tende para uma abertura do quarteirão 

e para a sua adequação a fins colectivos, desenvolvendo-se impasses internos, com claras semelhanças aos propostos e 

desenvolvidos em Alvalade. 

 O fogo é o modelo-base para o desenvolvimento do quarteirão, sendo agrupado em blocos habitacionais que pela 

sua repetição estruturam o quarteirão, numa linguagem adoptada posteriormente pelo movimento moderno e também 

usada em Alvalade, definindo a ideia de que a cidade é desenhada do fogo para o quarteirão. 

 

5.2 Alvalade: Interpretações a nível global 

5.2.1 Análise interpretativa 
5.2.1.1 Modelo de análise 

 A análise interpretativa da área de estudo procura estudar as características principais do bairro, que sirvam de 

suporte para a compreensão das suas relações com a paisagem onde se insere e com o próprio tecido urbano. Neste 

sentido, é possível descortinar um conjunto de potencialidades que visem um melhor entendimento do funcionamento e 

organização do bairro, definindo-se assim posições que permitam uma boa aplicação de estratégias de desenho urbano 

sustentável onde a água funcione como uma das directrizes. 

 

5.2.1.2 Limites 

 Na paisagem, os limites «são linhas de transição entre unidades espaciais com características diferenciadas (….). 

O limite é o promotor da qualificação do espaço e é fundamental na criação da identidade que lhe é conferida através do 

Homem que o lê e o interpreta»60. Esta definição e caracterização de limite é importante na leitura espacial, porque segundo 

Norberg-Schulz (1988) in Alfaiate (2000), «a descrição da forma do espaço depende da interpretação das delimitações»61, e 

só com essa interpretação é possível apreender a homogeneidade e as singularidades do espaço limitado. 

 Ao nível do tecido urbano, Alfaiate (2000) identifica três aspectos essenciais que influenciam a qualidade dos 

limites: a fisiografia, a natureza programada ou não programada do tecido urbano, e a génese desse mesmo tecido urbano. 

Estes três aspectos, que podem surgir associados, apresentam-se como a fórmula para a delineação dos limites e para a 

compreensão do tecido urbano.  
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 Os limites podem ser de diversas naturezas e incluem-se nos três aspectos referidos. Na frente-rio de Lisboa o 

Tejo assume-se como limite da cidade, funcionando como um fronteira fisiográfica e natural. Uma praça, como a Praça D. 

Pedro IVI na Baixa Pombalina tem como limite as fachadas dos edifícios envolventes, encontrando-se esse limite 

relacionado com o processo de génese da própria praça. Já as Avenidas Novas, pelas tipologias e soluções urbanísticas, 

definem com o tecido urbano fronteiro um limite referenciado ao programa para a sua malha urbana definido pelo Eng.º 

Ressano Garcia. 

 No caso do bairro de Alvalade (ver figura 8), os 

limites do seu tecido urbano são de ordem programática, 

sendo alguns desses limites de ordem fisiográfica. A sua 

estrutura surge relativamente alheia às pré-existências, 

adquirindo como referências anteriores à sua concepção o 

Campo 28 de Maio (actual Jardim do Campo Grande) e a 

Avenida Alferes Malheiro (actual Avenida do Brasil). Do ponto 

de vista da sua malha, o Arqt.º Faria da Costa definiu como 

limites ao Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida 

Alferes Malheiro o Campo 28 de Maio, com a sua frente 

construída; a Rua de Entrecampos, que separa a Célula VII da 

zona Norte do Plano das Avenidas Novas; a linha ferroviária 

de cintura, que divide o bairro de Alvalade do Areeiro; e a 

Avenida do Aeroporto (actual Avenida Almirante Gago Coutinho) com as suas moradias a nascente, que marca o fim da 

urbanização do sítio de Alvalade e a continuação do carácter rural do Vale Chelas. 

 Do ponto de vista fisiográfico, os limites correspondentes ao Campo Grande e à Avenida Almirante Gago Coutinho 

são assentes sobre talvegues, drenando estes talvegues respectivamente para a Ribeira de Alcântara e Ribeira de Chelas. 

Programaticamente, os limites do Plano de Urbanização são constituídos por Avenidas ou caminho-de-ferro, um aspecto 

programático que assimila os aspectos teóricos que estão na base das células habitacionais: a unidade de vizinhança, 

rodeada de ruas e avenidas que a ligam às células adjacentes e ao resto da cidade. 

 Ao nível interno do bairro, este organiza-se segundo oito células, cada uma com os seus próprios limites. Cada 

célula é delimitada pelas vias estruturantes do plano, constituídas pela Avenida da Igreja, Avenida de Roma, Avenida do Rio 

de Janeiro, Avenida D. Rodrigo da Cunha e a Avenida dos Estados Unidos da América, possibilitando a organização do 

bairro em módulos de características similares entre si. 

 Relativamente à área de estudo, esta não abrange a totalidade da área do Plano de Urbanização do Sítio de 

Alvalade, excluindo-se a quase totalidade da Célula VII (também chamada de Bairro de S. Miguel) e parte da Célula VIII. 

Desta forma, os limites da área de estudo incluem o Jardim do Campo Grande, a Avenida do Brasil, a Avenida Almirante 

Gago Coutinho, a Mata de Alvalade, a linha ferroviária de cintura na parte nascente da Célula VIII e os edifícios da frente 

construída Sul da Avenida dos Estados Unidos da América. 

  A decisão de não incluir estas zonas na área de estudo prende-se ao facto destes sectores estabelecerem um 

maior número de relações funcionais e de continuidade com a área respeitante ao Areeiro do que com o bairro de Alvalade 

em si, funcionando a Avenida dos Estados Unidos da América na maioria da sua extensão como uma charneira entre estas 

                                                                 
I Nome da praça do Rossio em Lisboa 

Figura 8 - Carta de Limites da Área de Estudo 
(Ver Peça Desenhada A1 – Anexo II) 
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duas realidades. A frente construída Sul da Avenida dos Estados Unidos define um linha de clivagem entre realidades 

urbanísticas semelhantes mas que a nível funcional e estrutural. 

 

5.2.1.3 Fisiografia 

 Segundo Caniggia e Maffei (1979) in Quintino (2007) o território é detentor de uma estrutura independente da 

presença do Homem – Estrutura Natural – que engloba o relevo e a rede hidrográfica de um lugar, encontrando-se em 

estreita dependência com o clima, a altimetria, a litologia e o tipo de solo. Em suma, esta estrutura engloba as 

características morfológicas e climáticas de um lugar, onde se insere a fisiografia, uma substrutura caracterizada por ser «a 

forma tridimensional do terreno, criada por agentes da natureza, endógenos e exógenos (…) correspondendo ao relevo 

(…)»62.  

 Os mesmos autores definem que no terreno natural se formam bacias hidrográficas, porções de território que 

concretizam a drenagem da água originária da precipitação ou nascentes para um curso de água. As bacias hidrográficas 

são determinadas pelos desníveis do terreno, orientando os cursos de água das zonas altas para as mais baixas por 

gravidade. Os seus limites são definidos por uma linha divisória, que separa cada bacia das adjacentes, denominando-se 

essa linha por festo. Os cursos de água ou as linhas de acumulação de água, situadas no fundo da encosta, são 

designados por linhas de água ou talvegues. 

 Relativamente ao bairro de Alvalade em Lisboa, as linhas de água e as linhas de festo foram traçadas com 

recurso às curvas de níveis disponibilizadas nas cartas do Levantamento Aerofotogramétrico da Direcção Municipal de 

Planeamento e Gestão Urbanística de Lisboa. 

 A partir da carta de fisiografia (figura 9) é possível 

observar que o bairro de Alvalade é atravessado a meio, na 

direcção Nordeste-Sudoeste, por uma linha de festo que 

separa duas importantes bacias hidrográficas da cidade de 

Lisboa: a bacia drenante para a Ribeira de Chelas (a nascente) 

e a bacia drenante para a Ribeira de Alcântara (a poente). A 

superfície da bacia drenante para a Ribeira de Alcântara que 

cobre o bairro de Alvalade tem 88,2 hectares e corresponde a 

aproximadamente 47,65% da sua área; é caracterizada por ser 

detentora de declives suaves e com talvegues pouco 

encaixados, típicos da situação planáltica existente na zona 

Norte da cidade. Já a superfície da bacia drenante para a 

Ribeira de Chelas que cobre o bairro de Alvalade tem 96,86 

hectares e corresponde aproximadamente a 52,35% da sua 

área. Esta é caracterizada por deter declives mais acentuados e talvegues bem mais encaixados, como os talvegues 

correspondentes à Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida D. Rodrigo da Cunha e o troço nascente da Avenida dos 

Estados Unidos da América. 

 Adaptando os talvegues e os festos à realidade urbana é possível observar que existe um conjunto destas linhas 

que marcam fortemente o espaço. As descritas atrás, os talvegues onde se inscrevem as Avenidas Almirante Gago 

Coutinho, D. Rodrigo da Cunha e o troço nascente da Estados Unidos da América são situações de talvegues que se 

encontram mais encaixados no terreno, funcionando como linhas marcantes a nível da morfologia urbana e do terreno, onde 

Figura 9 – Carta da Fisiografia da Área de Estudo 
(Ver Peça Desenhada A2 – Anexo II) 
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o edificado em seu redor foi obrigado a adaptar-se ao declive e disposição das vertentes (caso dos conjuntos da Avenida D. 

Rodrigo da Cunha e da Estados Unidos da América, Célula IV e Célula VIII). Já a parte do bairro de Alvalade que drena 

para a Ribeira de Alcântara, os talvegues apresentam-se pouco pronunciados, mas no entanto o correspondente à Avenida 

da Igreja agrega as células habitacionais à sua volta, funcionando como base ao desenvolvimento da estrutura urbana 

ortogonal. 

 

5.2.1.4 Estrutura Urbana 

  A estrutura urbana é caracterizada por ser a relação urbanística existente entre os diferentes elementos que no 

seu conjunto formam a cidade. Segundo Norberg-Schulz (1963) in Quintino (2007), a estrutura urbana permite que haja a 

percepção dessas relações espaciais, compreendendo-se assim o tipo de espaço com que se está a lidar e as suas 

características topológicas. 

 Para os teóricos da Gestalt, «estrutura é maneira como se organizam as partes de um todo»63. Esta teoria veicula 

a ideia de que uma estrutura não é apenas a soma das suas diferentes componentes, é um conjunto de elementos regidos 

por um princípio de ordenação de tal modo que que a mudança de uma das partes envolve obrigatoriamente alterações na 

estrutura e na sua percepção. 

 Para Norberg-Schulz (1979) a estrutura de um lugar manifesta-se como a totalidade do meio que o engloba e dos 

aspectos relativos ao carácter do mesmo. A estrutura faz referência às propriedades formais de um sistema de relações, 

complexas e de vários níveis, constituídos por diferentes elementos (nós, linhas e áreas). A combinação destes elementos 

da estrutura constitui, assim, a imagem de um lugar, facilitando a orientação das pessoas e ajudando à construção de uma 

imagem identificadora do espaço, da sua identidade e pertença em relação a este. 

 Estas ideias seguem um raciocínio semelhante ao desenvolvido por Kevin Lynch em a Imagem da Cidade64, 

defendendo que o conceito de estrutura urbana assenta nas ruas e percursos, onde as pessoas ao percorrê-los criam um 

mapa mental do espaço. Este mapa mental não é mais que uma estrutura onde as partes são reconhecidas e organizadas 

segundo um esquema, utilizando os elementos da teoria da legibilidade da cidade: os caminhos, os limites, os bairros, os 

nós e os pontos de referência. 

 Uma outra teoria é a de Cerasi, que defende que não é possível realizar uma leitura global da cidade a não ser 

que esta seja analisada por partes, ou áreas tipologicamente homogéneas, e por sistemas que tenham em conta a 

homogeneidade das suas características e funções. Para Cerasi (1990) in Magalhães (2001) a cidade deve ser encarada 

como um sistema que comporta outros sistemas, onde os elementos se ajustam e sobrepõem de acordo com a identidade 

tipológica e morfológica de cada uma das partes que a compõem, de modo a assegurar a possibilidade de entrelaçamento 

dos vários sistemas numa dada área, apreendendo-se assim as suas características. 

 No seguimento das teorias referidas, é nos possível identificar um conjunto de elementos e estruturas (ou 

substruturas) internos à estrutura do bairro de Alvalade, expressas pela: 

 Estrutura arquitectónica – com foco para a análise espacial do edificado e logradouros;  

 Estrutura viária e sua hierarquia; 

 Estrutura Verde – pela identificação dos espaços verdes existentes no bairro de Alvalade; 

 

5.2.1.4.1 Estrutura Arquitectónica – Análise Figura Fundo 

 A análise figura fundo é uma ferramenta associada à Teoria da Forma ou Gestalt Theorie, em que a através do 

estudo bidimensional e abstractizante de determinados elementos, a sua percepção funciona como uma apropriação 
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sensível do real65. Este método de análise é uma abstracção da cidade onde os elementos construídos, como edifícios e até 

mesmo vegetação, são representados a cheio, enquanto tudo o resto é representado a vazio (não são representados). Tal 

opção trás grandes vantagens, porque o cérebro humano tende a considerar as formas num primeiro plano ficando o fundo 

por trás, no campo visual, destacando-se apenas os elementos que realmente importam na análise. 

 Desta forma é possível recolher informação sobre as relações existentes entre os cheios e os vazios, isto é, entre 

as componentes edificadas e não edificadas, estabelecendo-se uma hierarquia de espaços com diferentes dimensões e 

definindo-se as características da malha urbana, utilizando para tal sequências físicas, orientações visuais entre lugares e o 

ritmo colectivo dos conjuntos espaciais66. 

 No caso do bairro de Alvalade (ver figura 10), a 

estrutura urbana apresenta-se bem consolidada, 

correspondendo quase na íntegra à versão final do plano de 

urbanização com as respectivas alterações. Numa análise 

mais aprofundada é possível observar a organização do bairro 

em células, centradas num equipamento (uma escola), 

separadas entre si pelas vias estruturantes do plano de 

urbanização. 

 No respeitante à disposição do edificado é possível 

observar as diferenças existentes devido a diferentes opções 

de planeamento. A primeira é a organização e disposição do 

edificado de maneira a formarem-se impasses, remetendo 

para as suas traseiras os logradouros, gerando-se assim 

conjuntos urbanos com ritmo. A segunda envolve o edificado 

disposto de forma a acompanhar a morfologia do terreno, seguindo a curvas de nível como acontece no Célula IV, uma 

célula maioritariamente formada por vivendas que ladeiam de forma rítmica os perfis longitudinais com traçado orgânico das 

ruas. Uma outra tipologia é a que ocorre na Célula VI, em que a existência de uma malha urbana anterior ao plano de 

urbanização condicionou a existência de uma regularidade ortogonal dos quarteirões, apresentando-se parte destes com 

forma irregular. Na Célula III a organização e distribuição do edificado obedece novamente à ortogonalidade, com 

quarteirões quadrangulares e fechados na zona habitacional e uma zona densamente edificada correspondente à área de 

indústria ligeira. Já os conjuntos edificados com uma linguagem claramente modernista, como os das Avenidas Estados 

Unidos da América, D. Rodrigo da Cunha e Brasil, obedecem a um ritmo regular de cheios e vazios, dado pela sua 

perpendicularidade ao eixo das vias sobranceiras, formando assim logradouros públicos. No respeitante à Célula V, o 

Complexo Desportivo do INATEL apresenta-se como um grande vazio no interior do bairro, preenchido com vegetação e 

algumas infra-estruturas como o estádio. 

 Do ponto de vista axial e das centralidades, é possível observar um conjunto de linhas directrizes, formadas pelas 

Avenidas de Roma, da Igreja, dos Estados Unidos da América e Almirante Gago Coutinho, sendo estas duas últimas mais 

marginais, por se encontrarem na proximidade dos limites do plano de Alvalade. No respeitante às centralidades, os 

cruzamentos das vias atrás referenciadas assumem esse papel, não só pela sua importância mas também por serem locais 

de concentração de serviços e interfaces (estações de metropolitano e autocarros), como acontece na Praça de Alvalade e 

no cruzamento das Avenidas de Roma e Estados Unidos da América. 

 A nível das relações com as malhas urbanas envolventes, o bairro de Alvalade apresenta-se bem integrado, não 

só pela absorção das frentes construídas junto ao Jardim do Campo Grande, mas por adaptar parte do desenho de alguns 

Figura 10 – Carta de Cheios e Vazios da Área de Estudo  
(Ver Peça Desenhada A3 – Anexo II) 
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quarteirões junto a Entrecampos (plano das Avenidas Novas) e por se afirmar como uma continuidade do plano do Areeiro. 

A Norte, o Hospital Júlio de Matos encabeça o fim da Avenida de Roma, estando a sua fachada alinhada com a via, 

acontecendo o mesmo com o LNEC e a Avenida do Rio de Janeiro. 

 

5.2.1.4.2 Estrutura Viária 

 A estrutura urbana é composta por trajectos e por parcelas, sendo que os trajectos constituem estruturas que 

permitem o acesso a lugares, quer se tratem de conjuntos edificados ou construções isoladas. Os trajectos são elementos 

que ligam os lugares, funcionando como pontos de atracção e são um dos motores para o crescimento urbano. Os 

cruzamentos de trajectos ou a sua bifurcação constituem os denominados nós, que funcionam muitas vezes como polos ou 

centralidades dos conjuntos urbanos67. 

 Segundo Cannigia in Alfaiate (2000) os trajectos determinam a organização do tecido urbano, estabelecendo 

diversos géneros de trajectos: Trajectos matriz, estruturantes, tratando-se de trajectos de origem primária que regram a 

disposição da edificação ao longo deste; trajectos de implantação de edificado, traçados tendo em vista a edificação das 

suas margens, ou seja, trajectos que estruturam a edificação; e trajectos de União, que ligam entre si os trajectos de 

implantação. 

 No entanto, para o bairro de Alvalade esta categorização do sistema viário, de percursos ou de trajectos sofre 

algumas modificações (ver figura 11), devido às características da sua malha urbana, dividindo-se em diversas categorias 

que expressam o grau de hierarquia existente estre elas: 

1. Vias envolventes ao plano de urbanização, definindo o seu limite e integrando-se de diferentes formas no plano, 

marcando a sua ligação ao resto da cidade, destacando-se: 

 Avenida do Campo Grande – faz a ligação a Telheiras e Lumiar (a Norte), e ao centro da cidade pela 

Avenida da República (a Sul); 

 Avenida Almirante Gago Coutinho – liga a Praça Francisco Sá Carneiros (no Areeiro, a Sul) ao Aeroporto e 

Encarnação (a Norte); 

 Avenida do Brasil – liga a Rotunda do Relógio (a Nascente) à Alameda da Cidade Universitária (a Poente); 

 Avenida dos Estados Unidos da América – 

esta avenida se bem que atravessando o 

bairro de Alvalade, limitando as Células VII e 

VIII das Células II, IV e V, relativamente à área 

de estudo funciona como uma via envolvente, 

ligando pelo seu prolongamento a zona de 

Braço de Prata, pela Avenida Marechal 

António de Spínola (a Nascente), à zona Sete 

Rios, pela Avenida das Forças Armadas (a 

Poente); 

2. Vias de atravessamento ao plano de urbanização, 

cruzando o bairro de Alvalade articulando-o com 

outras zonas das cidade. É o caso da Avenida de 

Roma, traçada pelo Plano de Urbanização do 

Figura 11 – Carta de Rede Viária e sua Hierarquia da Área de 
Estudo  

(Ver Peça Desenhada A4 – Anexo II) 
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Areeiro (também do Arquitecto Faria da Costa) e prolongada posteriormente até ao Hospital Júlio de Matos. A sua 

importância reside em ser o elemento âncora de parte da estrutura em células do bairro, funcionando como um 

dos eixos mais importantes do bairro. 

3. Vias de Distribuição do plano, que estabelecem uma ligação ao conjunto urbano em si. Esta classificação divide-

se em três subclasses, que explicitam a sua importância hierárquica: 

 Vias de Distribuição de 1ª Ordem – são vias que dividem o bairro em células, situando-se num patamar 

inferior relativamente às anteriores, mas funcionando como uma aproximação das ligações ao conjunto 

urbano, marginando as células. Desta subclasse fazem parte a Avenida da Igreja, Avenida D. Rodrigo 

da Cunha e a Avenida do Rio de Janeiro; 

 Vias de Distribuição de 2ª Ordem – estas são vias interiores às células que pretendem fazer a 

distribuição local de fluxos, funcionando também como vias estruturantes de cada uma das células; 

 Vias de Distribuição de 3ª Ordem – estas são caracterizadas pelos impasses habitacionais, uma 

solução tipológica que pretende ser complementar às Vias de Distribuição de 2ª Ordem, criando desta 

forma pequenos núcleos residenciais protegidos e sem continuidade de tráfego. 

 Em suma, se se fizer uma análise à categorização viária do bairro de Alvalade, é possível estabelecer um conjunto 

de analogias. A primeira, correspondente às vias envolventes ao plano, que funcionam à escala da cidade, fazendo com 

que o bairro tenha ligação às principais artérias de Lisboa. A segunda é feita relativamente às vias de atravessamento, que 

estabelecem a ligação do bairro às malhas urbanas contíguas (caso da Avenida de Roma com o Areeiro). A analogia 

seguinte prende-se às vias de distribuição de 1ª ordem, que unem internamente o bairro, realizando as ligações entre 

células. A quarta analogia refere-se às vias de distribuição de 2ª ordem, que funcionam apenas à escala da célula. A quinta 

e última analogia refere-se às vias de distribuição de 3ª ordem, que funcionam apenas à escala da rua e do edificado, no 

grau de maior proximidade ao edificado e à comunidade. 

 Assim é possível observar que a estrutura viária funciona hierarquicamente nas formas de ligação das pessoas à 

cidade, realizando para tal aproximações sucessivas, uma atitude característica do Movimento Moderno, formando-se uma 

rede viária ramificada, à semelhança de uma árvore. 

 

5.2.1.4.3 Tipologias de Espaços Verdes 

 A estrutura verde do bairro de Alvalade (ver figura 

12) segue alguns dos princípios teóricos da Cidade-jardim, em 

que a presença de vegetação favoreceria a melhoria das 

condições de salubridade da cidade, criando para tal uma rede 

de diversos espaços verdes de uso e vivência comunitária, 

interligados por percursos pedestres68. A estrutura verde do 

bairro de Alvalade aplica estes conceitos, hierarquizando-se os 

espaços verdes existentes nas seguintes categorias: 

 Grandes Parques e Jardins  

correspondentes à Mata de Alvalade e ao 

Jardim do Campo Grande. Estes espaços 

não foram planificados a quando do Plano Figura 12 – Carta de Estrutura Verde da Área de Estudo 
(Ver Peça Desenhada A5 – Anexo II) 
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de Urbanização para o sítio de Alvalade, encontrando-se no exterior dos seus limites (não são 

contemplados na Carta de Áreas Verdes da Área de Estudo). No entanto, o Plano considerou a sua 

existência e a sua localização para funcionarem como espaços tampão ao crescimento urbano, 

elementos onde os habitantes do bairro pudessem realizar actividades recreativas e áreas de 

descompressão do contínuo edificado; 

 Parques e jardins de interior de célula  espaços verdes à escala da célula e localizados no seu 

interior, constituídos por jardins que se encontram na envolvente de equipamentos e funcionando como 

lugares de vivência recreativa e de descompressão face ao contínuo edificado; 

 Espaços verdes afectos a equipamentos  elementos associados a complexos educativos (recreios 

das escolas) e desportivos (complexo desportivo do INATEL), concretizando o enquadramento destas 

infra-estruturas e proporcionando a realização de actividades ao ar livre; 

 Espaços verdes de interior de quarteirão  espaços que constituem os logradouros do bairro de 

Alvalade. No caso das tipologias arquitectónicas referentes a moradias, estes espaços, de maior 

proximidade às habitações, funcionam com jardins e quintais privados onde se privilegia a estética ou a 

produção de alimentos pela presença de hortas. No caso dos logradouros semipúblicos, devido à 

ausência de um plano regulador, estes foram ocupados indiscriminadamente e apresentam-se 

desestruturados e disfuncionais, formando um conjunto desordenado de hortas e pequenos quintais dos 

moradores dos blocos habitacionais adjacentes. Já os logradouros dos complexos de índole modernista, 

nomeadamente os da Avenida dos Estados Unidos da América e da Avenida D. Rodrigo da Cunha têm 

um carácter de enquadramento estético, funcionando como pequenos jardins; 

 Espaços verdes de enquadramento do edificado  constituídos por pequenos canteiros, estes espaços 

separam o edifício do canal de circulação viário da rua, formando faixas de 2 a 3 metros de largura 

tratados pelos habitantes dos rés-do-chão do edifício adjacente. Em alguns casos estes canteiros foram 

convertidos em lugares de estacionamento; 

 Ruas arborizadas  solução que comporta a utilização de árvores em caldeira presente na grande 

maioria das avenidas, ruas e impasses do bairro, que tira partido do seus efeitos estéticos e ecológicos. 

A maioria das espécies são caducifólias, como o Choupo-negro, Tílias e Plátanos, que além de serem 

espécies bem adaptadas ao ambiente 

urbano, propiciam sombra no Verão e a 

passagem dos raios solares do Inverno. 

 

5.2.1.5 Unidades tipológicas 

 Depois da análise de cheios e vazios, da estrutura 

viária e da vegetação, é possível realizar a demarcação de 

zonas urbanisticamente homogéneas. Esta demarcação deu 

origem à identificação de seis áreas com características 

urbanas próprias em Alvalade, denominadas por unidades 

tipológicas, onde cada unidade é delimitada em conformidade 

com as identidades e tipologias urbanas (ver figura 13). 

 
Figura 13 – Carta das Unidades Tipológicas da Área de Estudo 

(Ver Peça Desenhada A6.0 – Anexo II) 
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5.2.1.5.1 Unidades tipológicas: identificação e caracterização 

Unidade tipológica 1 

 Composta pelas células I II e pela parte Norte da célula V, esta unidade tipológica é composta pelo edificado 

projectado na primeira fase do Programa das Casas de Rendas económicas. A tipologia de quarteirão usada é em “U”, 

formando impasses habitacionais propícias a baixas velocidades e logradouros semipúblicos nas traseiras dos edifícios.  

 

Unidade tipológica 2 

 Esta unidade tecidular é formada pelas células III e VI. Detentoras de características tipológicas diferentes, a sua 

junção numa única unidade tipológica é justificada por cada uma destas células agruparem um conjunto de tipologias 

diferenciadas no seu interior, mas que se articulam bem entre si. Assim, neste caso, não se justifica falar em carácter 

homogéneo mas sim heterogéneo. A nível das tipologias de quarteirão é possível identificar conformações espaciais de 

limites regulares (quadrangulares), irregulares (fruto da malha urbana pré-existente) e ainda situações que se aproximam da 

forma de “U”. Do ponto de vista funcional, é nesta unidade tipológica que se encontra a grande maioria do comércio e 

serviços do bairro de Alvalade, e a zona de implantação de indústria ligeira.  

 

Unidade tipológica 3 

 Localizada entre as células IV e VI, esta unidade tipológica é formada pelo conjunto habitacional projectado pelo 

Arqt.º Joaquim Ferreira para a Avenida D. Rodrigo da Cunha. A unidade tipológica comporta uma malha urbana formada por 

blocos habitacionais perpendiculares ao eixo da avenida, contendo logradouros de acesso público, tratados como espaços 

verdes, que valorizam esteticamente os edifícios. Associados a estes blocos, surgem a Norte, junto ao limite Sul da Mata de 

Alvalade, um conjunto de edifícios que segue o mesmo ritmo do conjunto que ladeia a Avenida D. Rodrigo da Cunha. 

 

Unidade tipológica 4 

 Compreende a Célula IV e o conjunto urbano formado pelas moradias que ladeiam a Avenida Almirante Gago 

Coutinho. A tipologia do edificado é a de moradia unifamiliar, que nalguns casos se apresenta geminada, incluindo parcelas 

de terreno privatizado e que constituem os seus jardins e quintais privados. Na Célula IV, entre as avenidas D. Rodrigo da 

Cunha e Estados Unidos da América, a disposição do edificado segue um traçado orgânico, à semelhança das Cidades-

Jardim de Unwin, adoptando a sua disposição à morfologia do terreno. 

 

Unidade tipológica 5 

 Unidade tipológica composta pelo edificado que ladeia a Avenida dos Estados Unidos da América, projectado 

pelos arquitectos Joaquim Ferreira e Orlando Azevedo, incluindo ainda o complexo desportivo do INATEL. Este conjunto 

urbano apresenta uma linguagem típica do Movimento Moderno, que no lado Norte se caracteriza por blocos habitacionais 

perpendiculares ao eixo da avenida e assentes sobre pilotis, formando logradouros públicos rematados a Norte por um 

edifício. No lado Sul da avenida os blocos habitacionais seguem a mesma filosofia, exceptuando-se o troço poente da 

avenida em que para maximizar a exposição solar, os edifícios encontra-se posicionados obliquamente ao eixo da avenida. 

 

Unidade tipológica 6 

 Esta unidade tipológica situa-se na célula VII e segue uma filosofia urbanística em tudo semelhante à unidade 

tipológica 1. Os quarteirões têm a forma de “U”, formando impasses e contendo nas suas traseiras logradouros 
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semipúblicos. Nesta unidade é englobada ainda a frente construída da Avenida Almirante Gago Coutinho do lado nascente 

entre a linha ferroviária de cintura e a Avenida Marechal António de Spínola.  

 

5.2.1.5.2 Unidades tipológicas: ocupação do espaço urbano 

 Recorrendo à informação disponibilizada pelas cartas do Levantamento Aerofotogramétrico da Direcção Municipal 

de Planeamento e Gestão Urbanística de Lisboa e a Aerofotomapas, inseridos em software de Sistemas de Informação 

Geográfica, determinou-se a ocupação do espaço urbano de Alvalade.  

 Devido à zona de estudo ser de carácter urbano, optou-se por se criarem quatro classes base que retractam a 

ocupação do espaço urbano no bairro de Alvalade. Estas quatro classes são: Edifícios, Estruturas abarracadas, 

Arruamentos, passeios e outros tipos de pavimentos, e Áreas permeáveis. 

 A classe dos edifícios, como o próprio nome indica, é referente a todas as estruturas construídas nas várias 

versões e alterações ao plano de urbanização para Alvalade, comportando edifícios habitacionais, de comércio, de serviços, 

e infra-estruturas comerciais, institucionais, desportivas e educacionais. A classe das estruturas abarracadas engloba 

apenas e só todo o tipo de estruturas construídas fora do plano de urbanização, existentes na sua grande maioria em 

logradouros semipúblicos, e que funcionam como um retracto da ocupação destes pelos habitantes na ausência de 

projectos para estes espaços. A classe dos arruamentos, passeios e outros tipos de pavimentos diz respeito a toda a 

estrutura viária, com as suas superfícies asfaltadas e passeios, como também às situações em que o solo foi 

impermeabilizado por vários motivos (parques de estacionamentosII, impermeabilização de logradouros, etc.). A classe de 

áreas permeáveis corresponde a todas as superfícies revestidas com material vegetal de todos os portes (herbáceo, 

arbustivo e arbóreo) e a superfícies cujo solo não se encontra permanentemente revestido com vegetação, correspondendo 

esta classe na sua maioria a logradouros, jardins públicos e privados, recreios escolares e caldeiras das árvores de 

arruamento.  

 A informação recolhida e categorizada nestas classes é apresentada na Carta de Ocupação do espaço urbano por 

unidade tipológica (figura 14), cuja quantificação das suas áreas é expressa nos quadros 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
II Comporta também os parques de estacionamento subterrâneos, que no caso de as suas coberturas serem revestidas com vegetação, não permitem a 
infiltração in situ, drenando a água pluvial originária do escoamento superficial ou percolação para drenos com ligação a colectores públicos de águas 
pluviais.  

Figura 14 – Carta de Uso do Solo por 
Unidade Tipológica da Área de Estudo 
(Ver Peça Desenhada A6.1 – Anexo II) 
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Quadro 2 – Quantificação das áreas de ocupação do espaço urbano por unidade tipológica (em m2) 

 

Quadro 3 - Quantificação das áreas de ocupação do espaço urbano por unidade tipológica (em %) 

 

Da análise feita aos valores da quantificação das áreas de cada classe, é possível constatar que, em média, as 

áreas permeáveis correspondem a 21% da área total de cada unidade tipológica, e a 22,34% da área de estudo. A restante 

área é constituída em quase metade por arruamentos e outras superfícies impermeabilizadas, com 48,34%, por uma 

ocupação de 28,04% de edifícios e 1,28% de estruturas abarracadas. 

 Desta análise é possível tirar algumas conclusões. A primeira é a de que ao identificarem-se seis áreas com 

características tipológicas distintas ou descontínuas (caso das unidades tecidulares 1 e 6), a ocupação do solo segue 

sempre o mesmo padrão, mesmo nos casos das unidades tipológicas 2 e 5 com maiores áreas de arruamentos e 

superfícies impermeabilizadas, as proporções entre classes não fogem muito às existentes no resto do bairro. A segunda 

conclusão é a de que a unidade tipológica 5, detentora de uma menor densidades de espaços construídos face a não 

construídos, é a que tem uma das menores áreas permeáveis, veiculando a ideia de que uma menor densidade não 

corresponde sempre a uma maior área de espaços verdes. A terceira e última conclusão é referente aos espaços 

permeáveis, na sua maioria logradouros, jardins privados e públicos, que se encontram bem distribuídos por todo o bairro, 

constituindo espaços de grande potencial para lazer e para a implantação de estruturas que procurem uma maior 

sustentabilidade do espaço urbano, quer pelas suas funções ecológicas, quer como espaços de lazer. 

 

Unidade  

tipológica 

Áreas  Áreas impermeáveis (m2) Áreas 

permeáveis (m2) 

m2 Hectares 

Áreas construídas 
Vias 

circulação 

Passeios/ 

outros Edifícios 
Estruturas 

abarracadas 

01 469 056,95 46,91 136 518 18 682 107 841,17 74 109,03 131 906,75 

02 366 100,51 36,61 139 557 2743 78 258,04 9 479,47 55 063 

03 110 811,87 11,08 28 159 21 22 500,45 29 120,42 31 011 

04 467 511,82 46,75 109 475 714 96 683,05 136 563,27 124 076,5 

05 348 301,14 34,83 78 804 246 119 807,55 93 289,59 56 154 

06 88 766,36 8,88 26 311 1256 22 043,56 23 868,30 15 287,5 

Total/ área 

estudo 
1 850 548,65 185,06 518 824 23 662 447 133,82 447 430,08 413 498,75 

Unidade 

tipológica 

Áreas Áreas impermeáveis (%) Áreas 

permeáveis 

(%) m2 % 

Áreas construídas 
Vias 

circulação 

Passeios/ 

outros Edifícios 
Estruturas 

abarracadas 

01 469 056,95 25,35% 29,10% 3,98% 22,99% 15,80% 28,12% 

02 366 100,51 19,78% 38,12% 0,75% 21,38% 24,71% 15,04% 

03 110 811,87 5,99% 25,41% 0,02% 20,31% 26,28% 27,99% 

04 467 511,82 25,26% 23,42% 0,15% 20,68% 29,21% 26,54% 

05 348 301,14 18,82% 22,63% 0,07% 34,40% 26,78% 16,12% 

06 88 766,36 4,80% 29,64% 1,41% 24,83% 26,89% 17,22% 

Total/ área 

estudo 
1 850 548,65 100,00% 28,04% 1,28% 24,16% 24,18% 22,34% 
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5.2.1.5.3 Categorias de unidades tipológicas em função das bacias de drenagem 

 A classificação das unidades tipológicas ao nível da morfologia urbana é de grande relevância, na perspectiva da 

sua contribuição para o estudo das potencialidades da sustentabilidade urbana do bairro e da água como motor do desenho 

urbano. A categorização permite-nos observar as relações existentes entre a malha urbana de cada unidade tipológica com 

a morfologia do terreno, pela sua inscrição sobre as diversas sub-bacias de drenagem. 

 As unidades tipológicas são através deste processo classificadas em: 

 Áreas de Transição – são unidades tipológicas que drenam para mais que uma sub-bacia, pertencentes a bacias 

hidrográficas distintas; 

  Áreas de Sobreposição – são unidades tipológicas que se situam em zonas de convergência de duas ou mais 

sub-bacias hidrográficas; 

 Áreas adjacentes – são unidades tipológicas que drenam para sub-bacias hidrográficas diferentes, mas que 

pertencem à mesma bacia hidrográfica; 

 Áreas principais – são unidades tipológicas que drenam apenas para uma sub-bacia hidrográfica (pertencem 

apenas a uma sub-bacia); 

 As características de cada uma destas categorias são expressas pelo quadro 4: 

 

Quadro 4 – Características de cada uma das categorias classificadoras das unidades tipológicas em 
função das bacias e sub-bacias hidrográficas 

Categoria Sub-bacia Hidrográfica Bacia Hidrográfica 

Áreas de Transição ≠ ≠ 

Áreas de Sobreposição U   

Áreas Adjacentes ≠   

Áreas Principais     

 

 Através desta classificação originou-se a Carta de Classificação de Unidades Tipológicas em Função das Bacias 

Hidrográficas (figura 15). 

 Da análise feita à Carta de Classificação de 

Unidades Tipológicas em Função das Bacias de Hidrográficas 

é possível observar que as unidades tipológicas são 

caracterizadas por serem apenas áreas adjacentes ou áreas 

de transição, onde cada uma destas unidades drena para sub-

bacias hidrográficas diferentes (ver quadro 5). Esta 

classificação é justificada pelo facto de o Plano de 

Urbanização do Sítio de Alvalade não ter sido planeado em 

função dos condicionalismos da morfologia do terreno, 

adaptando-se a elas ou alterando-as nalguns casos com 

movimentações de terras. Tais factos levam a que o processo 

de planeamento de espaços verdes e a construção de cadeias 

de escoamento de águas pluviais tenham de ser bem 

pensadas, para que se tire partido das características do 

terreno. 

 

Figura 15 – Classificação de Unidades Tipológicas em Função 
das Bacias Hidrográficas 

(Ver Peça Desenhada A6.2 – Anexo II) 
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Quadro 5 – Classificação das Unidades Tipológicas em função das bacias hidrográficas 

Unidade Tipológica Bacia Hidrográfica Sub-bacia Hidrográfica Categoria 

1 Ribeira de Alcântara 

Av. EUA Poente 

Área Adjacente 
Av. Brasil 

Alvalade Noroeste 

Av. Igreja 

2 

Ribeira de Alcântara 
Av. Brasil  

Área de Transição 

Av. Igreja 

Ribeira de Chelas 

Av. D. Rodrigo da Cunha 

Mata Alvalade Norte 

Mata Alvalade Sul 

3 Ribeira de Chelas 

Av. D. Rodrigo da Cunha 

Área Adjacente Mata de Alvalade Sul 

Av. Almirante Gago Coutinho 

4 

Ribeira de Alcântara Av. Igreja 

Área Adjacente 
Ribeira de Chelas 

Alvalade Sudeste 

Av. D. Rodrigo da Cunha 

Mata de Alvalade Sul 

Av. Almirante Gago Coutinho 

5 

Ribeira de Alcântara 
Av. EUA Poente 

Área de Transição 

Av. Igreja 

Ribeira de Chelas 

Linha de Cintura 

Av. EUA Nascente 

Alvalade Sudeste 

Av. Almirante Gago Coutinho 

6 Ribeira de Chelas 

Linha de Cintura 

Área Adjacente 
Av. EUA Nascente 

Alvalade Sudeste 

Av. Almirante Gago Coutinho 

 

 

 

 

 

5.2.1.6 Logradouros 

 O logradouro é um espaço intersticial que se distribui pontualmente na cidade, resultando e complementando o 

espaço edificado. São espaços confinados ou estruturados por um quarteirão, caracterizados por serem a céu aberto e 

apresentar diversas formas e graus de antropomorfização, funcionando como peças fundamentais na concepção de uma 

Estrutura Ecológica Urbana69.  

 Seguindo esta lógica, no bairro de Alvalade é possível constatar que a disposição dos logradouros é directamente 

proporcional à estrutura que o edificado adopta nas diferentes unidades tipológicas, transitando de tipologias em que o 

logradouro se assume como um espaço privado, para outras em que funcionam como espaços públicos afectos ao recreio e 

lazer70. Os logradouros delineados no Plano de Urbanização para o Sítio de Alvalade são, na sua esmagadora maioria, 

semipúblicos, servindo os propósitos de recreio e lazer para os seus habitantes. Os seus limites surgem, como já fora 

referido, associados ao edificado, que no caso dos logradouros abertos permitem o acesso para além das traseiras dos 

edifícios, incorporando uma rede de percursos pedonais que dão acesso ao interior da célula. 

 No bairro de Alvalade é possível encontrar cinco tipologias diferentes de logradouro, associadas a diferentes 

modelos urbanísticos que retractam limites, conformações espaciais, estruturas internas, acessos e usos diversos entre si. 

No quadro 7 apresentam-se as características inerentes a cada uma das tipologias de quarteirão existentes no bairro de 

Alvalade. 

  



 

 

 
Tipo 

Modelo 
Urbanístico 

Limite/ Conformação espacial Estrutura Interna Acessos Usos Materiais 

 

1 
Cidade 

Tradicional 

 Limite regular de massa definido 
pelo perfil regular dos edifícios que 
constituem o quarteirão; 

 Configuração pontual; 

 Regular com 
subdivisão 
geométrica de 
iguais 
proporções 

 Realizado pelas traseiras dos edifícios 
ou pelas aberturas laterais de acesso 
ao percurso pedonal semi-público; 

 Acesso privado; 

 Logradouro privado – conjunto de 
quintais/ hortos de carácter 
plurifamiliar associados a cada 
edifício; 

 Ocupado com construção; 

 Presença de material vegetal 
dominante, maioritariamente árvores 
de fruto, espécies hortícolas e 
aromáticas de uso doméstico; 

 

2 
Cidade 

tradicional 

 Limite irregular de massa – 
resultado directo dos diferentes 
tipos de edificação que constituem o 
quarteirão; 

 Configuração pontual; 

 Subdivisão 
geométrica de 
diferentes 
proporções; 

 Realizado pelas traseiras dos edifícios 
ou pelas aberturas laterais de acesso 
a percurso automóvel; 

 Acesso condicionado; 

 Logradouro privado – 
maioritariamente impermeabilizado 
para estacionamento automóvel, com 
pequenas áreas ajardinadas; 

 Presença de superfícies 
impermeabilizantes com excepção 
de alguns espaços ajardinados; 

 

3 

Cidade 
tradicional/ 
Movimento 
Moderno 

 Limite de massa regular e quebrado 
– resultado directo da utilização da 
mesma tipologia de edifícios que 
constituem o quarteirão embora 
exista uma quebra nas frentes 
construídas; 

 Configuração em forma de “U” 

 Subdivisão 
através da 
apropriação pela 
comunidade – 
aproximação a 
uma divisão 
regular 

 Realizado pelas traseiras dos edifícios 
e ainda potencializados pelas quebras 
das frentes construídas e impasses 
habitacionais. 

 Acesso condicionado ou semipúblico; 

 Logradouro semi-público, com 
existência de hortos/ quintais semi-
privados; 

 Presença de material vegetal 
(dominante), com carácter 
ornamental embora também exista 
vegetação de uso doméstico nas 
zonas que constituem espaços 
semi-privados; 

 

4 
Movimento 
Moderno 

 3 limites de massa: 2 lateralmente 
permeáveis a nível do solo e 
assente sobre pilotis e 1 volume de 
massa no topo. 1 limite aberto; 

 Configuração pontual gerada a partir 
da tensão dos três volumes 
edificados; 

 Estrutura regular 
unitária; 

 Realizada pela entrada dos edifícios e 
ainda pelas vias transversais; 

 Acesso semipúblico; 

 Logradouro público; 
 Presença dominante de material 

vegetal, com carácter ornamental; 

 

5 
Movimento 
Moderno 

 2 limites de massa regulares e 2 
limites permeáveis com uma leitura 
implícita definindo um espaço com 
uma configuração pontual; 

 Estrutura regular 
unitária; 

 Realizado pela entrada dos edifícios e 
ainda pelas vias transversais; 

 Acesso semipúblico; 

 Logradouro semipúblico 
 Presença dominante de material 

vegetal, com carácter ornamental; 
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5.2.1.6.1 Dimensão ecológica 

 Nas cidades existem espaços não edificados (vazios urbanos) que, por diversas razões, não se encontram 

edificados. Os logradouros, juntamente com parques, jardins e pequenas hortas, são parte desses espaços, fundamentais 

para a implementação de uma Estrutura Ecológica Urbana, que procure colmatar as falhas estruturais, funcionais, espaciais 

e ambientais nas cidades71. Estes são espaços que comportam ainda solo vivo, fundamental para a concretização dessa 

mesma estrutura ecológica urbana, consagrando os processos e dinâmicas ecológicos e que visem a não interrupção dos 

ciclos naturais. Nesta lógica, os logradouros assumem-se como peças fundamentais para a melhoria das condições 

ambientais na cidade e como elementos estruturais que devem ser trabalhados como um dos veículos na procura da 

sustentabilidade urbana. 

 A importância do solo é, assim, fundamental numa perspectiva ecológica, quando não se encontra 

impermeabilizado ou inutilizado. Este é o suporte da vegetação e a sua permeabilidade, dependente das características do 

substracto litológico, garante a recarga de aquíferos e a filtragem de substâncias em suspensão na água. O solo funciona 

ainda como um reservatório, armazenando água e carbono, além de ser um habitat para muitas espécies faunísticas que 

desempenham muitos das suas funções ecológicas. 

 Ao nível da ocupação dos logradouros, muitos têm sido impermeabilizados para funcionarem como parques de 

estacionamento, ou então construídos para servirem de armazéns, garagens, extensões de habitações e lojas. No entanto 

muitos dos logradouros têm resistido à impermeabilização e encontram-se revestidos com material vegetal, funcionando 

como jardins, quintais ou hortas, achando-se a vegetação, em conjunto com o complexo solo, numa dimensão básica para a 

procura da melhoria das condições ambientais na cidade e para o seu equilíbrio ecológico.  

 As funções da vegetação são variadas e de grande importância ambiental: através da fotossíntese, absorve 

Dióxido de Carbono (CO2) e liberta para a atmosfera Oxigénio (O2); aumenta a humidade no ar pelo processo de 

evapotranspiração, fazendo com isso descer em alguns graus centígrados a temperatura do ar; filtra poeiras e outras 

substâncias nocivas; diminui a energia cinética das gotas de chuva e o seu impacto no solo, evitando o seu erosionamento; 

facilita a infiltração da água da chuva no solo pelo escorrimento pelo trono e pelas raízes; diminui o efeito de ilha de calor e 

do impacto do vento, fomentando brisas de convecção; funciona como barreira acústica e é o habitat para muitas espécies 

faunísticas de grande valor nas cidades. 

5.2.1.6.2 Dimensão estética 

 Do ponto de vista estético, os logradouros vegetalizados funcionam como espaços que valorizam os edifícios, 

infra-estruturas e equipamentos a que estejam associados. Tal ocorre pela vegetação contribuir para o reforço da 

privacidade dos espaços, fomentar eixos visuais e perspectivas, e porque contrasta a nível cromático, de texturas, de 

formas e densidades com os edifícios e com os pavimentos. 

 Estes espaços contribuem também para o reforço das ligações entre os habitantes das cidades com as dinâmicas 

da natureza, através dos processos fisiológicos humanos (os cinco sentidos), evidenciados nas alterações na vegetação ao 

longo do ano (estações do ano), pelos cheiros, pelas texturas e pelas cores. Os logradouros também são espaços que 

podem ser usufruídos recreativamente, que de acordo com Monteiro (2003) in Távora (2007), segundo as teorias da 

psicologia ambiental para a saúde pública, contribuírem para o equilíbrio psicossomático da população urbana, permitindo 

ainda a inclusão social e o desenvolvimento de um sentido de comunidade e identidade dessa mesma população. 
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5.2.1.6.3 Dimensão económica 

 Os logradouros vegetalizados valorizam os imóveis a que estão associados, sendo considerados como um luxo na 

cidade. Este acréscimo geralmente é considerado directamente proporcional à área ocupada, constituindo o valor (por m2) 

do espaço exterior a metade do valor (por m2) da área construída. 

 Por se encontrarem nas cidades, a vegetação dos logradouros é também valorizada pelos processos fisiológicos a 

ela associados: fotossíntese e filtragem de partículas. Neste campo, os logradouros podem ser incorporados no mercado 

dos créditos de carbono, pela sua localização (nas cidades, onde existe maior poluição) e pelos seus benefícios ambientais, 

acrescentando uma rentabilidade económica ao proprietário. 

 Numa perspectiva económica-social, muitos logradouros são agricultados e constituem muitas das hortas urbanas. 

Estas hortas são o modo se subsistência de alguns agregados familiares, obtendo daí alimentos para a sua dieta ou para 

aumentar os seus rendimentos. Mas as hortas trazem outros benefícios: fazem com que haja um contacto mais directo com 

a terra, um contacto que constitui uma atracção e que funciona como uma actividade recreativa. 

 

5.2.1.6.4 Os logradouros de Alvalade no Plano Verde de Lisboa e no Plano Director Municipal  

 No Plano Verde de Lisboa são definidos dois níveis de estrutura verde para a cidade: a Estrutura Verde Principal, 

integrada no continuum naturale e que deve procurar assegurar a ligação da paisagem envolvente ao centro da cidade; e a 

Estrutura Verde Secundária, que compreende as diferentes malhas urbanas e as tipologias construtivas do edificado, 

porque a cada tipologia construtiva corresponde sempre uma tipologia de espaços abertos72. É neste último nível que se 

inserem os logradouros do bairro de Alvalade. 

 No respeitante à consistência do tecido urbano, Telles (1998) classifica o bairro de Alvalade como uma área para-

consistente, isto é, uma área urbana «onde se verifica um predomínio de conjuntos urbanos consistentes, embora, 

globalmente, não apresentem ainda uma completa estabilidade a nível estrutural, destacando-se algumas áreas em 

mutação»73. Esta classificação é em tudo correcta, porque o bairro de Alvalade, que não é alvo de grandes alterações e 

empreendimentos desde a década de 1960, foi apenas sujeito a intervenções à pequena escala que vão deturpando 

algumas das filosofias urbanísticas implícitas ao Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade. De entre elas destacam-se 

alguns blocos habitacionais, os abates de árvores de arruamento na Avenida de Roma e Praça de Alvalade relativos às 

obras de construção e posterior modernização da rede de metropolitano, e de uma forma mais selvática, a ocupação dos 

logradouros semipúblicos pela comunidade com estruturas abarracadas e estacionamento. 

 A nível da morfologia da estrutura verde, os logradouros da área de estudo inserem-se no Sistema Semi-contínuo 

da Cidade Moderna, categorizados como espaços verdes que se distribuem pela zona planáltica da cidade de Lisboa e que 

se intercalam num tecido edificado isolado ou em bandas74. Os espaços verdes afectos a este sistema devem ter uma 

presença significativa de material vegetal, que além das funções ecológicas, devem funcionar como contraponto às áreas 

impermeabilizadas. Todos estes espaços devem ser obrigatoriamente preservados pelas funções imprescindíveis à cidade, 

quer como espaços de enquadramento a edifícios ou como espaços afectos ao recreio e lazer.  

 A nível dos usos e ocupação, os logradouros e quintais são considerados por Magalhães (2001) como «sistemas 

pontuais»75, devendo, em regra geral, manter o seu carácter permeável e conter vegetação. A mesma autora refere que 

caso seja necessário pavimentar parte destas áreas, este processo deve recorrer a materiais permeáveis. Quando os 

logradouros integram o sistema húmido ou o sistema seco (integrantes da Estrutura Ecológica Fundamental), devem 

estabelecer-se usos preferenciais que evitem a perda das suas dinâmicas e potenciais ecológicos. Relativamente aos 

logradouros existentes em sistema húmido, os seus usos preferenciais são o de espaços verdes de grande utilização, como 
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hortas urbanas e jardins, mantendo-se estas áreas livres de edificação. No caso do sistema seco, os logradouros aí 

implantados devem ser planeados de modo a serem espaços verdes de média a baixa utilização. 

 No respeitante ao Plano Director Municipal de Lisboa (PDM), exceptuando-se a área de indústria ligeira, o 

complexo desportivo do INATEL e os equipamentos escolares, o bairro de Alvalade é classificado em duas classes: Áreas 

Consolidadas de Moradias (correspondentes à Unidade Tipológica 4 identificada nesta dissertação) e as Áreas 

Consolidadas de Edifícios de Utilização Colectiva Habitacional (todas as restantes unidades tipológicas com as excepções 

já referidas). 

 Nas Áreas Consolidadas de Moradias os logradouros são privados e não representam grande interesse para esta 

dissertação. Nas Áreas Consolidadas de Edifícios de Utilização Colectiva Habitacional o PDM prevê que os logradouros 

integrem áreas comerciais e equipamentos que contribuam para a qualificação ambiental urbana, e que estes devam ser 

ocupados com áreas verdes, interditando-se a construção. As excepções a esta proibição verificam-se a quando da 

construção de estacionamento privativo a céu aberto para os edifícios adjacentes, com recurso a pavimentos permeáveis ou 

semipermeáveis; estacionamento em cave, desde que se assegure o tratamento do logradouro com material vegetal e a 

instalação de sistemas de drenagem pluvial que procurem a infiltração da água da chuva; ou situações relativas à 

insalubridade do espaço76. 

 No respeitante às componentes ambientais, o PDM classifica os logradouros das células I e II de Alvalade como 

Integrantes da Estrutura Verde da Cidade, e os das Células IV e o complexo desportivo do INATEL como Áreas Integrantes 

na Estrutura Verde da Cidade. O regulamento do PDM refere que os primeiros são caracterizados como espaços verdes 

que devem garantir a permeabilidade do solo, contemplar uma utilização colectiva ou privada e com construção interdita, 

salvo nas excepções atrás referenciadas. Já os segundos são regulamentados como espaços onde devem ser mantidas as 

características dominantes do tecido urbano, sendo interdita a construção, com excepção de equipamentos de recreio e 

lazer em espaços verdes públicos. Estes são espaços que devem ocupar uma área mínima de 40% dos lotes ou parcelas, 

onde a impermeabilização não deve exceder 60% dos mesmos, e a construção só é possível quando se realizar a 

substituição por área equivalente a integrar a estrutura verde da cidade77. 

 

5.2.1.7 Permeabilidade da área de estudo 

A Carta de permeabilidade Real (figura 16) é um 

instrumento de grande importância para esta dissertação de 

mestrado, porque através dela é possível avaliar a 

permeabilidade da área de estudo pela identificação e 

quantificação das suas parcelas, e com isso definir 

estratégias projectuais que maximizem o seu poder de 

infiltração. A sua concepção assenta no método 

sobreposição (overlay), combinando diversos elementos e 

características da paisagem para definir as zonas com maior 

e menor capacidade de infiltração. Todo este processo é 

descrito e fundamentado em anexo (Anexo 1), apresentando-

se aqui as suas conclusões.  

 O bairro de Alvalade é caracterizado por ser 

detentor de 28,03% de áreas permeáveis, uma percentagem 

Figura 16 – Carta de Permeabilidade Real 
(Ver Peça Desenhada B7 – Anexo II) 
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elevada para um tecido urbano consolidado na proximidade do centro da cidade de Lisboa, justificada em grande parte 

pelas opções urbanísticas que fundamentaram o Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade. No entanto, desta elevada 

percentagem de áreas permeáveis apenas 2,06% da área de estudo é que são zonas de elevada permeabilidade 

(correspondendo às classes de permeabilidade Alta e Moderada Alta), enquanto as de menor permeabilidade (classes 

Moderada, Moderada a Baixa e Baixa) correspondem a 25,25% da área de estudo, encontrando-se descritos no quadro 6 

os valores referentes de cada classe. 

 

Quadro 7 - Distribuição das classes de permeabilidade real  

Classes de Permeabilidade Área (m2) Percentagem na Área Total da Área de Estudo 

Alta 27 537 1,49% 

Moderada a alta 10 536 0,57% 

Moderada 130 531 7,05% 

Moderada a baixa 224 360 12,12% 

Baixa 125 764 6,80% 

Áreas impermeabilizadas 1 331 818 71,97% 

 

 Do ponto de vista da sua localização, as áreas de maior permeabilidade situam-se maioritariamente em zonas de 

terreno aplanado, sobre o sistema húmido, e que compreendem os logradouros da zona central da célula II, da Avenida D. 

Rodrigo da Cunha e os jardins das moradias da Avenida Almirante Gago Coutinho. A classe de permeabilidade Moderada 

encontra-se na proximidade das anteriores, numa posição mais periféricas face a estas, enquanto as classes de 

permeabilidade mais reduzida se encontram maioritariamente na zona de interflúvio das bacias e sub-bacias hidrográficas 

das ribeiras de Alcântara e Chelas, coincidindo com o sistema seco ou sobre terrenos com declives acentuados. 

5.2.1.7.1 Estratégias de intervenção 

A nível da totalidade da área de estudo, a análise da permeabilidade reveste-se de grande importância, porque 

permite compreender o comportamento da água em função do substrato geológico, pedológico e da morfologia do terreno, 

definindo-se estratégias que procurem optimizar as potencialidades destes espaços. Só assim é possível avançar para 

soluções projectuais que vão ao encontro do genius loci. Desta forma é importante tirar partido das situações de maior 

permeabilidade para favorecer a infiltração e trabalhar os espaços em que a permeabilidade é mais reduzida, utilizando 

técnicas que visem alterações das características edáficas e um planeamento do seu revestimento seguindo determinados 

tipos de soluções. 

Uma dessas estratégias passa por aumentar a área das superfícies permeáveis. Tal acção pode ser feita 

recorrendo à demolição de estruturas abarracadas existentes nos logradouros do bairro e pela recuperação de algumas das 

áreas impermeabilizadas para espaços verdes, ou quando isso não seja possível, a substituição de materiais impermeáveis 

por permeáveis. Estas estratégias não se esgotam aqui, podendo-se ainda aumentar a influência das áreas de maior 

permeabilidade, isto é, que estas não sirvam apenas como sumidouro natural (via infiltração) para a água da chuva que caia 

in situ, mas possam também capitar água vinda de zonas impermeabilizadas, como passeios, através de condução, 

retenção e armazenamento. Relativamente às áreas de menor permeabilidade, estas podem funcionar como retardadores 

do tempo de concentração de água proveniente de escoamento superficial, utilizando as propriedades físicas da vegetação 

(diminuição da energia cinética e da velocidade de escoamento) para promover a infiltração, diminuição do escoamento e a 

sua reutilização por armazenamento. 

Estas estratégias possibilitariam um aumento significativo das áreas permeáveis, por métodos directos e 

indirectos, quase duplicando a sua área de 28,03% para 53,49% da totalidade da área de estudo (mais 25,46%), trazendo 
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grandes benefícios do ponto de vista ecológico e estrutural. No ponto de vista ecológico há um reforço da recarga da toalha 

freática, que num contexto urbano é deficitário pela forte impermeabilização, filtrando-se elementos poluentes em 

suspensão, aumentando a evaporação e as reservas de água no solo e subsolo. Do ponto de vista estrutural, este processo 

permite o reaproveitamento da água capitada de zonas impermeabilizadas para regas e lavagens de ruas, através do seu 

armazenamento, além de diminuir a pressão da água oriunda de escoamento superficial sobre os colectores públicos de 

águas pluviais.  

 

5.3 Alvalade e a sustentabilidade urbana 
 O bairro de Alvalade é um tecido urbano que reúne um conjunto de características que possibilitam o 

desenvolvimento de estratégias que procurem uma maior sustentabilidade para esta área da cidade. Estas características 

incidem sobre várias componentes da estrutura urbana, como a organização e disposição das diversas tipologias 

relacionadas com o edificado, o sistema viário, os espaços verdes e a mobilidade. 

 Do ponto de vista da organização do bairro, este estrutura-se em células que aplicam as ideias da unidade de 

vizinhança. Esta organização é uma mais-valia para aplicação de algumas das estratégias relacionadas com a 

sustentabilidade urbana. Em primeiro lugar, cada célula é detentora de uma estrutura viária hierarquizada, bem vincada e 

que se traduz numa boa distribuição do trânsito e pela existência de baixas velocidades de circulação, em grande parte 

justificados pelo seu carácter maioritariamente residencial. E em segundo lugar, do ponto de vista dos blocos residenciais, 

estes organizam-se segundo diversas tipologias e conceitos urbanísticos, que fazem transparecer várias oportunidades 

projectuais relacionadas com a sustentabilidade. A tipologia mais difundida é a da organização dos quarteirões em forma de 

«U», formando impasses e com logradouros abertos e pensados para uso colectivo. Estes logradouros são uma peça 

fundamental na procura de uma maior sustentabilidade no bairro, porque podem funcionar como espaços verdes 

vocacionados para o recreio e lazer. 

 Ao nível dos espaços verdes, Alvalade é detentor de uma hierarquização destas áreas, com várias naturezas e 

dimensões, que se assumem como vitais para o desenvolvimento da estrutura ecológica urbana. Esta estrutura ecológica, 

além das suas funções ecológicas subjacentes, permite desenvolver um conjunto de actividades relacionadas com o 

desporto, lazer e produção, como a agricultura urbana, dinamizadoras da vivência dos espaços verdes e funcionando como 

escape ao ritmo fatigante da vida citadina. 

 Relativamente à densidade, o bairro de Alvalade é uma área da cidade de Lisboa onde se verifica uma grande 

densidade populacional. No entanto a apreensão dessa densidade é esbatida pela organização das células e pelas 

tipologias de quarteirão e edificação utilizados, permitindo que os logradouros vegetalizados sirvam de contraponto à rigidez 

dos edifícios, suavizando o seu impacto.  

 Do ponto de vista das funções, Alvalade segue uma filosofia claramente modernista pelo seu zonamento 

monofuncional, diferenciando-se em de zonas de comércio, habitação e indústria ligeira. Mas pensando o bairro como um 

todo, esta organização que na actualidade nos parece negativa à luz do pensamento pós-moderno, não tem um impacto tão 

negativo no funcionamento do espaço. As zonas de serviços, comércio e indústria, localizadas no troço nascente da 

Avenida da Igreja e na célula III, são de fácil acesso a partir de qualquer célula, e mesmo as áreas mais periféricas e 

afastadas deste núcleo funcional podem responder às suas necessidades pela proximidade a outras áreas de comércio e 

serviços, como as localizadas no Areeiro, Avenida de Roma e Entrecampos, segundo percursos cómodos e rápidos. 

 No respeitante à mobilidade, esta zona da cidade é detentora de uma rede viária hierarquizada, como já fora 

referido, que fora pensada para diferentes níveis de tráfego e que concilia a circulação automóvel com a pedonal. Num 
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primeiro nível, as vias tangenciais ao bairro ligam-no às vias estruturantes de Lisboa, possibilitando um acesso automóvel 

rápido a toda a cidade. Num nível inferior, existem as vias que distribuem o tráfego pelo bairro, funcionando como limites 

internos de cada célula. Nos patamares inferiores seguintes, existem as vias de distribuição local e os impasses, estes já à 

escala da célula. No interior de cada célula existe ainda uma segunda estrutura de mobilidade, de carácter pedonal e 

segregada do automóvel que, percorrendo os logradouros, liga cada impasse ao interior da célula. No que toca a 

transportes colectivos o bairro de Alvalade é bem servido por diferentes serviços. Ao nível de serviço de autocarros, por 

Alvalade passam um conjunto de carreiras que fazem a ligação a toda a cidade. A rede de metropolitano da cidade inclui 

duas estações na área do bairro (Alvalade e Roma), estando prevista a criação de uma terceira até 2020 (Madrid) na 

proximidade da célula VIII. Através do metropolitano estabelece-se também a ligação de Alvalade ao resto da cidade de 

Lisboa e a interfaces importantes na ligação da cidade ao resto do país, tanto ao nível rodoviário como ferroviário. No 

respeitante ao serviço ferroviário de superfície, a estação Roma-Areeiro na linha de cintura, junto à célula VII e VIII 

possibilita a ligação desta zona da cidade por comboio a toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 Através desta análise é possível constatar que o bairro de Alvalade é detentor de um enorme potencial para a 

aplicação de estratégias que procurem uma maior sustentabilidade urbana. Se bem que fruto de uma metodologia de 

planeamento claramente modernista, mas não radical ao ponto de fazer tabula rasa à cidade tradicional, Alvalade reúne os 

ingredientes fundamentais para uma melhor qualidade do espaço urbano ao abrigo de uma maior autonomia e 

complementaridade face ao resto da cidade, possibilitando uma melhor qualidade de vida. No entanto, a aplicação dos 

princípios da sustentabilidade urbana requer a inclusão da comunidade, não compreendida na enumeração dos factores 

atrás referidos. Para tal, é necessário envolver a comunidade residente no bairro de Alvalade na procura de uma maior 

sustentabilidade do espaço onde habitam, apresentando-lhe os seus aspectos positivos para a melhoria da sua qualidade 

de vida, pela procura de uma nova identidade local que se manifesta na apropriação e eficiência do espaço. 

 

5.4 Alvalade: Projecto de Intervenção 

5.4.1 A água como motor do desenho urbano 
A proposta projectual para o bairro de Alvalade procura conciliar os princípios de uma melhor sustentabilidade 

urbana com o comportamento e dinâmicas da água neste tecido consolidado da cidade de Lisboa. O programa para o bairro 

de Alvalade procura uma melhoria da qualidade de vida para os seus habitantes através do desenho urbano em que a 

água, as suas dinâmicas e os seus comportamentos sirvam de directriz. Para tal, o ponto referente às Interpretações a nível 

global serviu de suporte para compreensão da organização, estruturas e tipologias do bairro de Alvalade, contribuindo para 

a apreensão do genius loci e para as potencialidades e condicionantes do espaço. 

 Uma destas potencialidades prende-se à água como motor do desenho urbano, isto é, não pretender fazer-se 

tabula rasa aos pressupostos urbanísticos sobre os quais assenta o bairro de Alvalade, mas sim procurar o tratamento do 

espaço público urbano que explore as dimensões ecológicas e compositivas da água, integrando-os no tecido desta área da 

cidade de Lisboa. Para tal, e pegando no estudo da permeabilidade, procura-se fomentar a infiltração das águas pluviais 

nas áreas de maior capacidade para tal, recolhendo a água proveniente de escoamento de superfícies impermeabilizadas 

pedonais e cicláveis em caleiras, encaminhando-a para valas cegas e cisternas, sendo posteriormente utilizada para rega, 

bocas-de-incêndio e higiene urbana, sendo a água proveniente de escoamento de superfícies rodoviárias encaminhada 

para colectores e conduzida para estações de tratamento de águas residuais (ETAR), por apresentar níveis mais elevados 

de contaminação. Desta forma é possível tirar partido deste recurso do ponto de vista funcional, fomentando com isso a 
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recarga dos aquíferos pela sua infiltração e um não tão elevado uso de água do sistema público de abastecimento para 

rega e higiene urbana. 

 Para tal é proposta um sistema alternativo de condução, retenção e armazenamento de águas pluviais (Ver Peça 

Desenhada C1 – Anexo III), inspirado nas cadeias de escoamento de águas pluviais implementadas nos países de cultura 

anglo-saxónica, que incluem sistemas lineares e pontuais de circulação e retenção de água. Este sistema não é contínuo, 

mas sim segmentado em sectores que procuram tirar partido de menores percursos, utilizando para isso mais cisternas, 

prevenindo-se situações de ruptura e contaminações que afectem todo o sistema. O planeamento do sistema  está pensado 

para funcionar em conformidade com os resultados do estudo da permeabilidade, e com isso, existem duas filosofias 

subjacentes ao seu funcionamento. Os sectores deste sistema correspondentes à Avenida de Roma, Avenida da Igreja e 

Praça de Alvalade seguem uma filosofia que procura que a água seja drenada para cisternas e valas cegas localizadas nos 

interiores de quarteirão, em especial os logradouros situados nas zonas descritas como detentoras de maior capacidade 

para infiltração, aproveitando-se a água para rega, higiene urbana e segurança, sendo um dos objectivos principais a sua 

reutilização. A segunda filosofia subjacente ao planeamento do sistema encontra-se ligada aos sectores do troço nascente 

da Avenida dos Estados Unidos da América, que procura um retardar dos tempos de concentração de águas provenientes 

do escoamento superficial, onde a infiltração não é a palavra de ordem pelas características de baixa permeabilidade do 

solo e subsolo, mitigando-se assim possíveis efeitos de ruptura dos colectores públicos de águas pluviais e de inundação a 

jusante durante períodos de pico de precipitação. 

 

5.4.1.1 Sistemas de drenagem e condução 

Os sistemas lineares que constituem este sistema são basicamente elementos de recolha, condução e nalguns 

casos de infiltração in situ de água, correspondendo à maioria dos seus troços, formados por caleiras contínuas de 

drenagem, caleiras/ canais de águas permanentes e valas cegas. As caleiras contínuas de drenagem situam-se nos 

passeios e zonas sem circulação automóvel, e caracterizam-se por serem elementos de recolha e condução de água, com 

impacto visual muito reduzido, planeados para serem o mais funcional e económico possível. As caleiras/ canais de águas 

permanentes são caracterizados por serem elementos de água que além das funções de recolha de água proveniente do 

escoamento superficial, funcionarem também como elementos estéticos na Praça de Alvalade e nos alargamentos da 

Avenida de Roma. Este efeito estético é possibilitado pela permanência de um nível de água regulado por uma válvula, 

permitindo com isso a existência de um contacto permanente ao longo do ano do cidadão comum com este elemento, 

aliando com isso as funções recreativas e cénicas com a drenagem e amenização do espaço urbano. As valas cegas 

revestidas com vegetação são componentes deste sistema que se encontram numa fase intermédia entre a recolha e o 

armazenamento da água. Localizadas nos logradouros dos quarteirões de tipologia em “U”, as suas funções são as da 

promoção da infiltração, filtragem, detenção e retardamento de tempos de concentração. Para um sistema tão vasto como o 

proposto para Alvalade, ainda que segmentado em sectores, às valas cegas anexa-se um sistema de recolha de água em 

profundidade e um descarregador de superfície que encaminhe a água para uma caixa de visita e posteriormente para a 

cisterna, procurando-se com este elemento adicional o impedir de situações de ruptura do sistema por sobrecarga. As valas 

cegas/ drenantes situadas nos logradouros adjacentes ao troço poente da Avenida dos Estados Unidos da América, 

funcionam como elementos autónomos e até mesmo independentes deste sistema, que procuram potenciar a infiltração in 

situ, em zonas onde a permeabilidade seja moderada a baixa. A sua ocorrência está associada a muros e a bancos que 

suportam o terraceamento desses mesmos logradouros, infiltrando a água em profundidade e, caso tal tenha pouco 
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sucesso, funcionar como elementos retardadores dos tempos de concentração da água proveniente de escoamento 

superficial, utilizando-se geodrenos até aos reservatórios/ tanques de águas permanentes. 

Relativamente aos sistemas pontuais, estes funcionam como elementos onde culmina este sistema alternativo de 

condução, retenção e armazenamento de águas pluviais, procurando-se, por um lado, o aproveitamento da água para 

diversos fins (rega, bocas-de-incêndio e higiene urbana) como também a infiltração e o controlo dos tempos de 

concentração. Destes sistemas pontuais fazem parte as cisternas com descarregador de fundo para infiltração e os 

reservatórios/ tanques de águas permanentes. As cisternas localizam-se nas zonas impermeabilizadas dos logradouros de 

tipologia em “U” do bairro de Alvalade, enterradas sob os estacionamentos e campos desportivos, sendo dimensionadas 

para uma capacidade máxima de 220 000 litros. Estas cisternas têm como função principal o armazenamento de água para 

o período estival, utilizando-a em regas (e sua posterior infiltração no solo), higiene urbana (lavagem de ruas, etc.) e para 

suporte de bocas-de-incêndio. Associadas às cisternas existem dois tipos de descarregador de fundo: um primeiro ligado 

aos colectores públicos de águas pluviais da cidade, a usar em caso de contaminação, socorro e limpeza; e um segundo 

associado a um poço de infiltração de água directamente no subsolo. Os reservatórios/ tanques de águas permanentes 

situam-se nos logradouros dos blocos habitacionais perpendiculares ao troço nascente da Avenida dos Estados Unidos da 

América e têm como funções, além de servirem de elementos que potenciam o efeito cénico destes mesmos logradouros, 

retardarem o tempo de concentração das águas provenientes de escoamento superficial. Nestes reservatórios/ tanques de 

águas permanentes, a água é recolhida num primeiro reservatório, de menor dimensão e enterrado para filtragem e 

compensação do tanque principal. O tanque principal tem uma profundidade média de 0,6 metros, e retém a água em 

situações de picos de precipitação, encaminhando-a posteriormente para os colectores públicos de águas pluviais. 

A representação gráfica dos sistemas de drenagem e condução são expressas na Peça Desenhada C2 – Anexo 

III. 

 

5.4.2 Avenida de Roma e Avenida da Igreja 
A proposta projectual para as Avenidas de Roma e da Igreja (Ver Peça Desenhada C3 – Anexo III) procura a 

introdução dos valores da sustentabilidade urbana ao nível da circulação, através da redefinição dos seus perfis, modelos 

de veiculação e da valorização da sua importância na hierarquia viária. Estes modelos são expressos na valorização destas 

avenidas como espaços públicos de circulação urbana, procurando uma melhor integração do trânsito pedonal e ciclável 

com o tráfego automóvel, pelo incremento da mobilidade saudável, interligando as habitações, o comércio local, interfaces 

de transportes públicos e equipamentos. 

No caso da Avenida de Roma o programa de intervenção centra-se na redefinição do seu perfil transversal para 

valorização da circulação pedonal, introdução de uma pista ciclável, rearborização da via e reordenamento do 

estacionamento. O eixo da avenida é deslocado ligeiramente para poente, e as seis faixas de circulação (quatro mistas e 

duas de transportes públicos) são reduzidas para quatro (mistas), libertando-se com isso mais espaço para passeios e 

placa central. Os passeios, de calçada de cubos de calcário, dispõem assim de maior área para circulação pedonal, sendo 

os do lado nascente mais largos que os do lado poente. Esta opção é justificada com a construção da pista ciclável no lado 

nascente da avenida, que requer uma maior área disponível. Junto ao limite dos passeios com a faixa de circulação 

automóvel estão instaladas as caleiras de drenagem contínua, para recolher e conduzir até cisternas as águas provenientes 

do escoamento superficial dos passeios. 

Ao nível da arborização da Avenida de Roma, o programa optou pela instalação de quatro alinhamentos arbóreos: 

um ao longo dos passeios poentes, um nas placas centrais da avenida, e dois nos passeios nascentes, entre os quais irá 
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ser construída a pista ciclável. Esta opção procura renovar a ideia de arborização desta avenida expressa no Plano de 

Urbanização do Sítio de Alvalade, ideia essa truncada pela construção da rede de metropolitano da cidade por vala que 

obrigou ao abate de inúmeras árvores nesta artéria. Assim, com a sua rearborização da avenida, além dos efeitos 

ecológicos e ambientais subjacentes, procura-se a constituição de um “tecto verde” formado pelas copas das árvores que 

dê uma escala mais humana ao perfil da avenida, que realize ensombramento no período estival e transmita a imagem da 

importância hierárquica da Avenida de Roma no contexto do bairro e da cidade. 

Ao nível do parqueamento automóvel, há um racionamento do estacionamento pelo seguimento do modelo 

paralelo à via em vez do oblíquo, que permite uma maior libertação de espaço para passeios. Nos alargamentos desta 

avenida entre a Praça de Alvalade e o seu cruzamento com a Avenida dos Estados Unidos da América, a solução tomada 

foi a redefinição total destes espaços pela supressão da regra de estacionamento que ali se fazia sentir, tornando-o um 

espaço arborizado, com árvores de copas fastigiadas que façam sobressair o espaço ao nível do perfil da avenida, entre as 

quais se irá realizar o parqueamento, funcionando a matriz de disposição das árvores como marcação do estacionamento. 

Relativamente à Avenida da Igreja o programa de intervenção é muito semelhante ao da Avenida de Roma, mas 

com algumas alterações. Há uma maior libertação de área para passeios, possibilitada pela redução da largura da faixa de 

rodagem rodoviária, regularização da área de estacionamento e supressão dos canteiros, que requerem um elevado nível 

de manutenção e funcionam como barreiras entre os edifícios e o canal de circulação da avenida. Os passeios do lado sul 

de toda a avenida são mais largos pela construção da pista ciclável, e nas zonas de entroncamento com os impasses e ruas 

de acesso ao interior de célula, há uma continuidade da calçada de cubos de calcário, que procura vincar a direcção 

longitudinal da avenida e funcionar como um limite visual à entrada de cada célula, cujo interior tem um carácter mais 

comunitário e privado. 

Do ponto de vista da arborização, a Avenida da Igreja apresenta-se arborizada com dois alinhamentos, um em 

cada passeio, seguindo a mesma filosofia da Avenida de Roma, na procura da valorização da imagem da avenida face às 

restantes vias do bairro, funções ecológicas e pelo desenvolvimento de um “tecto verde” que dê uma escala mais humana a 

esta via. As árvores situadas nos entroncamentos com os impasses e com as ruas de acesso ao centro de cada célula, 

encontram-se perfiladas com os alinhamentos destas vias hierarquicamente inferiores, na tentativa de procura de uma 

imagem de continuidade. Ao nível do estacionamento, este passa a estar regrado por zonas destinadas ao mesmo, junto 

aos passeios, segundo uma disposição paralela à via, alinhando os seus limites com os do edificado para reforçar a imagem 

de conjunto e coordenação entre os prédios e o espaço público urbano. 

5.4.3 Praça de Alvalade 
O programa de intervenção para a Praça de Alvalade (Ver Peça Desenhada C4 – Anexo III) passa, em primeiro 

lugar, pelo reforço deste espaço como centralidade do bairro, e em segundo, pelo privilegiar da circulação pedonal e ciclável 

face à actual situação de grande segregação destes modelos pelo tráfego automóvel. Neste sentido, pretende-se tornar 

esta praça num espaço de estadia, contrariando a actual situação de espaço de passagem, tornando-a mais confortável e 

com uma melhor leitura. 

No referente ao tráfego automóvel, a proposta pretende eliminar a placa central em forma de rotunda e substitui-la 

por um cruzamento. Esta opção permite uma maior libertação de espaço para cada uma das placas pedonais, que formam 

os quadrantes da praça, reforçada pela eliminação dos lugares de estacionamento aí existentes. Desta forma, a circulação 

pedonal na praça deixa de se circunscrever aos limites desta, podendo efectuar-se nestes quadrantes, que terão área 

suficiente para actividades recreativas e eventos, como feiras e festividades.  
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Ao nível da leitura do espaço é importante analisar os seus limites. A forma da praça, rectangular e comprida, não 

é mais que um alargamento da Avenida de Roma, com um limite nascente fortemente vincado pelo edificado aí existente, e 

um limite poente esbatido pelos complexos comerciais térreos aí existentes, a que se juntam as duas torres que ladeiam o 

enfiamento para o troço poente da Avenida da Igreja. Estas duas torres funcionam como dois marcos na praça, que pela 

sua disposição enfatizam a direcção dada pela Avenida da Igreja, gerando assim uma situação ambígua que distorce a 

leitura da praça. 

A solução para este problema passa em primeiro lugar, pela arborização da praça. A arborização da praça 

pretende funcionar, em primeiro lugar, como um escape à rigidez do conjunto edificado envolvente, introduzindo novas 

texturas e sombra ao espaço, fazendo face às fachadas de betão e vidro, e em segundo funcionar como um elemento que 

unifique a praça. O papel do ensombramento da praça é de grande importância e não deve ser descuidado, devido ao 

albedo que se faz sentir e à maior insolação do lado nascente face ao lado poente, ensombrado pelas torres. Neste sentido, 

devido às diferenças entre os dois lados da praça, a sua arborização divergirá nalguns dos seus pressupostos, mas 

seguindo uma matriz de plantação comum, que reforce a ideia de conjunto. No lado nascente, de maior circulação pedonal 

(devido à entrada para a estação do metropolitano), com forte insolação e com um limite bem definido pelo edificado, optou-

se pela utilização de árvores com uma maior projecção de copa, que visem a constituição de um “tecto verde”, com os 

alinhamentos mais próximos uns dos outros no sentido transversal da praça. Assim é possível suavizar a rigidez dada pelos 

edifícios limítrofes, aumentar o ensombramento, e gerar um espaço mais confortável e convidativo à estadia em vez do seu 

actual carácter de passagem. Já no lado poente, a solução passou pela utilização de espécies de copa mais fastigiada, em 

alinhamentos mais afastados entre si no sentido transversal da praça. Esta opção permite uma melhor insolação (deficitária 

no período do final da manhã e da tarde pela sombra das torres) e um reforçar dos seus limites pelo uso de copas mais 

altas, que intensifiquem a leitura dos limites e diminuam o efeito de esmagamento dado pelas torres, procurando que os 

dois quadrantes poentes funcionem como espaços de estadia por excelência. Assim, a praça é redesenhada segundo duas 

visões antagónicas, fruto das circunstâncias desta, mas que no seu conjunto se afirmam interdependentes, constituindo as 

duas faces da mesma moeda. 

A antítese entre o lado nascente e poente da praça, de características diferentes, é dada também pelos 

pavimentos e pelos elementos de água. Ao nível dos pavimentos, a solução passou pelo reforçar da linearidade da Avenida 

de Roma, a via dominante que atravessa o bairro. A estratégia de intervenção recorreu ao uso de bandas de betão branco 

com tratamento final, calçada de cubos de calcário e lajes de Vidraço de Ataíja, que no lado nascente da praça se 

apresentam de menor espessura, para reforçar a ideia de um espaço mais confinado e com uma escala mais humana, 

enquanto no lado poente, as bandas se apresentam mais largas, para entrar em consonância com a ideia de maior abertura 

já demonstrada pela arborização. A juntar a estas bandas, acrescentam-se outras bandas em lajes de granito, ao longo dos 

alinhamentos arbóreos, que procuram reforçar a direcção longitudinal da praça e a continuidade entre os seus lados norte e 

sul, com larguras variáveis à medida que caminhamos de nascente para poente. Relativamente aos elementos de água, 

estes seguem uma filosofia muito semelhante à das bandas de laje de granito: entre cada alinhamento arbóreo surgem 

duas caleiras com água permanente ao longo do ano, e a sua largura vai aumento à medida que caminhamos do limite 

nascente para o poente, para se evidenciarem as diferenças entres os dois lados praça. Estas caleiras de águas 

permanentes, além das funções de drenagem, também procuram funcionar como estruturas que procuram facilitar um 

contacto mais directo entre o cidadão comum e a água, além da também contribuirem para a melhoria do conforto 

bioclimático.  

Para evidenciar as diferenças entre o lado nascente e poente da praça, na faixa de rodagem automóvel há o 

prolongar das bandas de laje de granito, que também se verifica nos alinhamentos das caleiras de águas permanentes, 
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transmitindo essas diferenças pela gradação progressiva das suas larguras à medida que se caminha do lado nascente 

para poente. 

5.4.4 Quarteirão tipo da Célula II 
A proposta de intervenção para o quarteirão da Célula II (Ver Peça Desenhada C5 – Anexo III), onde se integra o 

impasse da Rua Rosália de Castro, pretende ser um modelo de aplicação das teorias da sustentabilidade urbana, do ponto 

de vista da mobilidade, subsistência e apropriação do espaço, aplicável a outros logradouros do bairro de Alvalade. Estas 

ideias exprimem-se desde logo na recuperação da ideia dos percursos pedonais, desenvolvimento de agricultura urbana e a 

procura de elementos que fomentem o sentimento de identidade e de comunidade, além de uma gestão equilibrada e 

racional do recurso água. No entanto, para a implementação destas ideias é necessário subverter a estrutura vigente de 

ocupação do logradouro, feita desregradamente e apresentando uma imagem degradada e casuística. Desta forma, para o 

quarteirão estabelecem-se duas abordagens para o tratamento do espaço não construído: uma abordagem que procure que 

o impasse seja um elemento de ligação ao resto do bairro e cidade, com um tratamento mais depurado; e uma outra 

abordagem, voltada para dentro do quarteirão, no logradouro, que vise o desenvolvimento dos sentimentos de identidade e 

de comunidade. 

Ao nível do impasse a proposta procura que este tenha um carácter público, livre e sem restrições. Para tal, os 

actuais quintais e canteiros são suprimidos e os lugares de estacionamento são eliminados, em benefício do gerar de um 

espaço público fluído, que reforce a ideia de ligação ao resto da cidade, como um átrio ou área de transição entre a 

habitação e o resto da cidade. A supressão do estacionamento no impasse é compensada pelo desenvolvimento de uma 

nova área de estacionamento numa zona impermeabilizada do logradouro, sob a qual está instalada uma cisterna, para que 

este se desenvolva de forma organizada e integrada com todo o conjunto. No respeitante à arborização, a proposta procura 

que haja a rearborização do impasse, integrada com a da Avenida da Igreja e que constitua um “tecto verde”, fortemente 

vincado na zona de alargamento do impasse, para se reforçar a ideia deste alargamento ser um espaço de estadia à escala 

do quarteirão. Ao nível do logradouro, as propostas são diferentes. Devido à sua natureza tipológica, o quarteirão 

apresenta-se aberto, e como tal, a proposta procura recuperar a ideia original do Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade 

para a criação de uma rede de caminhos pedonais e cicláveis que, em articulação com as pistas cicláveis das Avenidas de 

Roma e da Igreja, unam os logradouros entre si e interliguem habitações, equipamentos, comércio, escolas e transportes 

públicos. Nos limites Sudeste e Sudoeste do logradouro, instalar-se-ão cisternas abaixo da cota do terreno, sobre as quais 

assentarão, respectivamente o parque de estacionamento e o campo desportivo. O campo desportivo funciona aqui como 

um espaço multifuncional, não só pela possibilidade da prática desportiva, mas também por este ser um espaço onde se 

possa realizar pequenos mercados à escala da comunidade para intercâmbio de produtos hortícolas, artesanato, etc. As 

restantes áreas do logradouro, com carácter permeável, serão ocupadas por hortas urbanas, segundo uma matriz regular, 

integrada com os blocos habitacionais, procurando estas hortas ser uma alternativa à subsistência dos agregados familiares 

(ver imagem 17). Estas hortas urbanas estão divididas em quatro categorias: árvores de fruto, frutos silvestres, ervas de 

cheiro e hortícolas; e dentro das categorias de ervas de cheiro e hortícolas, pretende-se que os agricultores cultivem 

espécies diferentes para se desenvolver o intercâmbio de produtos, a que se associa o sedimentar do sentimento de 

vizinhança e de comunidade. Esta opção por diferentes tipos de categorias de hortas e o cultivo de espécies diversas está 

subjacente também à procura de um espaço heterogéneo a nível cromático, de cheiros e volumes no logradouro, de forma 

a se quebrar com a rigidez modular dos edifícios e quarteirões do bairro, tornando cada logradouro único e dinâmico. Para 

se evitar a desvirtuação destes princípios e impedir a construção desregrada nos talhões destinados à agricultura urbana, 

utilizar-se-ão cercas de madeiras e sebes para demarcação dos talhões, e serão construídas casas-abrigo em madeira ao 
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longo do caminho central do logradouro, para arrumação de ferramentas, que além das funções de apoio, funcionam como 

pontuações que reforçam a leitura desses mesmos caminhos. A gestão das hortas é feita pelo princípio de avaliação e 

rotatividade, isto é, existem normas que o agricultor terá de cumprir a nível da manutenção do espaço e ao final de um ano  

 

 

 

mudará para um talhão pertencente a outra categoria, para que todos os agricultores partilhem as mesmas experiências e 

não desenvolvam um sentimento de posse individual do espaço, mas sim comunitário. 

Ao nível da gestão sustentável do recurso água, as cisternas disponibilizarão água para rega nos períodos onde 

se verifica ausência de precipitação, para lavagens de ruas e serão também um dos suportes para bocas-de-incêndio. Os 

caminhos centrais do logradouro serão ladeados por uma vala cega revestida com vegetação, integrada no sistema 

alternativo de condução, retenção e armazenamento de águas pluviais, promovendo a infiltração in situ, e os passeios do 

impasse terão caleiras contínuas de drenagem. 

  

Figura 17 – Visão conceptual da estrutura, organização e funcionamento do logradouro  
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5.4.5 Logradouros da Avenida dos Estados Unidos da América 
A área de intervenção nos logradouros da Avenida dos Estados Unidos da América (Ver Peça Desenhada C6 – 

Anexo III) compreende os logradouros dos blocos habitacionais perpendiculares a esta mesma avenida, no seu troço 

nascente. Contrariamente à proposta realizada para o quarteirão tipo da Célula II, a abordagem para estes logradouros 

procura que estes funcionem como espaços de estadia e de circulação entre os diversos blocos habitacionais. Esta 

abordagem é justificada, em primeiro lugar, por estarmos na presença de logradouros 

localizados numa zona de declive relativamente acentuado, e em segundo, por encontrarem 

numa zona onde a permeabilidade é moderada a baixa, o que envolverá um diferente 

tratamento do espaço em função das suas características de infiltração e circulação da 

água. Neste sentido, ao nível da água, há a pretensão de suavizar a inclinação do terreno, 

na procura da diminuição da velocidade de escoamento superficial, encaminhando-se a 

água para valas cegas e reservatórios/ tanques de águas permanentes. Além do seu efeito 

estético (os reservatórios/ tanques de águas permanentes terão também funções estéticas 

de enquadramento do espaço), estes elementos de água terão como função principal o 

retardar de tempos de concentração de águas pluviais, para não sobrecarregar os 

colectores públicos durante picos de precipitação. 

A disposição e organização dos logradouros obedecem a uma ortogonalidade 

fortemente vincada, definida pelo espaço canal da Avenida dos Estados Unidos da América, 

pelos blocos habitacionais assentes sobre pilotis e pelos edifícios no seu limite Norte, 

fazendo dos logradouros bolsas de escape à própria avenida e enfatizando a 

perpendicularidade dos blocos habitacionais. Esta ortogonalidade bastante vincada não é 

vista como um obstáculo, mas antes como uma mais-valia, pelo seu poder regulador e 

orientador do espaço, podendo-se, deste modo, tirar partido dela para o desenvolvimento de 

soluções que criem uma imagem ainda mais integrada dos logradouros entre si, e destes 

com os blocos habitacionais e avenida. 

Do ponto de vista projectual, para reforçar a ideia de perpendicularidade, os 

logradouros são divididos em bandas paralelas aos blocos habitacionais (ver imagem 18), 

relacionando estes com o edificado e com a própria avenida. Cada uma destas bandas é 

plantada com espécies diferentes de herbáceas (cor diferente e floração em diferentes 

estações do ano), que além de contribuírem para uma diversidade de texturas, criam uma 

dinâmica própria para esta espaços, que na actualidade apresentam uma certa rigidez e 

austeridade. Para suavizar os declives existentes, estas bandas serão alvo de 

terraceamento com pendentes médias de 3%, separados por pequenos muros de betão de 

não mais de 0,5 metros de altura. 

No respeitante à ligação entre logradouros, que se realiza ao nível do piso térreo vazado dos blocos habitacionais 

assentes sobre pilotis, recuperou-se com algumas modificações no traçado da maioria dos percursos que os atravessam. 

Estes caminhos, através do seu traçado, funcionam como elementos antagónicos à rigidez e métrica do espaço que se quer 

exacerbar, ou seja, o seu traçado dá um toque de irreverência aos logradouros pelos seus ângulos e pela quebra com a 

lógica organizativa de todo o espaço. Os caminhos funcionam como eixos de deslocação entre bandas, semelhante ao 

movimento de placas tectónicas, que não pondo em causa a relação das bandas com o edificado e com a avenida, se 

Figura 18 – Conceito de 
estruturação do logradouro em 

função dos blocos habitacionais 
e dos caminhos 
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traduz numa quebra na continuidade das bandas, tendo-se portanto uma segunda directriz no espaço. A nova directriz do 

espaço, paralela à Avenida dos Estados Unidos da América, ao contrário da opção para Praça de Alvalade, onde a direcção 

da Avenida da Igreja exacerbada pelas torres pelo esbatimento de parte dos limites dá origem a uma visão deformada do 

espaço, possibilita no caso destes logradouros, o mote para um deslocamento do desenho das bandas bastante bem 

integrado, evidenciando as das duas direcções do espaço, que se afirmam como fortemente dependentes uma da outra. 

Relativamente à arborização dos logradouros, esta é feita para obedecer à mesma lógica subjacente às bandas de 

vegetação herbácea, alinhando-se com as árvores da Avenida dos Estados Unidos da América e deslocando-se no sentido 

transversal dos logradouros. Esta opção permite a criação de diferentes ambiências, de espaços mais ou menos 

ensombrados, que possibilitam a criação de espaços de estadia em conformidade com as bandas, associadas a espelhos 

de água. 

Se bem que todos logradouros seguem os mesmos pressupostos, os situados a nascente da Avenida do Rio de 

Janeiro apresentam algumas diferenças relativamente aos situados a poente, no respeitante à largura das bandas e 

dimensão dos elementos de água. Estas diferenças são justificadas pelo declive do terreno, mais acentuado a nascente do 

que a poente, o que faz com que haja mais terraceamentos e muros de contenção. Este condicionalismo mais uma vez é 

visto como uma oportunidade projectual, optando-se por reduzir a largura das bandas e dos elementos de água a nascente, 

para se evitar grandes diferenças de cota entre terraços e evidenciar a morfologia do terreno. 

O troço final da Avenida do Rio de Janeiro funciona como uma barreira entre os logradouros situados a nascente e 

poente, barreira esta vincada pelos edifícios aí existentes que não se encontram vazados ao nível do piso térreo. Deste 

modo, a ligação entre os logradouros é feita pelos topos dos blocos habitacionais (em vez de se fazer por baixo destes), 

reforçada pelo alinhamento da arborização dos logradouros com as árvores de arruamento que ladeiam este troço da 

avenida. 

Para se maximizar a área de cada logradouro foi necessário repensar o esquema de estacionamento existente. As 

bolsas de estacionamento actuais são substituídas por uma faixa de rodagem automóvel contínua e paralela à Avenida dos 

Estados Unidos da América, os passeios perfilam-se com o topo dos blocos habitacionais e os limites da zona de 

estacionamento alinham-se com os da área ajardinada do logradouro. Esta solução permite enfatizar a ligação e 

perpendicularidade do logradouro com a Avenida dos Estados Unidos da América, reforçada também pela continuidade dos 

alinhamentos arbóreos destas duas áreas, gerando-se uma visão integradora dos diversos elementos que compõem o 

espaço com a avenida. 
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6. Conclusão 
Depreendemos desta dissertação de mestrado em arquitectura paisagista que a sustentabilidade urbana se assume 

cada vez mais como um dos pilares no processo de planeamento e da procura de um ambiente urbano de melhor 

qualidade. Num mundo em que se avizinham grandes desafios a médio e longo prazo, é necessário o desenvolvimento de 

estratégias e programas que procurem o equilíbrio ambiental em conformidade com a economia e com a sociedade. Tais 

desafios para poderem ser aplicados necessitam, antes de mais, de elucidar as comunidades sobre as suas 

responsabilidades, para que estas os aceitem e contribuam para uma melhor qualidade dos seus habitats. 

Dentro do pilar ambiental do desenvolvimento sustentável encontra-se a Água, esse elemento natural tão abundante e 

valioso ao mesmo tempo, que é também uma das temáticas desta dissertação. A compreensão da Água ao nível da 

paisagem, das sociedades e do projecto, afirma-se como um elemento-chave no processo de melhoria do ambiente das 

cidades, através do estudo das suas dinâmicas, relações com o espaço, com o meio e com as comunidades. É neste 

sentido que a Água é vista como o motor do desenho urbano, que através dessas relações facilita a compreensão e 

estruturação do espaço físico, podendo-se definir estratégias programáticas que rumem em direcção a um maior equilíbrio 

ecológico. O equilíbrio ecológico deve funcionar, assim, como um dos fins indispensáveis no ordenamento do território e de 

se fazer cidade, que incidindo sobre os núcleos urbanos recentes não deve esquecer as pré-existências e as relações com 

a envolvente, para que os desígnios do desenvolvimento sustentável possam ser aplicados sem condicionalismos. 

A um nível mais específico, a análise destes conceitos possibilitou o delinear de um programa projectual para o bairro 

de Alvalade, em Lisboa, que constitui a área urbana de estudo desta dissertação. Alvalade, fruto do planeamento urbano do 

Estado Novo nas décadas de 1930 e 1940, e detentor de um carácter modernista que não excluiu influências e tipologias da 

“cidade tradicional”, afirmou-se como um conjunto de vários tecidos urbanos de elevado interesse paisagístico e urbanístico, 

onde é possível explorar os desígnios da sustentabilidade, aliando esses propósitos à procura de uma gestão racional do 

recurso Água, fundada na permeabilidade. 

O programa projectual desenvolvido por esta dissertação de mestrado é o resultado de todo este percurso. Os 

projectos desenvolvidos para as mais diversas áreas procuram fomentar a mobilidade suave, o sentido de comunidade e 

vizinhança, a agricultura urbana, a optimização de determinados espaços para locais de estadia, lazer e eventos, além da 

gestão racional das águas pluviais, que é transversal a todos estes locais. As soluções encontradas são o resultado de um 

estudo rigoroso desta área da cidade, que nos permitiu projectar em conformidade com as necessidades e potencialidades 

do espaço, contribuindo-se assim para uma visão do espaço público mais íntegra, pensada para o cidadão, e que, acima de 

tudo, procura um maior equilíbrio ecológico.  
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Permeabilidade 
 

 No âmbito do tema desta dissertação de mestrado, o estudo da permeabilidade reveste-se de grande importância 

para o desenvolvimento de estratégias que procurem uma gestão sustentável do recurso água. A importância do seu estudo 

prende-se à capacidade de uma maior ou menor infiltração de água no solo e subsolo, processo este vital no arquitectar de 

uma estrutura ecológica, encontrando-se englobada no conjunto de factores determinantes para a “auto-eco-regulação” da 

paisagem1, entre os quais a recarga de aquíferos e a minimização de situações de cheia. 

 Do ponto de vista urbano, o desenvolvimento do estudo da permeabilidade adquire uma ainda maior importância, 

devido ao carácter fortemente impermeabilizado do solo, podendo-se estabelecer a partir da sua análise o desenvolvimento 

de estratégias que visem o maximizar do potencial dos espaços verdes como locais preferenciais para o processo de 

infiltração de água no solo, aliados à melhoria da qualidade do espaço urbano e da vida dos citadinos. 

 Segundo Abreu e Pena (2007), a permeabilidade é classificada em cinco níveis: baixa, moderada a baixa, 

moderada, moderada a alta e alta. Esta classificação é oriunda de uma metodologia de análise que, segundo as mesmas 

autoras, é tripartida por diferentes elementos e características da paisagem, que quando correlacionadas qualificam a 

permeabilidade. Esta metodologia inicia-se com o estudo das características das formações geológicas e do solo, 

originando-se a chamada permeabilidade do solo e subsolo. Numa segunda fase, faz-se uma nova análise da 

permeabilidade do solo e subsolo em função da inclinação do terreno, obtendo-se a chamada permeabilidade potencial. Na 

terceira e última fase, à permeabilidade potencial junta-se a ocupação do solo, obtendo-se a chamada permeabilidade real. 

 No entanto, esta metodologia não é sempre eficaz, porque há um conjunto de factores implícitos que não são 

directamente avaliados e que podem suscitar conclusões muito mais específicas, que poderão fazer a diferença no 

processo de tomada de decisão e em fases projectuais. Tais factores serão abordados à medida que se realizará a análise 

da permeabilidade. 

 

Permeabilidade do Solo e Subsolo 
Enquadramento Geomorfológico 
 O bairro de Alvalade localiza-se na margem direita do estuário do Rio Tejo, na unidade administrativa do município 

de Lisboa, uma zona fortemente intervencionada pelo Homem, principalmente a nível da impermeabilização do solo. A nível 

morfológico, a área de estudo insere-se numa zona morfológica aplanada, designada por Área Planáltica da Cidade de 

Lisboa, com altitudes que variam entre os 54 e os 95 metros acima do nível médio das águas do mar. O bairro de Alvalade 

assenta na zona de cabeceiras de duas importantes bacias hidrográficas da cidade de Lisboa, a da Ribeira de Chelas a 

nascente e a da Ribeira de Alcântara a poente, divididas por uma linha de festo que atravessa a área de estudo no sentido 

Sul-Sudoeste a Norte-Nordeste, entre Entrecampos e o bairro S. João de Brito. 

 Devido à urbanização desta zona da cidade, actualmente já não ocorrem cursos de água subaéreos2, no entanto é 

possível identificar através de talvegues as linhas de drenagem superficial com base na análise da fisiografia do bairro de 

Alvalade. 
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Enquadramento Geológico 
 A nível da evolução geodinâmica e da sua estrutura, 

a área de estudo, inserida na folha n.º 34 da Carta Geológica 

de Portugal, encontra-se na bacia do Baixo Tejo, testemunhada 

por afloramentos de sedimentos cenozóicos de idades 

compreendidas entre o Paleogénico, como as formações de 

Benfica, e o Holocénico, com sedimentos fluviais do leito do Rio 

Tejo e Areias Eólicas de cobertura3. No entanto, o bairro de 

Alvalade assenta sobre formações geológicas quaternárias do 

Holocénico, a que correspondem Aluviões (a), e sobre 

formações cenozóicas do Miocénico relativas ao período de 

transgressão marinha ocorrida durante o Burdigaliano, a que 

correspondem os “Calcários de Entrecampos” ou “Calcários do 

Banco Real” (MEC), os “Calcários de Casal Vistoso” (MCV), as 

“Areias de Quinta do Bacalhau” (MQB), as “Areolas de Estefânia” (MES) e as “Argilas de Forno de Tijolo” (MFT) (ver figura 1)4. 

 As aluviões e aterros (a) ocorrem, como na maioria dos leitos dos cursos de água de Lisboa, ao longo das 

principais linhas de água5. No bairro de Alvalade as zonas aluvionares situam-se na proximidade dos limites nascente e 

poente da área de estudo, respectivamente à zona onde se inscreve a Avenida Almirante Gago Coutinho que drena para a 

bacia hidrográfica da Ribeira de Chelas, e à zona onde está implantado o Jardim do Campo Grande, a Praça de Alvalade e 

as zonas poentes das células I e II, que drenam para a bacia hidrográfica da Ribeira de Alcântara. 

 Os “Calcários de Entrecampos” (MEC) são constituídos por biocalcarenitos com fracção detrítica abundadante, por 

vezes argilosos e ricos em fragmentos de moluscos6. Segundo os mesmos autores, estes calcários passam superiormente 

a Areias finas e a siltitos argilosos, passando progressivamente a “Argilas de Forno do Tijolo”. A unidade os “Calcários de 

Casal Vistoso” (MCV) é constituída, segundo Pais et. al. (2006), por bancadas carbonatadas gresosas, ricas em moluscos e 

algas, com espessuras que variam entre os 3 e os 12 metros, assentando em superfície de descontinuidade que 

corresponde à superfície transgressiva que marca o início da sequência deposicional, datada do Burdigaliano com 17,88 

Mai. 

 A litologia correspondente às “Areias de Quinta do Bacalhau” (MQB) corresponde a depósitos progradantes, com 

cerca de 35 metros de espessura, de Areias arcósicas fluviais, com bancadas de argilitos relativos a canais e a depósitos 

pelíticos de planície de inundação7. As formações de “Areolas de Estefânia” (MES) são constituídas por Areias finas, siltosas, 

micáceas, com cores vivas, argilas silto-arenosas e arenitos mais ou menos consolidados, com espessuras que variam 

entre os 24 e os 36 metros 8. A unidade das “Argilas de Forno de Tijolo” (MFT) é formada por Areias finas argilosas, piritosas, 

de cor cinzento azuladas com moluscos, peixes e microfósseis, relativos à maior transgressão do Burdigaliano9. 

 

Enquadramento Pedológico 
 Através da consulta do Atlas do Ambiente foi possível identificar que o tipo de solo original da área que 

corresponde ao Bairro de Alvalade correspondia a Cambissolos cálcicos. Com a ocupação humana do território ao longo da 

história, este local foi até à década de 1930 uma área agrícola associada às quintas de recreio que povoavam a Área 

Planáltica da Cidade de Lisboa. Na década de 1940 com a construção do bairro de Alvalade, procederam-se a 

                                                                 
i Ma corresponde a “Milhões de anos”; 

Figura 1 – Carta Geológica da Área de Estudo 
(Ver Peça Desenhada B1 – Anexo II) 
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Figura 2 – Carta de Permeabilidade do Solo e Subsolo 
(Ver Peça Desenhada B2 – Anexo II) 

 

movimentações de terras e aterros que levaram à perda das características e da estrutura do solo, sendo actualmente o tipo 

de solo enquadrado nos Tecnossolos. 

 Segundo FAO (2006), o processo de pedogénese dos Tecnossolos tem origem técnica em actividade humanas, 

sendo fortemente afectado pelos materiais que o compõem, com origens diversas como movimentação de terras ou então 

como suporte de infra-estruturas. Na generalidade dos casos, este tipo de solo não detém nenhum perfil de 

desenvolvimento10, o que faz com que se tenha optado por não inclui-lo na análise da Permeabilidade de Solo e Subsolo, 

pelas características imprevisíveis que possam existir, e na necessidade de abrir perfis e verificar se o solo permite um bom 

escoamento da água em profundidade11. 

 

Análise da permeabilidade do solo e subsolo 
 Como já fora referido, devido à urbanização do sítio de Alvalade e às movimentações de terras e aterros, as 

características do tipo de solos actualmente existente correspondem aos Tecnossolos, sendo por isso excluídos da análise 

da permeabilidade. Desta forma procedeu-se a análise deste tipo de permeabilidade com recurso à componente geológica, 

tomando como base as suas características gerais e a sua estrutura, cuja avaliação é expressa no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Classificação das formações litológicas quanto à sua permeabilidade 

Símbolo Formações Era/ Período Classificação de permeabilidade 
a Aluviões e/ ou aterros Holocénico Alta 

MEC Calcários de Entrecampos (“Banco Real”) Miocénico Moderada a alta 
MQB Areias de Quinta do Bacalhau Miocénico Moderada a alta 
MES Areolas de Estefânia Miocénico Moderada a alta 
MCV Calcários de Casal Vistoso Miocénico Moderada a alta 
MFT Argilas de Forno de Tijolo Miocénico Moderada a baixa 

 

 Desta classificação resulta a carta de 

permeabilidade do solo e subsolo, expressa na figura 2. 

Relativamente à representatividade de cada uma das 

classes de permeabilidade na área de estudo do bairro 

de Alvalade, verificam-se os resultados no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Distribuição das classes de permeabilidade do solo e subsolo  

Classes de Permeabilidade Área (m2) Percentagem na Área Total da Área de Estudo 

Alta 307 591 16,62% 

Moderada a alta 711 042 38,42% 

Moderada 0 0% 

Moderada a baixa 831 913 44,96% 

Baixa 0 0% 
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Através da apreciação global da cartografia produzida (figura 2), é possível verificar que as áreas onde se 

inscrevem as classes de Permeabilidade Alta e Moderada a Alta correspondem a 55,04% da área de estudo, enquanto a 

classe de Permeabilidade Moderada a Baixa correspondem a uma percentagem de 44,96%. Quanto à sua localização, as 

classes de Permeabilidade Alta e Moderada a Alta localiza-se na proximidade do Campo Grande e do Vale onde se 

inscreve a Avenida Almirante Gago Coutinho, onde estão presentes formações litologias mais friáveis, que se inscrevem 

nas zonas de ocorrência de lençóis freáticos. Já a classe de Permeabilidade Moderada a Baixa localiza-se numa zona de 

transição entre as bacias hidrográficas das Ribeiras de Alcântara e Chelas, evidenciada por uma linha de festo que funciona 

como um limite entre realidades morfológicas diferentes. 

 

Permeabilidade Potencial 
Bacias e Sub-bacias Hidrográficas 
 Através do estudo da morfologia do terreno foi possível delimitar as bacias e sub-bacias hidrográficas sobre as 

quais assenta a área de estudo, obtendo-se assim a Carta de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas (figura 3) 

 Da análise realizada a esta carta é possível 

verificar um conjunto de situações de grande importância a 

nível da morfologia do terreno. No respeitante às sub-bacias 

pertencentes à bacia hidrográfica da Ribeira de Alcântara, é 

possível observar que a sub-bacia onde se inscreve a 

Avenida da Igreja é bastante extensa, detendo um canal de 

escoamento (talvegue) muito comprido e ramificado, 

recolhendo as águas de canais de escoamento secundários 

de menor dimensão. Outra sub-bacia desta bacia 

hidrográfica que se destaca é a da Avenida do Brasil, 

detentora de um canal de escoamento longo associado a 

uma muito menor área drenante, de forma alongada, que 

contrasta com a da Avenida da Igreja. As restantes sub-

bacias drenantes para a bacia da Ribeira de Alcântara são 

de menor dimensão, com canais de escoamento curtos, normalmente associados a ruas e avenidas. No seu conjunto, estas 

sub-bacias inscrevem-se num terreno pouco acidentado, bastante plano até, excepções feitas às células I e VII, com 

declives na sua maioria suaves e sem grandes variações de conta altimétrica. 

 No respeitante às sub-bacias pertencentes à bacia hidrográfica da Ribeira de Chelas sobre as quais assenta parte 

da área de estudo, estas encontram-se associadas a pequenos vales com talvegues bem mais encaixados que os 

anteriores, detentores de canais de escoamento de comprimento médio a longo e formas alongadas. Destas sub-bacias 

existem duas que se destacam: a primeira é a da Linha de Cintura, bastante grande e que drena a água de grande parte da 

Célula VIII do bairro de Alvalade e de parte do plano do Areeiro; a segunda ocorrência diz respeito à sub-bacia da Avenida 

Almirante Gago Coutinho, de forma alongada e um grande canal de escoamento, para onde drenam todas as sub-bacias da 

mesma bacia hidrográfica no bairro de Alvalade, funcionando como um ponto de acumulação de águas, antes do seu 

encaminhamento pelo Vale da Montanha até à Ribeira de Chelas. Do ponto de vista da morfologia do terreno, já fora 

Figura 3 – Carta de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas 
(Ver Peça Desenhada B3 – Anexo II) 
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referido que há um maior encaixar dos talvegues, formando no seu conjunto uma situação de relevo mais acidentado, 

detentores de variações de cota consideráveis. 

 

Análise da carta de declives 
 A carta de declives (figura 4) foi elaborada sobre uma base altimétrica composta por curvas de nível e por pontos 

cotados, que após tratamento em software de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), gerou um Modelo Digital do 

Terreno (MDT). Utilizando novamente software SIG, o MDT é classificado em cinco classes de declives, a que 

correspondem os seguintes intervalos: 0 – 3%, 3 – 5%, 5 – 8%, 8 – 12% e >12%. Cada classe de declives tem em 

consideração a sua relação com a aptidão a um conjunto de actividade e ao comportamento da água, expressos no Quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Caracterização das classes de declives (Adaptado de: Pena, 2008) 
Classe de 
Declives 

Correspondência Caracterização 

0 – 3% Terreno aplanado 

 Zonas de acumulação de águas, considerada plana, com 
escorrência lenta a muito lenta, predominando a erosão por 
impacto; 

 Em escalas de pormenor (1:200 e 1:100) o declive de 1,5% 
assegura já a drenagem de pavimentos; 

3 – 5% 
Terreno com declives muito 

suaves 

 Ainda se pode considerar uma superfície plana, com escorrência 
lenta a moderada, iniciando-se o processo de erosão por 
arregueiramento; 

 Declives até aos quais é possível uma circulação confortável de 
bicicletas; 

5 – 8% Terreno com declives suaves 

 Escorrência média a rápida, sendo ainda possível a rega por 
aspersão sem escoamento que impeça a infiltração; 

 Alguma incompatibilidade com agricultura e implantação de 
indústrias; 

 Declives até aos quais os peões não necessitam de escadas; 

8 – 12% Terreno com declives acentuados 

 Escorrência pode ser rápida pontualmente e desencadear um 
certo ravinamento; 

 Declives até aos quais a agricultura e edificação não exigem 
terraceamento; 

> 12% Terreno muito inclinado 

 Escorrência rápida a muito rápida, em que a erosão por 
abarrancamento se torna importante; 

 Declives a partir dos quais a edificação e agricultura exigem 
terraceamento, realizados segundo regras de conservação do 
solo. 

 A partir dos 25% aconselha-se uso florestal; 

 

 

 

 Através da análise à carta de declives é possível 

verifica as considerações referentes à morfologia do terreno 

quando se analisaram as bacias e sub-bacias hidrográficas, 

mas agora com maior detalhe. Nesta é possível observar que 

a Avenida Almirante Gago Coutinho funciona como um canal, 

de base larga e um perfil longitudinal aplanado, enquanto as 

suas vertentes são bastante declivosas. Tal situação também 

se faz sentir na Avenida D. Rodrigo da Cunha, mas aí com 

Figura 4 – Carta de Declives 
(Ver Peça Desenhada B4 – Anexo II) 
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vertentes mais suaves e no troço nascente da Avenida dos Estados Unidos da América, aí já com um perfil longitudinal com 

uma inclinação moderada. 

 Na situação das células II, III e V verifica-se a ocorrência de uma situação mais plana (que abarca a sub-bacia da 

Avenida da Igreja), de declives suaves, excepção feita à célula I, onde existem declives bem mais acentuados, atenuados 

durante o processo de construção do bairro de Alvalade por via de movimentações de terra. 

 

Análise da Permeabilidade Potencial 
 A cartografia desenvolvida constitui um instrumento de análise que poder ser utilizado na elaboração da carta de 

permeabilidade potencial, devido ao declive do terreno influenciar a intensidade do escoamento superficial, quanto maior 

este for, menor será a capacidade de infiltração da água. Neste sentido, cruzando a informação da carta de declives com a 

permeabilidade do solo e subsolo, gera-se uma matriz que correlaciona os valores de ambas e dá origem à carta de 

Permeabilidade Potencial, apresentada na figura 5. 

 Da análise feita à carta de permeabilidade potencial, 

a representatividade de cada uma das classes são expressas 

no quadro 4. 

 Através das percentagens das classes de 

permeabilidade potencial é possível dizer que as classes de 

Permeabilidade Alta e Moderada a Alta tiveram um decréscimo 

devido ao declive do terreno, a referente à Permeabilidade 

Moderada a Baixa teve um ligeiro aumento, e as classes de 

Permeabilidade Moderada e Permeabilidade Baixa 

(anteriormente inexistentes) assumem valores superiores ao 

somatório das duas classes de maior permeabilidade. Tal 

disparidade de valores em comparação com a permeabilidade 

do solo e subsolo deve-se ao factor atrás explicado: ao declive 

do terreno aumenta o escoamento superficial e dificulta a 

infiltração, o que obriga a considerar o declive como um factor de grande importância a nível da permeabilidade de um 

determinado local ou região. 

 

 
Quadro 4 - Distribuição das classes de permeabilidade potencial 

Classes de Permeabilidade Área (m2) Percentagem da Área Total da Área de Estudo 

Alta 126 445 6,83% 

Moderada a alta 48 246 2,61% 

Moderada 467 685 25,27% 

Moderada a baixa 883 709 47,75% 

Baixa 324 461 17,53% 

 

Permeabilidade Real 
Análise da ocupação do espaço urbano 
 Para a concretização do estudo da permeabilidade, é fundamental entender como é realizada a ocupação do 

território, que no caso de estudo se situa num espaço urbano consolidado. Usando como ferramentas base software SIG, foi 

Figura 5 – Carta da Permeabilidade Potencial 
(Ver Peça Desenhada B5 – Anexo II) 
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possível definir seis categorias de ocupação do espaço urbano, divididas entre áreas onde o solo ainda mantém as suas 

características permeáveis (áreas permeáveis) e áreas impermeabilizadas. 

 Dentro das áreas permeáveis destacam-se as zonas cujo revestimento do solo é feito por vegetação de porte 

arbóreo e arbustivo e zonas revestidas por vegetação herbácea. Relativamente às áreas impermeabilizadas, destacam-se o 

edificado, as estruturas abarracadas, as vias de circulação e os passeios e outros pavimentos. Os dados referentes à sua 

quantificação são apresentados no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Quantificação da área das classes de ocupação do espaço urbano 

Ocupação do espaço urbano 
Área 

m2 % 

Edifícios 518 824 28,04 

Estruturas abarracadas 23 662 1,28 

Vias 447 133,82 24,16 

Passeios e outros pavimentos 447 430,08 24,18 

Áreas de revestimento arbóreo e arbustivo 192 299 10,39 

Áreas de revestimento herbáceo 221 200 11,95 

 

 No entanto para a elaboração do estudo da 

permeabilidade real, optou-se por fundir algumas destas 

classes, justificada por algumas das suas características 

físicas e pelo contexto urbano da área de estudo, gerando-se 

assim as quatro classes da Carta de Ocupação do Espaço 

Urbano para fins de permeabilidade (figura 6). Estas classes 

são: Edifícios; Estruturas abarracadas; Arruamentos, 

passeios e outros tipos de pavimentos; e Áreas Permeáveis. 

Os dados referentes à reclassificação das classes de 

ocupação do espaço urbano são apresentados no quadro 6.  

 

 

 

Quadro 6 – Quantificação da área das classes de ocupação do espaço urbano após reclassificação  

Ocupação do espaço urbano 
Área 

m2 % 

Edifícios 518 824 28,04 

Estruturas abarracadas 23 662 1,28 

Arruamentos, passeios e outros tipos de pavimentos 894 564 48,34 

Áreas permeáveis 413 498,75 22,34 

Figura 6 – Carta de Ocupação do Espaço Urbano 
(Ver Peça Desenhada B6 – Anexo II) 
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Edifícios 

 A classe de edifícios não sofre alterações e corresponde a todos os edifícios resultantes das diferentes fases de 

evolução do Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade e a estruturas edificadas que envolveram a execução de alicerces, 

nomeadamente acrescentos de habitações e garagens. 

 

Estruturas abarracadas 

 Esta classe também não sofre alterações e corresponde a todas as estruturas edificadas fora do Plano de 

Urbanização do Sítio de Alvalade e não sujeitas a licenciamento, constituindo o resultado da ocupação desregrada dos 

logradouros de algumas células do bairro, e que fogem à imagem de conjunto e integração com os edifícios do bairro. Estas 

estruturas caracterizam-se por não possuírem alicerces em profundidade, e serem construídos com diversos tipos de 

materiais, entre os quais a alvenaria, sobras de obras de construção civil, madeira e chapas metálicas (telhas de zinco). 

 

Arruamentos, passeios e outros tipos de pavimentos 

 Esta classe resulta da junção das classes das vias coma classe de passeios e outras superfícies 

impermeabilizadas. Os pavimentos betuminosos entre outros tipos de pavimentos anulam a capacidade de a água se 

infiltrar no solo; os passeios são caracterizados por permitirem a infiltração da água que sobre si escorre e que penetra nos 

intervalos dos cubos de calcário, granito ou basalto; noutros tipos de pavimentos, como lajes de pedra ou betão, cerâmica, 

etc., a sua permeabilidade é dependente das características dos seus materiais, sendo na sua esmagadora maioria 

impermeáveis. 

 A junção destas duas classes é justificada pela área de estudo integrar um tecido urbano bem consolidado, onde o 

solo que serve de base a este tipo de superfícies se apresenta fortemente compactado, e como tal, a sua capacidade de 

infiltração é diminuída ao mínimo pela quase ausência de macroporosidade. 

 

Áreas permeáveis 

 As áreas permeáveis resultam da fusão das áreas de revestimento arbóreo e arbustivo com as áreas de 

revestimento herbáceo (estas últimas incluem também áreas de solo temporariamente nulo, onde a vegetação herbácea 

tem um carácter vivaz ou anual). Se bem que estes diferentes tipos de revestimento vegetal do solo influenciam de diferente 

forma a infiltração, e consecutivamente a permeabilidade, é necessário analisar os tipos de vegetação e o contexto 

geográfico da cidade de Lisboa.  

 Em primeiro lugar, o clima da cidade de Lisboa é do tipo Mediterrânico, caracterizado por Verões quentes e secos 

e por Invernos suaves e chuvosos, encontrando-se o período de maior precipitação entre os meses de Outubro a Abril e os 

meses mais secos entre Maio e Setembro. E em segundo lugar, o tipo de vegetação arbórea maioritariamente presente no 

bairro de Alvalade é caducifólio. Conjugados estes dois factores, o efeito das copas das árvores e dos arbustos na 

intercepção, diminuição da energia cinética e aumento do tempo de concentração das gotas de chuva é anulado, porque 

durante o período de maior precipitação é quando as copas das árvores se encontram sem folhas, realizando-se apenas a 

escorrência das gotas de chuva ao longo dos ramos e tronco, além do facilitar da infiltração em profundidade pelas raízes. A 

vegetação herbácea, por seu turno, exerce um menor poder de intercepção da água pelos seus órgãos aéreos, os seus 

órgãos subterrâneos não têm uma capacidade tão boa de infiltração da água em profundidade, mas no seu conjunto 



 

 

XI  
 

diminuem a velocidade de escoamento superficial da água, o que influenciará um aumento do tempo de concentração e o 

facilitar da infiltração. 

 Por a área de estudo se inserir num contexto urbano, é importante avaliar a distribuição da vegetação. Na sua 

maioria, a vegetação surge associada a pequenas parcelas de terreno, sendo as maiores os jardins de interior de célula e 

as menores as caldeiras das árvores de arruamento e os canteiros nos passeios de ruas e avenidas. Exceptuando-se as 

caldeiras das árvores e os relvados das moradias unifamiliares da célula IV, é possível encontrar em quase todos os 

espaços verdes a coexistência de pelo menos dois estratos vegetais: arbóreo e arbustivo, arbóreo e herbáceo, e arbustivo e 

herbáceo. Neste sentido, há uma sobreposição das funções de cada extracto vegetal face à água, o que origina um 

influenciar da infiltração muito semelhante entre si, justificando-se desta forma a fusão das duas classes de revestimento 

numa só. 

 

Análise da Permeabilidade Real 
 A carta de Permeabilidade Real, expressa na 

figura 7, é obtida pelo cruzamento da classe de Áreas 

Verdes da carta de Ocupação do Espaço Urbano com a 

Permeabilidade Potencial, obtendo-se assim as áreas 

com real poder de infiltração. 

 Através da análise desta carta é possível 

observar que as áreas correspondentes às classes de 

maior permeabilidade (Alta e Moderada a alta), 

constituem apenas 2,06% da totalidade da área de 

estudo. Já as classes de mais baixa permeabilidade 

constituem 25,25% da área de estudo, e as áreas 

impermeabilizadas são formadas por 71,97% da 

totalidade da área de estudo. Os valores referentes a 

cada uma das classes de permeabilidade real são 

apresentados no quadro 7. 

  

Quadro 7 – Distribuição das classes de permeabilidade real  

Classes de Permeabilidade Área (m2) Percentagem da Área Total da Área de Estudo 

Alta 27 537 1,49% 

Moderada a alta 10 536 0,57% 

Moderada 130 531 7,05% 

Moderada a baixa 224 360 12,12% 

Baixa 125 764 6,80% 

Áreas impermeabilizadas 1 331 818 71,97% 

 

 Esta disparidade de valores é justificada pela introdução de uma nova classe, a das áreas impermeabilizadas, que 

surge subjacente à análise da ocupação do espaço urbano. No entanto, realizando uma análise à proporção de cada uma 

das classes durante o estudo dos diferentes tipos de permeabilidade, é possível verificar um decréscimo acentuado das 

classes de maior permeabilidade e um crescimento das classes de menor permeabilidade (ver gráfico 1). 

Figura 7 – Carta de Permeabilidade Real 
(Ver Peça Desenhada B7 – Anexo II) 

 



 

 

XII  
 

 

Gráfico 1 - Proporção entre as diferentes classes de permeabilidade 

 

 Tal ocorrência verifica-se devido à forte influência do declive do terreno face à infiltração, gerando-se escoamento 

superficial. À medida que aumenta o escoamento superficial, a infiltração diminui, sendo para isso necessário criar 

estratégias para a mitigar estes efeitos. Também é possível verificar que as variações existentes entre a permeabilidade 

potencial e a real são baixas, isto é, há uma diminuição ligeira de quase todas as classes, em benefício da classe de 

permeabilidade mais baixa. 

 Assim, é possível constatar que o grande factor que influencia a permeabilidade na área de estudo são os 

declives, sendo para isso importante criar estratégias que diminuam o escoamento superficial, ou quando isso não seja 

possível, aumentar os tempos de concentração das águas provenientes da precipitação e de escoamento superficial. Tal 

pode ser feito pelo encaminhamento da água até às áreas de maior permeabilidade onde a sua infiltração é facilitada pelo 

contexto geológico e pela vegetação. Quando tal não é possível, a estratégia passar por diminuir o escoamento superficial, 

pela manipulação da vegetação e dos declives, armazenando a água temporariamente para aumentar os tempos de 

concentração. 

 Se estas estratégias forem seguidas, é possível potenciar um reaproveitamento de parte da água que actualmente 

segue para os colectores públicos, usando-a em regas e lavagens, diminuindo-se também muitos dos riscos associados a 

picos de precipitação e tempos de concentração muito curtos, que quando conjugadas podem dar origem a inundações. 

 Fazendo a aplicação destes conceitos para a área de estudo, recorrendo aos dados fornecidos pela 

permeabilidade real, actualmente apenas 22,34% total da área é que tem capacidade de infiltração. No entanto, se houver 

um programa que procura reconverter as ás áreas abarracadas em zonas novamente permeáveis, e se procurar colectar as 

águas provenientes de passeios e outros tipos de pavimentos não transitáveis por automóveis, é possível aumentar a 

percentagem de área passível de infiltração na área de estudo de 22,34% para 47,8%. 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Permeabilidade do
solo e subsolo

Permeabilidade
potencial

Permeabilidade
real

Alta 16,62% 6,83% 5,32%

Moderada a Alta 38,42% 2,61% 2,03%

Moderada 0% 25,27% 25,15%

Moderada a Baixa 44,96% 47,75% 43,24%

Baixa 0% 17,53% 24,26%

P
e

rc
e

n
ta

ge
m

 

Proporção entre as diferentes classes de 
permabilidade 



 

 

XIII  
 

 

 

Referências Bibliográficas 
                                                                 
1 Ver Morin, 1991 in Maglhães, 2006, p. 37 

2 Ver Silva, C. et. al.(2007) Caracterização das Águas Subterrâneas da zona do Lumiar (Concelho de Lisboa). Lisboa: 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos; 

3 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

4 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

5 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

6 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

7 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

8 Ver Silva, C. et. al.(2007) Caracterização das Águas Subterrâneas da zona do Lumiar (Concelho de Lisboa). Lisboa: 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos; 

9 Ver Pais, J., et al. (2006) Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 34-D Lisboa - Escala 1: 50 000. 

Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; 

10 FAO. (2006). World Reference Base For Soil Resources 2006. Roma: FAO; 

11 Monteiro, A., e Pedrosa, L. (Outubro/ Novembro/ Dezembro de 2006). “A boa utilização das árvores ornamentais”. 

Associação Portuguesa de Horticultura , 87, pp. 26-30. 

 



 

ANEXO II 
INTERPRETAÇÕES A NÍVEL GLOBAL E PERMEABILIDADE – 

PEÇAS DESENHADAS 
 

 

 

 

 

 

  

 



I 
 

Índice de Peças Desenhadas 
Peça Desenhada A1 – Carta de Limites da Área de Estudo  ........................................................................................ II 

Peça Desenhada A2 – Carta de Fisiografia da Área de Estudo  .................................................................................. III 

Peça Desenhada A3 – Carta de Cheios e Vazios da Área de Estudo  ......................................................................... IV 

Peça Desenhada A4 – Carta de Rede Viária e sua Hierarquia da Área de Estudo  ..................................................... V 

Peça Desenhada A5 – Carta de Estrutura Verde da Área de Estudo  ......................................................................... VI 

Peça Desenhada A6.0 – Carta de Unidades Tipológicas da Área de Estudo  ............................................................ VII 

Peça Desenhada A6.1 – Carta de Ocupação do Espaço Urbano por Unidade Tipológica da Área de Estudo  ........ VIII 

Peça Desenhada A6.2 – Carta de Classificação de Unidades Tipológicas em Função das Bacias Hidrográficas  ..... IX 

Peça Desenhada B1 – Carta Geológica da Área de Estudo  ........................................................................................ X 

Peça Desenhada B2 – Carta de Permeabilidade do Solo e Subsolo  .......................................................................... XI 

Peça Desenhada B3 – Carta de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas  ......................................................................... XII 

Peça Desenhada B4 – Carta de Declives  .................................................................................................................. XIII 

Peça Desenhada B5 – Carta da Permeabilidade Potencial  ....................................................................................... XIV 

Peça Desenhada B6 – Carta de Ocupação do Espaço Urbano .................................................................................. XV 

Peça Desenhada B7 – Carta de Permeabilidade Real  .............................................................................................. XVI 

 

 

































 

ANEXO III 
ALVALADE: PROJECTO DE INTERVENÇÃO – PEÇAS 

DESENHADAS 
 

 

 

 

 

 

  

 



I 
 

Índice de Peças Desenhadas 
Peça Desenhada C1 – Sistema alternativo de condução, retenção e armazenamento de águas pluviais   ................. II 

Peça Desenhada C2 – Sistemas de Drenagem e Condução  ...................................................................................... III 

Peça Desenhada C3 – Plano Geral da Avenida de Roma e Avenida da Igreja  .......................................................... IV 

Peça Desenhada C4 – Plano Geral da Praça de Alvalade  ........................................................................................... V 

Peça Desenhada C5 – Plano geral do Quarteirão tipo da Célula II  ............................................................................. VI 

Peça Desenhada C6 – Plano Geral dos Logradouros da Avenida dos Estados Unidos da América  ......................... VII 

Peça Desenhada C7 – Cortes  ................................................................................................................................... VIII 

 

 

 



Designação da Peça_  - Sistema alternativo de condução, retenção e
armazenamento de águas pluviais

Projecto_ André Filipe Pereira Saraiva, n.17139

" A l v a l a d e ,  u m  b a i r r o  s u s t e n t á v e l :
A  á g u a  c o m o  m o t o r  d o  d e s e n h o  u r b a n o "
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Secção Autónoma de Arquitectura  Paisagista
Disser tação de Mestrado em Arquitectura Paisagista

Fase_ Alvalade: Projecto de Intervenção

Legenda:

Valas Cegas revestidas
com vegetação
Caleiras/ canais de
águas permanentes

Valas Cegas

Cisterna

Caleiras contínuas de drenagem

Reservatório/ tanque
de águas permanentes

Sistemas pontuais

Sistemas lineares

Edificado

Arruamentos





Legenda:

Edifícios

Designação da Peça_  Plano Geral da Av. de Roma e Av. da Igreja.
Projecto_ André Filipe Pereira Saraiva, n.17139
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Fase_ Alvalade: Projecto de Intervenção
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Asfalto

Caleiras de águas permanentes

Entrada de estação do metropolitano

Árvores de arruamento

Pavimentos








	Tese_Resumos_Indices
	Tese_Corpo
	Tese_AnexoI
	Tese_AnexoII
	Tese_AnexoIII

