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Este trabalho, realizado no âmbito do Projeto Final de Mestrado 

concretiza-se numa proposta de intervenção na área da Segunda 

Circular. A temática apresentada reflete sobre a estreita relação 

entre as infraestruturas e o desenvolvimento urbano, com o intuito 

de compreender melhor as interações dos vários intervenientes no 

espaço infraestrutural. 

 

O funcionamento das infraestruturas apresenta-se como uma 

problemática importante, pela necessidade de se estabelecerem 

interfaces entre as próprias infraestruturas e os tecidos urbanos. 

Estas são elementos que preconizam diversas funções, 

estruturando-se como importantes polos de desenvolvimento. Mas, 

por vezes, pelas suas dimensões e características funcionais, 

surgem como barreiras no território, contribuindo para o 

aparecimento de paisagens urbanas desintegradas dos outros 

sistemas da cidade originando várias carências nas áreas 

segmentadas da cidade. É sobre essa vertente que se debruça esta 

análise, sobre como construir espaços multifuncionais, e de 

referência na cidade, articulados com as infraestruturas que 

possam gerar novas dinâmicas. 

 

O principal objetivo do trabalho é a reformulação da Segunda 

Circular numa centralidade na cidade de Lisboa. Partindo da 

definição de pontos no território, e, da consequente criação de 

polos de atratividade, os espaços serão dotados de novas 

infraestruturas de suporte, como redes de transporte, novos usos 

do solo e espaços públicos, o que contribuirá para uma melhoria na 

mobilidade e acessibilidade, e colmatará as carências da área, 

originando um espaço estruturado e devidamente integrado no 

ambiente circundante.  
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This work, done within the Final Project of the Master, materializes 

itself in a proposal for an intervention in the Segunda Circular, 

Lisbon. The presented theme approaches on the close relationship 

between infrastructures and urban development, aiming to 

understand the interactions between the various stakeholders that 

manage this infrastructural space. 

 

The use of infrastructures, presents an important issue given the 

necessity to establish interfaces between the infrastructures and the 

urban fabric. These elements assume numerous roles, becoming 

therefore important poles of development. Sometimes however, due 

to its sizes and functional characteristics, they emerge as barriers in 

the territory, contributing to the arise of obsolete urban landscapes, 

detached of the other systems in the city and causing shortages in 

the several areas it divides. It is on this aspect that lays this 

analysis; we will focus on how to build multifunctional spaces of 

reference in the city that articulated with the infrastructure that can 

generate new dynamics. 

 

The main objective is the restructure of the Segunda Circular in a 

centrality in the city of Lisbon. Starting with the definition of points in 

the territory, and the consequent creation of poles of attraction, the 

spaces will be equipped with new supporting infrastructure, such as 

transport networks, new land uses and public spaces that will 

contribute to an improvement of the mobility and accessibility, 

bridging the needs of the area and resulting in a structured and well 

integrated space in the surrounding environment. 
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OBJETIVOS: O Projeto Final de Mestrado tem como objetivo principal a elaboração de uma proposta 

urbanística numa das mais importantes artérias em Lisboa - a Segunda Circular- de modo a encontrar uma 

solução que a torne numa via mais urbana através da implementação de novos usos, melhorando os espaços 

coletivos a ela adjacentes e promovendo novas formas de mobilidade. A par deste objetivo surge a questão da 

fragmentação do território, provocada pelo corte que a própria via cria no terreno.  

 

Os objetivos para o local de intervenção focam-se na agregação dos tecidos adjacentes nas duas margens da 

Segunda Circular, de modo a que exista uma maior relação entre os tecidos urbanos e uma consequente 

consolidação da malha urbana da cidade. Outro fator em destaque é a importância dada ao elemento do peão, 

tanto no que concerne à utilização do transporte público, como dos percursos e atravessamentos possíveis na 

área de intervenção, o que possibilita uma maior mobilidade e acessibilidade à população, bem como uma 

melhoria considerável na qualidade de vida. 

 

TEMA: O tema “ Uma Nova Centralidade” à transformação da infraestrutura numa única centralidade, 

constituída por vários polos de atratividade. Esta transformação remete para uma reformulação da imagem e da 

dinâmica da Segunda Circular, centrando-se em áreas específicas com potencialidade de requalificação. O 

desafio prende-se então na construção de uma nova centralidade e na ligação de pontos específicos do território 

que só serão possíveis se dotarmos estas áreas de novas infraestruturas de suporte, como redes de transporte, 

novos usos e espaços públicos. Estes polos de atratividade, serão mais marcados ao nível da reestruturação do 

espaço público, representados pela transversalidade e permeabilidade na circulação, bem como na própria 

vivência desses espaços. A requalificação das margens infraestruturais da Segunda Circular apresenta-se como 

uma consequência da definição dos próprios espaços a si adjacentes, o que resulta num novo desenho do perfil 

da mesma. 

 

Numa primeira abordagem ao tema em geral, o objetivo de tornar a Segunda Circular numa nova centralidade na 

cidade, estrutura-se através de uma rede que compreende desde o anel de polaridades da linha férrea de cintura 

referido no PDM (Plano Diretor Municipal) de Lisboa até à CRIL, tendo como charneira a Segunda Circular, e 

dando origem a três objetivos essenciais: 

 A construção de novos polos de atratividade através de um aproveitamento dos equipamentos 

existentes e da implementação de novos usos, criando espaços multifuncionais e que 

consequentemente transformarão a Segunda Circular numa centralidade; 

 A estruturação de uma rede de espaços públicos que interliga e relaciona os polos de atratividade com 

outros espaços públicos abertos, reconvertendo esses espaços, integrando-os na paisagem e na 

estrutura ecológica;  
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1: Esquema do enquadramento da Segunda 

Circular na cidade de Lisboa. 

 

Fonte: Esquema elaborado no decorrer do 

Projeto Final de Mestrado 

 A reestruturação da Segunda Circular e espaços adjacentes através de uma implantação de diversas 

funções e da diminuição das faixas rodoviárias, em proveito da mobilidade suave, introduzindo uma 

nova linha de transporte coletivo - metro de superfície- como elemento unificador do espaço, bem como 

ciclovias. 

 

ENQUADRAMENTO DO TEMA: A Segunda Circular inscreve-se no contexto metropolitano na coroa norte da 

cidade, e é constituída atualmente pela Avenida General Norton de Matos e pela Avenida Marechal Craveiro 

Lopes. De acordo com a temática, torna-se necessário referir também a Avenida Marechal Gomes da Costa, 

pelas suas características, e pelo carácter de remate que confere à infraestrutura. Insere-se na Rede Rodoviária 

de 1º nível, pertencente à Rede Rodoviária Municipal e funciona como um eixo distribuidor da cidade de Lisboa e 

arredores. Devido a um grande crescimento nos últimos anos esta área depara-se com um grande volume de 

tráfego diário.  

 

 

 

Ao longo dos anos, temos observado a deslocação do antigo polo administrativo da baixa mais para norte (Av. 

Berna, Campo Pequeno, ou seja locais com mais transportes) o que fez repensar a reestruturação da Segunda 

Circular, pois, cada vez mais, ela surge como um importante local a nível de equipamentos, serviços e 

acessibilidades e, como tal, é necessária a introdução de formas alternativas de mobilidade. 

 

Com a conclusão da CRIL- IC 17, foi possível uma melhor distribuição do trânsito, e a consequente reconversão 

da segunda circular numa “via urbana”. Pretende-se, então, transformar a Segunda Circular numa via mais 

atrativa, com equipamentos e serviços ao longo dos seus troços, deixando a mesma de possuir este carácter 

distribuidor, para funcionar como uma centralidade na cidade de Lisboa, assumindo fortes características 

pontuais de atratividade no território. É neste âmbito que se enquadra o trabalho a desenvolver. 
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Tanto ao nível internacional, como nacional, este tema tem-se apresentado como uma problemática a estudar, 

dada a necessidade de se estabelecerem interfaces entre grandes infraestruturas e espaços mais urbanizados. 

A um nível mais local mostra-se como uma importante intervenção, surgindo no PDM, recentemente aprovado, 

como uma área estruturante a reconverter futuramente numa via urbana que funcione como elemento de 

equilíbrio e distribuição de funções. Este especto coloca-se a vários níveis e a diferentes escalas, dando 

importância à estrutura ambiental, às redes de circulação e aos novos usos a implementar. 

 

JUSTIFICAÇÃO: A Segunda Circular atualmente pode-se afirmar como uma centralidade na cidade, em 

termos de tráfego e trânsito rodoviário, pelo facto de funcionar como eixo distribuidor. O objetivo prende-se na 

concretização desta mesma centralidade em vários aspetos, tanto no que concerne aos transportes públicos, 

pouco existentes ao longo da via; como na estruturação dos espaços públicos de enquadramento da própria 

infraestrutura que se encontram fragmentados e em alguns casos obsoletos, o que torna os equipamentos e 

serviços presentes no território envolvente da via pouco articulados e sem nenhuma conexão entre si e o espaço 

público adjacente. 

 

Com a progressiva consolidação da cidade, torna-se evidente a necessidade de rematar os tecidos urbanos que 

se encontram descontínuos e requalificar espaços que se encontram disfuncionais e desocupados. Neste 

contexto, definiram-se quatro áreas a intervir, futuramente, que se encontram desarticuladas ou com grande 

potencialidade. Estas quatro polaridades, presentes no território, articulam-se com a estrutura ecológica e 

ambiental da cidade, potenciando assim a criação de novos espaços públicos e a construção de uma nova 

centralidade ao nível metropolitano. Estas áreas, apesar de possuírem equipamentos e serviços, encontram-se 

fragmentadas e pouco dinamizadas, não existindo um sistema que as ligue, tornando assim a sua convivência/ 

utilização pouco facilitada. Esses espaços públicos serão organizados dando privilégio à transversalidade e 

criando uma maior permeabilidade na própria via, quer através de percursos e passagens superiores ou 

inferiores.  

 

METODOLOGIA PROPOSTA: No trabalho final de mestrado, a metodologia adotada tem como objetivo 

principal uma proposta urbana e territorial, que desenvolva uma análise ao local, a identificação e caracterização 

da área, estabelecendo objetivos estratégicos, programas e processos de intervenção, tanto à escala do 

território, como à escala do objeto arquitetónico. 

 

Pensou-se assumir como principais conceitos o de centralidade e as dinâmicas funcionais do centro da cidade 

de forma a estruturar a Segunda Circular, tirando proveito dessa dinâmica. Consequentemente, o trabalho de 

pesquisa aproximou-nos a conceitos e ideias como: o de mobilidade suave, de multifuncionalidade de um local e 

de rede espaços públicos integrados na estrutura ecológica, ou seja, elementos que agreguem a infraestrutura 
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existente e fragmentada, tornando-a numa centralidade. Todos estes temas foram evidenciados e 

desenvolvidos, ao longo do relatório, tendo em vista a coerência entre a intervenção e o objeto arquitetónico. 

 

Numa primeira abordagem ao projeto, foi feita uma análise às infraestruturas de escala metropolitana e suas 

potencialidades com vista a elaboração de estratégias de intervenção. Para tal, foi necessário um estudo 

histórico recorrendo a cartografia proveniente do Gabinete de Estudos Olisiponenses, cartografia de Filipe 

Folque e Júlio Silva Pinto, e outros elementos que permitiram constituir uma base de trabalho que permitisse a 

identificação de espaços singulares e de interesse, bem como as futuras zonas a intervir. No seguimento desta 

análise, com o objetivo de elaborar uma proposta de estruturação da Segunda Circular, houve a preocupação de 

integrá-la no contexto da área metropolitana, de acordo com as diretivas de hierarquia superior, contidas nos IGT 

(Instrumentos de Gestão Territorial); para tal foram consultados alguns planos e outros relatórios relativos à área 

de intervenção com o objetivo de formular uma estratégia estruturada e enquadrada nos planos em execução. 

Com o intuito de projetar uma intervenção coerente em diversas escalas, concebeu-se, de seguida, um projeto 

de espaço público e consequentemente de um edifício. 

 

No que concerne à estrutura base do documento, foram referidos os principais objetivos do trabalho, analisando 

casos de referência com soluções semelhantes àquelas que se pretendem obter no local e as perspetivas e 

abordagens de alguns autores relacionados com o tema. De modo a compreender melhor a espacialidade do 

território e as suas condicionantes, foi feita uma contextualização histórica e um levantamento dos elementos 

físicos de maior importância no local. No desenvolvimento do relatório foi efetuada uma breve análise aos IGT e 

planos presentes no local de intervenção, de forma a conseguir um olhar mais estratégico do local, possibilitando 

assim desenvolver a proposta de intervenção, identificando e caracterizando os locais a intervir, bem como as 

opções projetuais e respetivas argumentações. 

 

Em conclusão, estas diferentes abordagens e estudos do local deram origem a uma intervenção projetual que, 

numa primeira fase, incidiu em quatro espaços de referência na Segunda Circular que agregam o espaço e, por 

fim, num projeto de um objeto arquitetónico relacionado com os espaços públicos de lazer e com os transportes 

públicos, assim como as próprias vivências que se pretendem fomentar na área. 

 



Capítulo I - Bases Conceptuais do Projeto: 

O Contributo das Infraestruturas para o Desenvolvimento Urbano 
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A interdependência entre as infraestruturas e o desenvolvimento urbano sempre foi um dos tópicos mais 

abordados pelos urbanistas. Desde sempre que estas assumiram um papel fundamental no desenvolvimento da 

cidade. Estas, atualmente, funcionam como palcos onde se fazem trocas de movimento e de fluxos através das 

infraestruturas. É nestes centros que se realizam as principais trocas nacionais e internacionais e se distribuem 

os produtos e comodidades. 

 

As infraestruturas, por serem elementos fortemente marcados no território, possibilitam uma grande diversidade 

de funções. O desenho das infraestruturas é um dos maiores desafios do planeamento das cidades do séc. XXI. 

Para tal, há que encontrar uma maneira sustentável de habitar os espaços viários. Cada vez mais combinar as 

técnicas sofisticadas e multidisciplinares com uma coerente administração, ou seja, utilizar processos 

democráticos, para chegar a um compromisso aceitável pela maioria das pessoas afetadas, pode ajudar a criar 

uma melhor solução para este tipo de espaços. Na verdade, os sistemas de infraestruturas formam um sistema e 

os sistemas de residentes e intervenientes desse espaço formam outro, mas, cada vez mais, parece ser possível 

juntar os dois sistemas para uma melhor convivência e utilização do espaço. 

 

“Infrastructure networks (…) they dramatically, bur highly unevenly, “warp” and refashion the spaces and times of 

all aspects of interaction- social, economic, cultural, physical, ecological.” (Graham, Marvin; 2011) 

 

As infraestruturas lidam diariamente com situações problemáticas. O espaço público, com o avanço tecnológico, 

acabou por ser dominado pelo carro e os aspetos sociais das ruas foram suprimidas em favor do movimento e 

da circulação. A construção deste tipo de infraestruturas está, geralmente, associada à criação de um obstáculo 

na cidade. Dada a sua dimensão e características funcionais, estas na grande maioria das vezes, acabam por 

segmentar o território, dividindo áreas na cidade.  

 

O objetivo prende-se com a concretização de um espaço que possa ao mesmo tempo acolher o tráfego 

rodoviário da cidade, mas também uma diversidade de funções e especializações que o tornam num local 

atrativo e com boa acessibilidade em todos os aspetos. As redes de infraestrutura fornecem os elos de ligação 

que tornam uma cidade possível. Assim, é necessário construir um sistema que estabeleça as várias trocas e 

interações, protegendo e integrando os espaços sociais, ou seja, reservados ao peão e às suas atividades. Os 

espaços envolventes a estas devem adquirir novas funções de modo a serem acessíveis por outras redes e 

facilitarem as ligações nas duas margens da infraestrutura. 
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Infraestruturas: uma Multiplicidade de Funções 

 

Quase todos os aspetos do funcionamento de infraestruturas, a construção de novas redes e a renovação das 

antigas focam-se nas necessidades de servir zonas mais carenciadas e na procura de comunicação entre 

pessoas, bens, matérias-primas, serviços, informação e energia. 

 

A via é o elemento que preconiza várias funções o trafego, o acesso e a base de certas atividades. Mas, nem 

sempre a coexistência de todas essas funções tem sido estruturada. 

 

“It is the street that makes the city and is the primary medium for the movement of people, goods and even 

information. However the street is a place of multiple uses, which often compete for a share of the necessarily 

limited space.” (Ascher,2007) 

 

É essencial destacar Haussmann, referência fundamental no urbanismo, pela sua remodelação da cidade de 

Paris e pela introdução de um sistema de vias adequada ao novo centro administrativo, baseado na ligação de 

pontos no território, unindo distritos opostos na cidade. A partir da reestruturação de uma via que unia os 

principais terminais ferroviários, construiu-se um boulevard na envolvente que funcionou como o principal eixo 

distribuidor de tráfego. Neste contexto, surgem várias ideias como na Escola de Chicago (1917-1940) onde 

foram propostos vários modelos para melhor explicar a organização e a hierarquização dos espaços 

constituintes da cidade. Começaram assim, a surgir as primeiras respostas por parte dos urbanistas. 

Primeiramente com a ideia de dividir a cidade em sectores, dadas as suas funções e especificações. Mais tarde 

Le Corbusier, na Carta de Atenas, referia que não deveriam existir ruas, definindo áreas para circular, para 

habitar e para o comércio. 

 

Por um lado, as pessoas usam as ruas para se moverem na cidade, acedendo às suas casas, empregos ou 

espaços de lazer e serviços, com o objetivo de se encontrarem, aprenderem ou simplesmente observar um 

cenário diferente; por outro lado, à medida que as cidades crescem, os sistemas de transporte aumentam com 

elas, com diferentes velocidades e distintos modos de transporte a coabitar no mesmo espaço. 

 

Na maioria das vezes, a partilha desses espaços cria uma série de problemas que requerem técnicas, 

organização e soluções sociais. Hoje em dia são cada vez mais visíveis esses problemas. Com o crescimento 

das cidades e a consequente divisão das áreas para trabalho, pessoas, bens e informação, as redes de 

transporte tiveram um crescimento correspondente. O papel do transporte foi aumentando gradualmente e a 

função do tráfego apoderou-se, rapidamente, das ruas em detrimento das restantes funções. Assim, atravessar 

as estradas tornou-se cada vez mais complicado e perigoso. 
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De seguida apresenta-se um exemplo do aproveitamento de uma infraestrutura para diversas atividades do 

atelier NL Architects em Amesterdão denominado A8ernA. Este projeto é um exemplo de uma infraestrutura que 

funciona como elemento unificador da cidade. 

 

  

  

 

Neste projeto, tal como na área de estudo, a construção da autoestrada A8 criou um corte profundo no tecido 

urbano da cidade, dividindo-a em duas partes. O projeto consiste, exatamente, na tentativa de coser o tecido e 

conectar os dois lados da cidade, ativando o espaço por baixo da infraestrutura. 

 

Assim, a proposta consiste na criação de uma área de usos mistos, desde um parque de estacionamento a um 

supermercado, passando por várias atividades desportivas e de lazer, como um skate park, uma galeria de 

grafitis, campos de jogos e um espaço destinado a canoagem que faz a ligação diretamente com o rio. Para 

além disso, foi criada uma praça junto da igreja, de um dos lados da infraestrutura, da qual foram removidos os 

espaços verdes sem utilidade e que agora pode receber feiras e mercados diários dando-lhe mais vida e 

utilidade. 

 

Este projeto é um exemplo de um espaço onde prevalecia o carro e a velocidade, tornando-se um espaço 

público de tal forma transparente, natural e lógico, que parece inato o seu aparecimento. A principal 

característica e vantagem deste tipo de intervenções é precisamente a sua modéstia. A maior qualidade do 

2. Imagens do projeto A8erna pelo atelier NL Architects em 

Amesterdão, Holanda, 2005 

 

a) (cima) 

Vista para o espaço destinado à canoagem, e para a estação 

de autocarros, onde é visível a fluência de pessoas no local, 

quer estejam a practicar algum tipo de actividade ou 

simplesmente a usufruir do espaço. 

 

 

 

 

 

b) (baixo) 

Vista para o Supermercado e para o estacionamento, onde é 

perceptível a articulação com a infraestrutura, e a nova 

dinâmica criada que traz uma grande atratividade ao local, 

reconvertendo um centro periférico num centro da cidade com 

diversas atividades. 

 

Fonte: Architonic- The Independent Resource For 

Architetcture and Design - www.architonic.com 

Consultado a: Julho de 2012 

 

http://www.architonic.com/
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projeto centra-se em encontrar qualidade no próprio desenho, isto é, ver uma oportunidade onde ninguém 

espera encontrar nada. 

 

Os espaços viários tornaram-se, assim, num sistema complexo de redes (transporte, abastecimento, etc.) que se 

sobrepõe, constituindo os principais meios de difusão de fluxos. Atualmente, a maior parte das infraestruturas de 

grande porte, aproveitando o facto da segmentação que criam no território, proporcionam uma série de projetos 

que tentam ultrapassar a barreira e possibilitar o atravessamento da mesma, projetando e acomodando várias 

atividades articuladas com a sua estrutura, muitas vezes recorrendo a percursos desnivelados. 

 

Se se pretende construir espaços multifuncionais é imprescindível considerar a componente do peão, pois é ele 

que vai usufruir do espaço e moldá-lo de acordo com as suas necessidades. A articulação entre os vários 

constituintes do espaço (infraestruturas, espaços públicos, serviços e estações intermodais) torna-se 

fundamental para uma melhor vivência do espaço por parte do peão. Como consequência e diretamente 

relacionado com os espaços públicos estão a projeção de percursos pedonais, ciclovias, ou até espaços de 

encontro, nos quais o peão é o elemento-chave.  

 

Pode-se assim considerar que uma via, apesar de bastante funcional e de grande utilidade nos dias de hoje, 

funciona como elemento fluido que nos permite aceder a diversos pontos, quer a nível local, quer mesmo a nível 

internacional. Por outro lado, existem os caminhos pedonais e os percursos cicláveis que conferem à cidade 

uma dimensão mais humana. Esta rede de percursos é o que torna a cidade um espaço transitável, ligando-a 

em vários pontos e conferindo-lhe uma maior continuidade e acessibilidade. O objetivo a alcançar é uma 

estrutura coesa que, ao mesmo tempo, privilegie a mobilidade e forneça infraestruturas que nos permitam mover 

em maiores distâncias, assegurando também a componente pedestre, conferindo assim uma maior estruturação 

e coesão territorial a várias escalas. 

 

No seguimento, torna-se fundamental referir uma das principais e monopolizadoras funções das redes de 

infraestrutura: o Transporte Público Coletivo, cuja principal característica é a de servir a população. 

Desempenhando a função mais importante na mobilidade de uma via, fornece um serviço que, ao longo dos 

tempos, tem vindo a modelar a paisagem das vias, e ao mesmo tempo, a conferir-lhe um carácter de espaço 

público. O desafio, hoje em dia, prende-se na tentativa de criar um espaço único que, em simultâneo, consiga 

acolher as diferentes interações entre os vários atores da rua, unificando o espaço e não dividindo-o. 

 

Uma das componentes mais comuns relativas ao Transporte Público Coletivo é a intermodalidade dos mesmos. 

Muitas vezes, as áreas associadas a este meio não surgem, apenas, com uma única modalidade, mas sim, 

agregadas entre si, criando estações intermodais. A intermodalidade transformou-se num fator essencial para as 
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pessoas se moverem na cidade, em períodos de tempo mais curtos, tornando assim as viagens mais 

confortáveis. A questão aqui, tal como referido anteriormente, é: como combinar os diferentes transportes, 

articulando-os no sistema e espaço único da interação. A resposta não é imediata, na medida em que conciliar 

todos estes elementos infraestruturais pode sempre conduzir a problemas noutras áreas. Assim, torna-se 

fundamental esta questão da intermodalidade, pois ela pode gerar um novo tipo de rua e novas relações 

espaciais na cidade. 

 

Neste contexto, segue-se um exemplo de uma intervenção com soluções e situações semelhantes às mesmas 

questões a resolver na área de trabalho. A proposta de uma estação de elétrico, pelo atelier Subarquictetura em 

Alicante, cria um espaço público envolvente bastante vivido, contrariamente ao que acontecia antes. Este projeto 

foi concluído em 2007 e denomina-se Alicante Tram Stop. 

 

 

  

 

A proposta consiste na construção de uma estação de elétrico no local de um antigo caminho-de-ferro. A 

paragem Cardell Sergio Plaza é uma das principais pois liga o centro da cidade às áreas residenciais. Este 

projeto baseia-se no conceito de dar a uma estação de elétrico uma imagem inovadora, surgindo assim a 

oportunidade de transformar uma rotunda num espaço público, devolvendo à cidade um novo espaço coletivo. O 

acesso pode ser feito de diversas maneiras, através de um sistema de caminhos fragmentados pela vegetação. 

Sobre eles posicionam-se duas caixas que dão a sensação de flutuar, criando um vazio no local da estação. 

 

3. Imagens do projeto Alicante Tram Stop em Alicante, 

Espanha, do grupo Subarquitectura em 2007. 

 
a) (cima) 

Vista aérea sobre a estação de eléctrico, na qual se pode 

observar o corte feito pelo o eléctrico e a sua articulação 

com a estrutura viária já existente. 

 

 
b) (baixo) 

Perspectiva da paragem do elétrico, onde se destaca a 

integração da linha de transporte com as “caixas flutuantes” 

e a envolvente. 

 

Fonte: ArchDaily by Plataforma Networks Broadcasting 

Architecture Worldwide -  www.archdaily.com 

Consultado a:  Janeiro de 2012 

http://www.archdaily.com/
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Este projeto reúne um conjunto de fatores que influenciam, em grande parte, a intervenção em estudo. Além de 

reestruturar uma nova linha de Transporte Coletivo num dos mais importantes cruzamentos viários, cria um novo 

espaço público coletivo agregado à estação de elétrico, o que torna um local, inicialmente pouco utilizado pelo 

peão, num espaço bastante usufruído na cidade. 

 

Esta articulação, entre os vários modos de transporte, pode constituir uma vantagem na movimentação de 

pessoas, em que o objetivo é reforçar ou criar um espaço público vivido na envolvente das infraestruturas. Na 

maior parte dos casos, a malha urbana torna-se a estrutura onde estes polos se desenvolvem, inicialmente 

gerados pela intermodalidade. 

 

 

Novos Polos de Atratividade  

 

O facto de as cidades estarem em constante expansão, levou à alteração do seu tradicional centro histórico 

através do desenvolvimento dos processos tecnológicos e das persistentes alterações nas paisagens urbanas 

(Graham, Marvin; 2001). Esta transformação tem sido analisada ao longo dos tempos por vários autores. 

Contudo, a tendência global, perante esta descentralização urbana e o crescimento de novas “periferias”, 

remete-nos para a utilização e integração das redes de infraestruturas de forma coerente, para que possam 

conectar toda a cidade e torná-la num todo. O problema reside no facto de algumas infraestruturas estarem a 

contribuir para a fragmentação da cidade e para a apresentação de paisagens urbanas obsoletas. 

Frequentemente, aparecem vias a funcionar como eixos rodoviários da cidade que, em vez de unir as malhas e 

tecidos existentes, faz o efeito contrário, segmentando o território.  

 

A construção de espaços de mobilidade e fluxos envolve, sempre, a construção de barreiras. Grande parte das 

infraestruturas de maior porte aparece acima do nível do chão, dividindo bairros e áreas urbanas, criando 

espaços urbanos fragmentados e sem utilidade, e, por vezes, originando carências em determinadas áreas. O 

objetivo é mostrar, exatamente, que uma centralidade pode situar-se numa margem urbana, anteriormente 

considerada como periférica, e, com isto, melhorar a vida da população. 

 

Neste capítulo, procurou-se encontrar um exemplo que fosse ao encontro da problemática colocada no início do 

trabalho, de forma a conseguir uma melhor compreensão das soluções adotadas para uma intervenção mais 

equilibrada. A proposta Green Core Croydon, pelo atelier Okra, em Londres mostra a transformação de uma via 

de grande importância na cidade, num espaço estruturado, onde a mobilidade suave e o peão são privilegiados. 
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A proposta faz parte de um conjunto de planos para regenerar a cidade. E esta intervenção, a transformação do 

principal eixo central, constitui um elemento chave que se traduz na transformação de Croydon num novo centro 

da cidade. Para além da cidade de Londres e Westminster, Croydon transformar-se-á no terceiro centro através 

da reformulação do grande eixo Wellesley Road Park Lane. A reestruturação desta via dividirá o centro em dois 

espaços tornando-o num local mais vivido. 

 

Este projeto é um bom exemplo de um espaço que surge da junção de vários elementos. A diminuição do 

tráfego automóvel é bastante notória, em favor do peão. Quer no reperfilamento da via, quer em espaços 

adjacentes, é dada prioridade ao peão. Com a projeção de faixas dedicadas ao transporte público e ciclovias, 

bem como intervenções pontuais ao longo do eixo Croydon, uma área, inicialmente periférica, será transformada 

num espaço verde bastante vivido. Esta intervenção foi possível devido a vários estudos realizados tanto no que 

diz respeito ao tráfego, como aos espaços verdes em si.  

 

A complexidade do projeto, pelas características e elementos que se pretendiam ligar, foi ultrapassada de uma 

forma bastante simples e eficaz, podendo gerar grandes qualidades a nível de espaço público. No conjunto, o 

4  Imagens do projecto Green Core Croydon 

em Londres pelo atelier OKRA, ainda em 

construção. 

 
a) (cima) 

Imagem áerea da área de intervenção,onde se 

destacam os espaços públicos criados, tanto 

ao nível do chão como na cobertura do 

edificado. 

 

 

 

 

 

b) (baixo) 

Vista para a área de intervenção, com as 

diferentes funções, onde se observa as 

diferentes faixas existentes, as viárias, a 

ciclovia, a linha de mobilidade suave e o 

espaço reservado ao peão . 

 
Fonte: Okra Landscape Architets bv -  

www.okra.nl 

Consultado a: Julho de 2012 

 

http://www.okra.nl/
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projeto carateriza-se por esta transformação “verde” que tornará a cidade num grande centro sustentável e 

vivido, de fácil atravessamento e conectando pontos importantes denominados de “green urban rooms”. 

 

Estes espaços verdes são passíveis de se encontrarem, tanto ao nível térreo, criando espaços multifuncionais e 

dando lugar a uma maior utilização por parte do peão, como a um nível superior, ou seja a criação de espaços 

públicos na cobertura de algum edificado. Esta particularidade confere ao programa uma maior diversidade nas 

atividades propostas, associadas aos edifícios, criando assim um espaço multifacetado. 

 

Muitas vezes, estas “centralidades” surgem pelo desenvolvimento de espaços de transporte intermodais. Dado a 

cidade ser constituída por várias camadas, e estar organizada por extratos, esse facto refletiu-se num aumento 

da importância dos nós urbanos que, atualmente, asseguram a passagem entre as várias redes de transportes. 

Tal como se pode verificar, estes nós acabam por adquirir uma função central, apesar de crítica, devido à 

dificuldade de conciliação entre os diversos elementos. 

 

A construção de áreas com características mais centrais surge associada ao tópico discutido anteriormente. 

Para que existam áreas pontuais no território de grande atratividade, e com alguma centralidade na cidade, é 

necessário que existam diversas funções que as complementem. As infraestruturas que conectam importantes 

pontos de acessibilidade, devem surgir associadas a espaços que, pontualmente, cosam o território, e formem 

áreas multifacetadas.  

 

Estas áreas, apesar da sua função de interface, integram outras funções, também elas centrais, como o 

comércio, a educação, o entretenimento e os serviços. Estes novos polos, surgidos da junção de vários 

elementos, como a consolidação dos sistemas de transporte coletivo, a criação de parques de estacionamento 

junto das interfaces modais (park and ride) e a conexão das diferentes redes, foram desenvolvidos para serem 

nós multifuncionais. Estes proporcionam diversas vantagens, quer ao nível do sistema e da velocidade do 

tráfego, quer da conexão entre as redes de transporte público e áreas pedonais, o que contribui para a 

implantação de novas funções. Na maioria das vezes, estes espaços surgem em zonas da cidade mais 

carenciadas ou com algumas insuficiências. A transformação desses espaços, bem como a introdução de novos 

usos, traz melhorias tanto ao nível da acessibilidade, como da atratividade do local. 
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Paisagens infraestruturais como elemento unificador 

 

Quando os meios de transporte dominantes eram o cavalo ou andar a pé, não haviam grandes conflitos entre o 

espaço de movimento e o espaço social. Com a crescente necessidade de vias mais rápidas, para um mais fácil 

escoamento do trânsito, as relações entre os peões e os automóveis tornaram-se tensas, e rapidamente o 

trânsito rodoviário substituiu os espaços para o peão. Com isto, foi necessário separar os espaços para o peão e 

os espaços para o automóvel. Tais mudanças deram-se nos séculos XVIII e XIX. Foram introduzidos passeios, 

bem como a diferença entre pavimentos, alterando a circulação automóvel para o centro das estradas. No século 

XX, com a introdução do sistema hierárquico das estradas, algumas foram designadas como vias para excesso 

de trânsito, onde foram reduzidas as passagens pedonais. O problema gerado por estas é o facto de serem uma 

barreira, criando problemas de fragmentação. 

 

Numa escala mais alargada as paisagens infraestruturais lidam, diariamente, com situações problemáticas. Em 

determinados casos, as margens são mais estreitas e bem limitadas, confinando e definindo a área da 

infraestrutura, construindo barreiras visuais, normalmente associadas a bairros e habitações. Noutros casos, a 

infraestrutura inscreve-se na paisagem sem qualquer atenção aos espaços deixados na sua envolvente, que 

ficam obsoletos. A solução abaixo, apresentada pelo atelier de Erik Giudice Arquitetos, mostra o corte criado por 

uma infraestrutura viária em Estocolmo, no qual a proposta pretende estruturar uma ligação entre as margens 

segmentadas. 

 

 

 

5. Imagens da proposta do projecto 

Stockholmesporten pelo atelier Erik Giudice 

Aruitectos em Estocolmo, Suécia. 

 

a) (cima)  

Planta da área de intervenção na qual ´é perceptivel 

a forma fluida da ponte e as áreas que pretende 

ligar. 

 

 

 

 

 

b) (baixo) 

Vista da área de intervenção, na qual é percetível a 

articulação da ponte pedonal no espaço envolvente, 

bem como a estruturação do espaço público 

enquadrada na paisagem existente. 

 

Fonte: Plataforma Arquitectura -  

www.plataformaarquitectura.cl 

Consultado a : Janeiro de 2012 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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A proposta apresentada faz parte de um concurso para a construção de uma intersecção entre duas 

autoestradas a Norte de Estocolmo, que dá origem a um cruzamento de três níveis. A estrada funciona assim 

como uma barreira física e visível que divide a cidade em quatro partes. A escolha deste projeto, em detrimento 

do projeto vencedor, explica-se pelo facto de esta intervenção se materializar mais nos conceitos e objetivos 

pretendidos para a área de intervenção. Por um lado, o projeto vencedor do atelier BIG baseia-se na construção 

de uma esfera que faz a ligação entre as quatro áreas e na projeção de um espaço público envolvente à 

infraestrutura, com percursos pedonais e ciclovias. 

 

Por outro lado, a proposta apresentada define um espaço com uma identidade própria, relacionado com a 

envolvente, os espaços verdes, os edifícios, as infraestrutura e a paisagem, formando um conjunto único. O 

projeto centra-se na construção de uma ponte pedonal e de uma ciclovia que irá ligar os bairros habitacionais a 

zonas rurais, dos quatro lados da via. A ponte cria uma ligação com a paisagem tornando-se um local de 

encontro. Quando se passa sobre a ponte, têm-se diferentes pontos de vista da paisagem circundante, o que 

proporciona uma melhor compreensão do espaço e facilidade de orientação. Os espaços verdes e a estrutura 

agregam bairros e jardins, separados por uma infraestrutura, criando uma maior flexibilidade urbana. A ponte 

pedonal funciona como um elemento fluido que liga os vários pontos funcionando como o centro do projeto, 

proporcionando uma maior acessibilidade ao local, tornando-a num ponto sustentável da cidade e articulado com 

a paisagem envolvente. 

 

Os espaços envolventes às infraestruturas devem adquirir novas funções de forma a serem acessíveis por 

outras redes. As paisagens infraestruturais, ao mesmo tempo que orientam o condutor e lhe proporcionam uma 

visão geral do envolvente, projetam o espaço apesar do barulho, das emissões e da barreira criada. O objetivo 

não é camuflar a infraestrutura, mas sim projetar o espaço de acordo com a sua existência e as características 

particulares do local. O espaço público constitui um elemento fundamental na definição do sistema urbano, pela 

sua dimensão. Ele constitui um fator importante que mantém a continuidade formal e ambiental da cidade. Esta 

continuidade, muitas vezes, manifesta-se ao nível da estrutura ecológica e deve estar bem contextualizada com 

toda a região. 

 

“No se tratará del límite entre jardín y naturaleza, o entre parque y ciudad, sino del mecanismo que hará 

comprensible la nueva forma de la ciudad metropolitana, quizá la ciudad sostenible buscada, una versión 

posibilista del paraíso perdido.”(Battle, 2011) 

 

A sobreposição da matriz da estrutura ecológica com o sistema de espaços abertos e os espaços desocupados, 

resulta num conjunto de espaços que respeitam os valores ecológicos. Atualmente, estes espaços da cidade 

ampliaram o conceito de espaço público, presente nos primeiros parques, e incorporaram-nos numa maior 



O CONTRIBUTO DAS INFRAESTRUTURAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 

19 

integração urbana, uma melhor definição dos usos e uma sistematização dos elementos empregues na sua 

construção. Assim, tornou-se possível pensar na cidade como algo projetável a partir da paisagem, sendo as 

infraestruturas e os espaços livres sistemas com continuidade, que funcionariam como sistemas ecológicos 

vitais, com a capacidade de resolver alguns problemas existentes na cidade. 

 

Neste contexto, procurou-se encontrar abordagens e teorias que pudessem ajudar a encontrar soluções, nas 

quais é dada uma grande importância à estrutura ecológica, em especial a sistemas de espaços públicos. A 

intervenção seguinte do atelier West 8 denominado de Groene Loer - A2, e situado em Maastricht na Holanda, 

baseia-se na criação e revitalização de um espaço com grande valor ecológico e recreativo. 

 

 

 

 

A proposta baseia-se na construção de um túnel para albergar a autoestrada A2 que divide a cidade em duas 

partes. A construção do túnel caracteriza-se por uma divisão em duas camadas, nas quais a autoestrada 

desaparece. Pretende-se, então, a construção de um espaço verde sinuoso que vai envolvendo os espaços de 

Norte a Sul da cidade, chegando a passar por cima da própria infraestrutura sob a forma de uma ponte pedonal, 

de modo a conectar as áreas fragmentadas. 

 

No que concerne ao parque criado, este pretende dar enfase ao peão e ao ciclista, conseguindo assim um 

espaço que conecta as várias áreas da cidade. Este espaço verde inclui 2000 árvores de Tília que fazem a 

ligação com o ambiente natural envolvente, gerando a possibilidade de revitalizar toda uma área fragmentada 

6. Imagens do projecto de West 8, 

Groene Loer-A2, na cidade de 

Maastricht na Holanda em 2009. 

 
a) (cima) 

Plano estratégico para o local de 

intervenção, onde se destaca a 

construção do espaço verde e se 

observa a sua articulação com os 

espaços envolventes. 

 

 

 

 
b) (baixo) 

Perspectiva do atravessamento verde 

pedonal por cima da autoestrada, 

ligando os espaços sementados. 

 

Fonte: West 8 - www.west8.nl 

Consultado a : Julho de 2012 

http://www.west8.nl/
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com grande potencial ecológico e recreativo. Tal como o túnel de duas camadas, também esta área pretende 

libertar o espaço público para o peão e tornar o tráfego mais fluido e otimizado, dividindo o tráfego local e o 

tráfego direto. Nesta intervenção, é bastante percetível a relação entre o espaço verde projetado e a paisagem já 

existente, tanto na articulação entre os espaços, como na integração de novos elementos verdes que se 

relacionam com o ambiente envolvente.  

 

O objetivo na cidade, não é apenas a junção de todos os retalhos verdes existentes, mas sim, a criação de um 

sistema contínuo devidamente integrado na estrutura ecológica. Hoje em dia, não se vê espaço público como 

apenas como parques ou outras estruturas verdes; o sistema contínuo que se pretende alcançar é constituído 

por muitos mais elementos, como vias, passeios, praças, etc. Com este sistema torna-se mais fácil intervir, tanto 

à escala global do território, como a escalas mais próximas do ambiente urbano. Assim, cria-se um espaço 

complexo que constitui o novo modelo de espaço público, de forma a usufruir de uma cidade mais sustentável, 

podendo chegar a integrar e a definir a nova forma de uma cidade. 

 



O CONTRIBUTO DAS INFRAESTRUTURAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 

21 

Síntese Conceptual 

 

Pode-se então concluir, pelos exemplos anteriormente referidos, que com uma coerente aplicação e 

estruturação dos elementos infraestruturais, através da implementação de usos no solo e de uma administração 

articulada, se pode conseguir projetar um espaço estruturado, organizado e devidamente consistente com o 

espaço que o rodeia. 

 

A rua é um espaço multifacetado, onde acontecem várias ações simultaneamente. Esta possui vários 

intervenientes, e todos querem usufruir do espaço. Transformar uma infraestrutura num espaço multifacetado, de 

forma coerente, não é uma ação imediata. Dadas as suas características de via rápida, são sempre mais 

barulhentas. O centro da questão resume-se à tentativa de encontrar uma coesão entre os diversos elementos, 

aceitando que, por vezes, o trânsito pode ser desacelerado em privilégio de outras funções, o que dará lugar a 

mudanças muito benéficas.  

 

Em muitos casos, quando as intervenções são bem-sucedidas, a transformação destas áreas infraestruturais 

proporcionam a criação de novas polaridades construídas pela afluência de meios de transporte, de serviços e 

comércio. Estes novos polos da cidade funcionam como espaços autossustentáveis, nos quais a acessibilidade 

e a mobilidade são beneficiadas ao máximo, unindo a componente do carro com o elemento do peão. 

 

Por outro lado, a implementação de novas funções nestas áreas não é suficiente, pois continuam a apresentar-

se fragmentados e sem qualquer tipo de coesão numa escala mais alargada. Para tal, torna-se essencial a sua 

integração numa estrutura mais abrangente, como a estrutura ecológica, ou até, uma simples estrutura de 

espaços abertos na cidade. Esta articulação torna-se num elemento fundamental do projeto, pois assegura a 

ligação com outras redes, melhorando a acessibilidade e dando mais importância às características iniciais do 

local de forma a não esconder a infraestrutura, mas sim transformá-la num elemento integrado na cidade. 

 



 

 

 



Capítulo II - Análise e Interpretação do Local de Intervenção: 

Segunda Circular uma Charneira na Cidade 
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Com o processo de evolução, as cidades foram alterando os seus limites. Nesse pressuposto, para uma melhor 

compreensão do local em estudo, realizou-se uma breve análise da área, contextualizando-a na cidade e 

refletindo sobre a sua origem para entender melhor a formação dos vários componentes em estudo. 

 

No âmbito do tema proposto, a breve reflexão histórica compreende a evolução dos limites administrativos da 

cidade, de forma a entender a origem dos elementos em estudo, a estruturação e formação dos vários centros 

da cidade de Lisboa, diretamente relacionados com a evolução das infraestruturas, e, por último, uma análise 

dos espaços verdes e da Estrutura Ecológica, caraterizando o território para que, na sua futura articulação, 

funcionem de forma natural e integrada na paisagem. Em todos os pontos recorreu-se à observação e análise 

dos instrumentos e planos contemporâneos.  

 

 “Os momentos mais intensos de transformação das cidades ao longo da história coincidem tantas vezes com a 

acumulação de riqueza, com a guerra e suas infraestruturas, com a existência de um poder forte ou com 

cataclismos como incêndios, epidemias e sismos. Mas é a cultura urbanística de cada época que dá forma a 

estes impulsos através da divulgação de modelos ensaiados noutras paragens, que são adaptados mais ou 

menos criticamente em novas situações concretas.” (Salgado,2006) 

 

 

Evolução dos Limites da Cidade de Lisboa 

 

Considerou-se pertinente iniciar a cronologia de análise por volta de meados do Séc. XIX, altura essa em que a 

Segunda Circular não fazia parte da cidade de Lisboa, como se pode verificar, após a análise de plantas mais 

antigas, como as de Filipe Folque (1856-1858), onde se observou que o território, na sua grande maioria, era 

ocupado por zonas rurais. Após o fim da Guerra Civil e a vitória do Liberalismo (1834), Lisboa continuava a 

alargar os seus limites de forma radiocêntrica, com centro na Baixa, e apresentava assim um sistema viário 

maioritariamente radiocêntrico, criado pelas primeiras estradas de circunvalação. 

 

A Primeira Estrada de Circunvalação definia os limites da cidade que começavam na ponte de Alcântara, 

subindo pela rua Maria Pia, Campolide, São Sebastião da Pedreira e terminava em Santa Apolónia, na rua Cruz 

da Pedra. Esta, neste período, correspondeu a dois limites da cidade, inicialmente os acima referidos e mais 

tarde, por questões legais, às Novas Avenidas passando a ser definida por elas. Esta estrada traduzia uma linha 

administrativa do território, e, pelo facto de possuir várias portas e alfândegas, funcionava também como 

elemento de controlo social e económico pois fiscalizava e taxava a entrada e saída de bens da cidade.  
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Ainda no séc. XIX, por volta de 1886, o limite administrativo da cidade foi alterado devido à expansão do 

município que passava a ocupar desde Sacavém à Ribeira de Algés. Até à data, os limites não haviam sido 

alterados, mas, dada a necessidade de aumento da cidade e a importância das freguesias incluídas, veio a 

concretizar-se e a ser decretado, em 1895, o limite fiscal provisório que contribuiu para o desenvolvimento e 

crescimento urbano verificado nos anos seguintes. 

 

Mais tarde, devido ao aparecimento de novos jardins, surgiram novas perspetivas e ideais mais naturalistas que 

deram origem às primeiras avenidas, as quais cortavam a cidade no sentido transversal, contrariando a ideia da 

longitudinal das circulares da cidade anteriormente estabelecidas. A construção do “Passeio Público”, o primeiro 

espaço verde da cidade de Lisboa, era restrito e gradeado, mas, rapidamente, se transformou num boulevard 

que deu origem à criação das primeiras avenidas. A Avenida da Liberdade proporcionou a expansão urbana da 

cidade, e foi com o plano do Arq.º Ressano Garcia para as Avenidas Novas que se concretizou a implantação 

desta estrutura. Seguiu-se a Avenida Fontes Pereira de Melo que se estruturou desde o Parque Eduardo XVII 

até ao Campo Grande, articulando e englobando uma série de avenidas adjacentes com o mesmo traçado 

ortogonal. Esta expansão da cidade foi simultaneamente suportada pelo caminho-de-ferro e depois pelo elétrico. 

 

Depois da Primeira Guerra Mundial, a cidade ficou marcada pela intervenção do Presidente da Câmara, e, 

posteriormente, ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, bem como por uma série de mudanças e 

transformações urbanas que hoje em dia estruturam a cidade de Lisboa como a conhecemos. Foi neste período, 

em 1938, que Etiénne de Gröer, arquiteto, definiu as linhas gerais do PGUEL (Plano Geral de Urbanização e 

Expansão de Lisboa), aprovado em 1948, pela CML. O documento apoiava-se num modelo historicista que 

pretendia a preservação da cidade. Este plano estabeleceu o novo perímetro da cidade, pois abrangia uma área 

maior do que os seus limites administrativos, incluindo Moscavide e a Pontinha. Propôs-se a construção de um 

anel verde, para lá deste limite, que funcionaria como barreira à construção, isolando a cidade de Lisboa de 

forma a impedir fusões com outros centros, ao mesmo tempo que assegurava uma reserva de ar puro. Para 

além disso, propunha expropriações de solos rurais para solos urbanizáveis, a criação de bairros de habitação 

social, dos quais são exemplo a Encarnação e o Alto da Serafina, a projeção de equipamentos urbanos bem 

como o Parque Florestal de Monsanto, cortado por uma autoestrada que ligava Lisboa ao Estádio Nacional, e 

propunha, ainda, um novo sistema viário assente na construção de circulares concêntricas à cidade. 

 

A construção do Aeroporto internacional na zona oriental da cidade, ao mesmo tempo que valorizava a área, 

estruturava-se com as infraestruturas viárias, funcionando como uma saída da cidade para norte, representando 

assim o novo limite urbano de Lisboa. 
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Em meados da década de 50, foram grandes as transformações que ocorreram na cidade. O bairro de Alvalade 

surge como uma intervenção que unia características rurais com influências da “cidade-jardim”, o que se traduziu 

numa estrutura cuidada e organizada em torno de um equipamento público. Este bairro tornou-se num elemento 

de relevada importância, na medida em que conduziu ao desenvolvimento da cidade para nordeste. Na 

sequência do processo de urbanização que caracterizava a cidade na altura, foi construído o bairro dos Olivais, 

destinado à habitação social. Esta operação foi dividida em duas áreas, Olivais Norte e Olivais Sul, tendo a 

primeira servido de exemplo à segunda. Aqui não havia qualquer preocupação com a continuidade dos tecidos 

urbanos, formados por blocos isolados, os quais apresentavam pela primeira vez o espaço livre verde como um 

bem coletivo, do qual se destaca a criação do Parque do Vale do Silêncio. Como remate da expansão da cidade, 

nestas décadas, surge o bairro de Chelas que propunha uma estrutura compacta, plurifuncional e diversificada. 

Dada a falta de um plano e de um quadro normativo que integrasse os projetos, estes dois últimos bairros 

apresentam uma série de falhas relativas ao planeamento urbanístico da cidade. 

 

Em 1967, dada a necessidade de um instrumento que enquadrasse a nova realidade urbana que englobava o 

aumento do tráfego, o início da rede metropolitana, a construção da ponte sobre o Tejo e o início do processo de 

terciarização, Meyer-Heine elaborou o PGUCL (Plano Geral de Urbanização de Lisboa). Aqui é de destacar a 

criação de um eixo distribuidor -Eixo Norte – Sul-, o prolongamento da Avenida da Liberdade e a divisão da 

cidade em “unidades de base de planeamento”. 

 

Na década de 80, apostou-se na valorização e qualificação ambiental da frente rio. O plano da Expo 98 surgiu 

como um instrumento de regeneração urbana, permitindo reconverter uma zona degradada e desqualificada, na 

parte oriental da cidade, e consolidando assim, o limite da cidade a Oriente. 

 

 

7. Plano Diretor de Urbanização e Expansão de Lisboa, 

1948, onde se destaca o anel verde que limita a urbanização, 

e a importância da construção da Segunda Circular, como 

eixo distribuidor do trafego. 

 

Fonte: MESQUITA, José Carvalho; Master Plan for Lisbon; 

C.M.L. Câmara Municipal de Lisboa, 1952; pág.-6-7 

Consultado a: Setembro de 2012 
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Infraestruturas como Base das Dinâmicas Funcionais 

 

Dado o facto de Lisboa se apresentar como uma cidade polinucleada e dentro da temática abordada, 

considerou-se relevante um pequeno estudo sobre a evolução e formação dos diferentes núcleos constituintes 

da cidade. De forma a compreender como transformar a Segunda Circular numa centralidade na cidade de 

Lisboa, recorreu-se ao estudo das dinâmicas funcionais do centro da cidade ao longo dos tempos, assim como 

do papel das infraestruturas neste processo. 

 

“As infraestruturas viárias ao longo dos séculos assumiram uma grande importância na medida em que 

constituem os principais eixos de crescimento da cidade” (José Sarmento de Matos in Salgado, 2006). 

 

Devido à sua posição geográfica, em torno do Estuário do Tejo, Lisboa foi-se desenvolvendo, tendo sempre 

como base as entradas e saídas da cidade que se situavam nas margens do rio. O primeiro centro da cidade 

estava diretamente relacionado com a localização do castelo. Este era o local da administração e do comércio e 

cedo se expandiu para a atual zona da Baixa, local de ricos e burgueses. No séc XIX, o crescimento de Lisboa 

dividiu-se em duas partes: a primeira, caracterizada por um lento processo de urbanização; a segunda, por volta 

do terceiro quartel do século, por um aumento urbano que iria alterar os limites da cidade para Norte, só 

verificado e delineado nos últimos anos do século. No entanto, estas alterações não traziam grandes mudanças 

no que respeitava ao centro da cidade, que por esta altura, estava restringido à Baixa, Chiado e Cais do Sodré. 

As grandes alterações morfológicas só começam a notar-se, após o terramoto, com a reconstrução da Baixa 

Pombalina e a introdução de um traçado ortogonal.  

 

Um dos marcos na história da evolução urbanística de Lisboa foi, como já referido anteriormente, a expansão da 

cidade para Norte, com a Avenida da Liberdade e as Avenidas Novas, pois até à data a cidade evoluía à 

margem do rio Tejo. Apesar da expansão, a atual Avenida da Liberdade só adquiriu caracteristicas de centro 

após a Segunda Guerra Mundial e devido a grandes transformações, como a ligação do caminho-de-ferro do 

Rossio à Avenida e a progressiva ocupação urbana da área.  

 

Com a aprovação do PGUEL, o sistema viário sofre algumas alterações na medida em que por oposição à 

anterior expansão para Norte, de influência Haussmaniana, De Gröer propõe um modelo radiocêntrico. Este 

modelo era constituído por cinco circulares concêntricas à cidade, vias mais sinuosas, mas adaptadas à 

morfologia de Lisboa. Algumas destas circulares foram concebidas de forma generalizada como parkways. Estas 

circulares intersectavam outras três vias que faziam a ligação com o Norte do País. Uma delas, a via marginal, 

adjacente ao rio Tejo, dedicada a grandes volumes de tráfego e as outras duas iniciavam-se no centro da 

cidade, funcionando como saídas para norte e nordeste de Lisboa.  
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A Segunda Circular surge, por esta altura, seguindo este conceito de uma via de circulação rápida e arborizada. 

Até à data, eram apenas visíveis alguns troços da via pelo facto de não terem surgido todos no mesmo período 

histórico. Só agora, aparecia realmente a infraestrutura com características mais próximas ao que conhecemos 

nos dias de hoje - uma via de circulação rápida, utilizada de forma a facilitar o acesso a outras infraestruturas 

viárias de menor dimensão e, consecutivamente, o acesso a diferentes áreas da cidade. Assim, esta 

infraestrutura foi projetada com o objetivo de resolver o problema do trânsito e de ligar pontos distantes na 

cidade sem necessidade de atravessamento dos aglomerados urbanos. Iniciava-se na Av. de Ceuta, passando a 

leste de Carnide, pelo cimo do Campo Grande, e ligando à rotunda de Sacavém, atualmente conhecida como 

Rotunda do Relógio, era constituída por faixas de circulação livre, ajardinadas e arborizadas e não deveria ser 

rodeada de construções. 

   

 

 

 

 

No que concerne a infraestruturas ferroviárias, foi proposto transferir a estação principal para o centro do anel da 

linha férrea situado num dos eixos principais que ligava o Norte ao Sul da cidade, facilitando assim o acesso às 

artérias circulares e à radial da cidade. Outro ponto de interesse, relativo ao transporte público, impulsionador de 

novos polos, foi a concretização da ideia de construir o metropolitano para a cidade, só concretizado mais tarde, 

na década de 50. Pois até à data, os transportes coletivos da cidade resumiam-se ao elétrico, criado em 1901, e 

aos autocarros, da mesma altura, mas só integrados no sistema de transportes coletivos de Lisboa, por volta de 

1944, devido à Exposição do Mundo Português em Belém. 

 

Por volta de 1977, vivia-se uma época reflexo das grandes mudanças introduzidas na década de 50 e 60. Como 

tal, o plano, de autoria de Meyer-Heine, pretendia responder a alguns problemas gerados por esse acelerado 

crescimento. Uma das soluções de grande importância, no âmbito do estudo, foi a criação de um eixo 

distribuidor, apoiado a Norte pela autoestrada e a Sul pela Ponte, passando pelo Aeroporto, denominado de Eixo 

Norte – Sul, o qual se caracteriza pela construção de grandes viadutos e pelo facto de atravessar áreas da 

cidade antiga. 

8. Imagens da Segunda Circular e envolvente. 

 

a) Segunda Circular em 1961.                         b) Segunda Circular junto ao Estádio da Luz.    c) Aeroporto da Portela, lado Sul. 

 

Fonte: www.lisboaantiga.web.simplesnet.pt 

Consultado a: Agosto de 2012 

http://www.lisboaantiga.web.simplesnet.pt/
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Consequentemente, as Avenidas Novas, inicialmente projectadas como área residencial, só agora se 

estruturavam como um centro funcional. Por volta da década de 80, o centro da cidade não apresentou grandes 

evoluções e tornava-se cada vez mais denso, o que conduziu à desertificação e terciarização da área central da 

cidade, as Avenidas Novas. 

 

 

 

 

 

 

Na década de 90 surgiam dois instrumentos, nos quais se definiram os princípios orientadores do processo de 

planeamento e os objetivos para a cidade: o PEL (Plano Estratégico de Lisboa) de 1992 e o PDM. Aprovado em 

1994, o PDM de Lisboa surge como um instrumento que visava enquadrar o PEL, conferindo-lhe um carácter 

mais normativo. Este apresentava um modelo de ordenamento baseado num zonamento rígido de distribuição 

das funções urbanas. Os serviços eram propostos para a Área Histórica da Baixa, ou Avenidas Novas, com 

destaque para a Av. da República e Av. 5 de Outubro. Propunha o reforço da função central no centro geográfico 

da cidade e em localizações mais descentralizadas, como Chelas, Olivais e a zona da Expo 98.  

 

No que concerne às infraestruturas, vivia-se um período de escassez, ou mal aproveitamento destas. Assim 

verifica-se como operações principais, propostas neste âmbito, a ligação da radial da Buraca às Av. de Ceuta e 

Norton de Matos,- IC 17/CRIL; a segunda fase do eixo viário Norte – Sul e, na Avenida Infante D. Henrique, a 

ligação do Braço de Prata à Cintura do Porto. Nesta altura, já era percetível, com o PEL, a ideia de reforçar a 

linha férrea de cintura para que estas áreas da cidade, articuladas pelo caminho-de-ferro, originassem espaços 

de intermodalidade e de grande fluxo de Transporte Coletivo. 

 

Com este instrumento, surge a elaboração dos Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) com o 

objetivo de melhorar o planeamento estratégico da cidade. Por esta altura, o Plano da Expo 98 e a consequente 

9. Esquemas relativos à organização das dinâmicas funcionais do centro de Lisboa. Pode observar-se nas imagens a relação do 

centro funcional com os transportes existentes nos anos 60 e 70, bem como a delimitação funcional do próprio centro. 

 

Fonte: GASPAR; Jorge; Aspectos da Dinâmica Funcional do Centro de Lisboa; Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Alta 

Cultura; Lisboa; 1972. Pág. 54 e 123. 

Consultado a: Agosto de 2012 
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expansão para Oriente, dadas as acessibilidades privilegiadas entre o centro geográfico, Avenidas Novas e a 

nova expansão da cidade, contribuíram para justificar o aparecimento de uma nova centralidade, apoiando-se no 

preenchimento de vazios existentes e justificado pela coerência das malhas urbanas. Contudo, a falta de 

monitorização do plano estratégico desenvolveu graves carências na cidade em diversos âmbitos. Neste aspeto, 

verificou-se a inexistência de um plano de mobilidade que integrasse os diversos modos de transporte e, 

principalmente, que privilegiasse os ecológicos, elementos que se pretendem retificar com a Revisão do PDM, 

aprovada recentemente. Esta deslocação do centro da cidade constituiu uma importante alteração da estrutura 

urbana. Porém, em 2001, pelo facto de se encontrarem em curso uma série de operações urbanísticas, como é 

exemplo a Alta de Lisboa, a ligação para Norte da Segunda Circular não se verificou, apesar da evolução dos 

transportes para lá desse limite (linha amarela Odivelas e linha azul Amadora). É neste sentido, e com o intento 

de estabelecer uma maior relação com a área Norte da cidade, que se baseiam os princípios da proposta de 

intervenção. 

 

 

Estrutura Ecológica Articuladora de uma Continuidade Territorial 

 

Com a construção do “Passeio Público”, que cedo se transformou num boulevard, estabelecia-se a primeira 

manifestação verde na cidade. Em meados do Séc. XX, a proposta de construção do Parque Florestal de 

Monsanto, bem como o projeto de criação de um anel verde circundante à cidade, por De Gröer, concretizou-se 

nas primeiras preocupações à escala regional. Este plano estabelecia o perímetro permitido que o aglomerado 

urbano não podia ultrapassar, através do anel verde que circundava a área, e funcionava como um espaço 

tampão onde não se podia construir. Esta estrutura verde tinha uma largura de três quilómetros e denominava-

se de zona rural de proteção. Fazia a ligação do Parque de Monsanto com o Parque periférico da cidade que, 

em conjunto com a área do Aeroporto e do Parque Orienta, materializava a coroa verde circundante à cidade. 

 

A relação entre a Estrutura Ecológica e o planeamento do território constitui um importante sistema de 

articulação. A Estrutura Ecológica funciona como um elemento que permite a definição e delimitação das 

transformações que podem ocorrer nos sistemas ecológicos e culturais. Desta forma contribuir-se-á para a 

sustentabilidade do território, assegurando uma ocupação coerente com o território envolvente. 

 

A E.E.M. (Estrutura Ecológica Municipal) constitui um instrumento de planeamento de grande importância, na 

medida em que estabelece as matrizes de continuidade e complementaridade entre os sistemas naturais e 

culturais, com o objetivo de obter um território integrado e sustentável.  
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Esta inclui a Estrutura Ecológica Fundamental (E.E.F.) e a Estrutura Ecológica Integrada (E.E.I.). No que 

respeita à E.E.F., esta abrange os sistemas naturais fundamentais: os Corredores Estruturantes, o Sistema 

Húmido e Sistema de Transição Fluvial-Estuarino. No que respeita aos Corredores Estruturantes, assumem-se 

como os elementos que asseguram a continuidade na escala metropolitana. Estes englobam todos os espaços 

urbanos que contenham espécies vegetais, possuem funções essencialmente lúdicas, recreativas e ecológicas. 

Relativamente ao Sistema Húmido, e ao Sistema Fluvial- Estuarino, integram várias componentes como as 

linhas de água, as bacias de retenção, as áreas inundáveis e aluvionares e o subsistema de transição fluvial-

estuarino. 

 

Complementar a este sistema, as redes de mobilidade surgem como elementos que asseguram a continuidade 

dos vários corredores estruturantes e, consequentemente, do território metropolitano, originando oportunidades 

para se implementarem novas funções no território, como o caso das redes de mobilidade suave que podem 

gerar sustentáveis e integrados espaços públicos na cidade. 

 

Quanto à Estrutura Ecológica Integrada, esta inclui os espaços verdes, os logradouros verdes permeáveis a 

preservar, os espaços verdes de enquadramento a áreas edificadas e os eixos arborizados, tendo por objetivo 

uma articulação e gestão dos vários sistemas, numa perspetiva sustentável e integrada do território municipal. 

 

A área da Segunda Circular situada entre o Parque Florestal de Monsanto e o Aeroporto, bem como a área 

adjacente a este com elevado carater ecológico, surge inicialmente como uma via rápida, mas com 

características urbanas, possuindo arborização e elementos que faziam a ligação com o território adjacente, 

constituindo um exemplo da relação entre as infraestruturas e a Estrutura Ecológica. Organizada como um dos 

corredores estruturantes de maior importância (“anel interior”), não só a nível municipal, mas também a nível do 

concelho, faz também a ligação com outros sistemas, nomeadamente o Parque Florestal de Monsanto e a área 

a Oriente.  

 

No que respeita ao Sistema Húmido, no âmbito do trabalho, destaca-se pela ocorrência de áreas de grande 

permeabilidade na área de estudo, como é o caso do Campo Grande. Para além disso, destacam-se as linhas 

de água de grande importância, diretamente relacionadas com a existência de parques e estruturas verdes, 

como o caso da Quinta da Granja, do Parque da Quinta das Conhas, do jardim do Campo Grande e da área a 

Sul do Aeroporto, compreendendo o Parque da Belavista e o Parque de Alvalade. A área da Segunda Circular 

possui também uma série de espaços de elevado valor patrimonial ecológico, de que são exemplos quintas que 

ainda não foram reconvertidas, mas que se pretendem reconverter no futuro. Assim, e com o intuito de se 

estabelecerem fortes conexões no território e de se consolidar a matriz da Estrutura Ecológica, na qual se 

materializa a intervenção proposta, pretende-se uma melhor integração da mesma na cidade. 
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Interpretação do Local 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o território foi sofrendo alterações e transformações que podem 

ter contribuído para tornar as infraestruturas presentes em elementos obsoletos e desarticulados. 

 

Em meados do Séc. XX edificaram-se grandes mudanças. É nessa altura que surge a infraestrutura da Segunda 

Circular arborizada, a qual pretendia fazer a ligação a outras vias, e, assim, chegar mais rapidamente a vários 

pontos da cidade. Com o plano proposto por De Gröer, muitos dos aspetos relevantes para a área em estudo 

foram edificados no seu seguimento. São exemplo disso: a própria Segunda Circular, integrada num novo 

modelo viário, o Parque Florestal de Monsanto e o Aeroporto de Lisboa. 

 

Os limites da cidade de Lisboa surgiam associados, muitas vezes, a vias e infraestruturas que representavam a 

fronteira entre aglomerados urbano e rural. O crescimento da cidade de Lisboa, influenciado pelo 

desenvolvimento de novos ideais, concretizou-se na transformação de áreas rurais a espaços urbanizados, 

como é o caso da área periférica da Segunda Circular, que, inicialmente, era um espaço de transição e utilizado, 

principalmente, como uma via rápida e, nos dias de hoje, situa-se dentro da cidade urbanizada, possuindo muito 

tráfego, e, por isso, encontrando-se desarticulada com o ambiente envolvente. 

 

No que respeita às infraestruturas, estas apresentam-se como uma componente indissociável da criação de 

centralidades na cidade. A evolução das redes viárias e ferroviárias constituiu um dos principais impulsos à 

construção e à expansão de novos centros na cidade, como é o caso das Avenidas Novas. Constatou-se, assim, 

que uma infraestrutura possui um papel determinante na atratividade do local, assegurando a acessibilidade a 

essa área.   

 

De extrema importância para o trabalho, na vertente ecológica, o Parque Florestal de Monsanto representa um 

dos elementos fundamentais do sistema ecológico, que assegura a continuidade ao nível metropolitano. A 

posição estratégica da Segunda Circular, entre este e a área do Aeroporto, funciona como um corredor 

estruturante, possibilitando o desenvolvimento ecológico na área em questão, em articulação com uma rede de 

mobilidade suave, capaz de estabelecer continuidades territoriais de grande importância na cidade. 

 



 

 



Capítulo III - Visão Estratégica do Local de Intervenção: 

Lisboa no País e na Região 
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Neste capítulo, será feita uma revisão dos planos e instrumentos com incidência na área em estudo, para uma 

melhor compreensão do território, analisando as condicionantes do local. A análise será feita segundo uma 

perspetiva mais espacial. 

 

Os instrumentos de planeamento e gestão devem ser vistos, em conjunto, para uma maior coesão territorial das 

várias escalas que são determinantes na caracterização do território nacional e regional, tendo em vista uma 

melhor integração da intervenção. A Segunda Circular localiza-se no município de Lisboa, mas é uma 

infraestrutura que afeta toda uma região e os concelhos a si adjacentes. Assim, numa primeira abordagem, 

mencionamos os planos e as estratégias elaboradas num panorama mais geral: o PNPOT (Programa Nacional 

de Políticas de Ordenamento do Território) e o PROT – AML (Plano Regional de Ordenamento do Território). 

 

 

Dinâmicas Territoriais à Escala Nacional 

 

O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e âmbito nacional. Este 

documento lança as diretrizes que nos permitem conhecer o território na sua globalidade e faz a caracterização 

das condicionantes, problemas e tendências, apresentando os traços fundamentais e definidores do território de 

Portugal, delineando cenários de desenvolvimento. 

 

Os principais objetivos do programa resumem-se na “(…) progressiva redução do passivo ambiental com a 

implementação continuada e coerente do paradigma do desenvolvimento sustentável (…)”; numa “(…)maior 

coesão do sistema urbano, proporcionando uma mais adequada articulação entre as áreas metropolitanas e os 

restantes centros urbanos, com vista à redução das assimetrias regionais (…)”; na “(…)reorganização das áreas 

metropolitanas, com destaque para a AML, reduzindo a expressão dos fenómenos de suburbanização, 

promovendo a contenção urbana e caminhando para a consolidação de estruturas territoriais multipolares (…)”; 

e na “(…) melhoria da mobilidade territorial, através do reforço das acessibilidades e da organização e gestão de 

sistemas de transporte sustentáveis, fiáveis e competitivos (…)”. 

 

O modelo territorial pretende um espaço mais sustentável e melhor ordenado, uma economia competitiva, mais 

integrada e aberta, e um território mais equitativo, em termos de desenvolvimento e bem-estar, o qual é 

constituído por um conjunto de opções estratégicas. No âmbito do trabalho, destaca-se a articulação do sistema 

de espaços abertos, de natureza ambiental e paisagística, com o sistema urbano e as redes de infraestruturas, e 

a definição de um sistema urbano como critério orientador do desenho das redes de infraestruturas e de 

equipamentos coletivos. Este modelo cobrirá, de forma adequada, o conjunto do País e estruturará os sistemas 

de acessibilidades e mobilidades, em função de um maior equilíbrio no acesso às funções urbanas de nível 

superior. 
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Este modelo estrutura-se em quatro grandes vetores de identificação e organização espacial dos recursos 

territoriais: riscos; recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal; sistema urbano; e acessibilidade e 

conectividade internacional. O modelo territorial deve ser entendido como um sistema global que articula os 

elementos e as opções subjacentes à configuração dos quatro vetores, no quadro de uma mesma estratégia de 

desenvolvimento territorial, e não como uma simples justaposição dos mesmos. Estes resultam da articulação 

entre os vários sistemas e os seus componentes. 

 

 

Relativamente ao local, podem-se verificar algumas limitações e obstáculos. O programa faz referência, a 

algumas inadequações no que concerne à distribuição territorial de equipamentos coletivos, face às dinâmicas 

de alteração do povoamento e das necessidades sociais, bem como à expansão urbana desordenada e 

correspondentes efeitos na fragmentação e desqualificação do tecido urbano e dos espaços envolventes, mais 

visível no local devido à existência da própria Segunda Circular. Assim como, no que respeita aos transportes, 

verifica-se uma deficiente intermodalidade de transportes, excessivamente dependente da rodovia e do uso de 

veículos automóveis privados, e um insuficiente desenvolvimento de outros modos de transporte. 

 

É então necessário, numa primeira fase, pensar numa escala global do território para que a intervenção não se 

limite à área de estudo, mas sim que seja articulada em todo o território nacional. Torna-se, assim, essencial 

qualificar os recursos humanos e o potencial de inovação, visando uma melhor dinâmica de organização e 

transformação espacial. 

 

 

10. Esquema do Sistema Urbano e 

acessibilidades em Portugal Continental. 

Apresenta a estrutura da organização do 

teritório, com especial destaque para os dois 

últimos vetores, representados pelos sistemas 

metropolitanos e pelos corredores 

estruturantes. 

 

Fonte: Relat´ório do PNPOT 2007 

Consultado a: Maio de 2012 
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Uma Região Policêntrica Baseada na Mobilidade 

 

De seguida, o PROT-AML define as estratégias territoriais para a Área Metropolitana de Lisboa, onde se insere o 

objeto em estudo. Este plano traduz um conjunto de estratégias de desenvolvimento da AML, conferindo-lhe 

uma ideia de organização dinâmica. O documento fundamenta-se em quatro prioridades: sustentabilidade 

ambiental, qualificação metropolitana, coesão sócio territorial, organização do sistema metropolitano de 

transportes.  

 

A nova dimensão territorial da AML tende a passar de uma estrutura centrada a um sistema complexo, no qual a 

periferia desempenha, cada vez mais, importantes funções de articulação e de equilíbrio da Região 

Metropolitana, tendo em conta o objetivo principal de construir um novo centro para a Área Metropolitana e ao 

mesmo tempo, tornando-a policêntrica. A estratégia territorial assenta, assim, em três dimensões territoriais: a 

primeira, denominada Área Metropolitana Central, e que abrange os contínuos urbanos das duas margens do 

Tejo; outra, denominada Periferia Metropolitana, que integra uma estrutura polinucleada independente e 

descontínua; e, por último, a Região de Polarização Metropolitana que inclui espaços onde se desenvolvem 

relações económicas induzidas pela Área Metropolitana Central. Associado a esta nova dimensão surgem 

dinâmicas e tendências de organização territorial, na qual se baseiam os princípios da estratégia territorial: tornar 

a Área Metropolitana no Estuário do Tejo num espaço central; desenvolver a Grande Lisboa segundo o conceito 

de cidade de duas margens; construir vários centros na região; e valorizar a diversidade territorial. 

 

Este documento estabelece, assim, um modelo territorial que traduz os objetivos referidos em cima, e tem como 

principal ambição a reconfiguração espacial do território que se representa pelas quatro componentes seguintes: 

ações urbanísticas; centros/polos; ligações entre polos e eixos ou conjuntos multipolares a reforçar; e no 

Sistema Ecológico Metropolitano. 

  

11. Esquema do Modelo Territorial da AML. 

Nesta imagem reforça-se a ideia de consolidar 

a centralidade baseada na cidade de “duas 

margens”, bem como as ligações 

determinantes para a coesão do território 

regional. 

 

Fonte: PROT-AML 2002 

Consultado a: Maio de 2012 
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No que diz respeito ao local em estudo, O PROT-AML define várias unidades territoriais com base na ocupação 

do solo, no tipo de intervenção e nas características próprias de cada local. Assim, a zona de intervenção insere-

se na unidade de Lisboa Centro Metropolitano, a área com maior densidade de ocupação, e que, a um nível 

mais aproximado, (envolvente da Segunda Circular) regista fenómenos de densificação acelerada causados em 

parte pelo prolongamento do eixo Norte/Sul. Ao nível dos Transportes e Logística, apresenta um conjunto de 

linhas de intervenção, nas quais se materializam as principais ideias para a Área Metropolitana. Resumidamente, 

devem dirigir-se os investimentos relativos aos sistemas de capacidade intermédia, e que potenciem as redes de 

transporte público. 

 

Este documento não se expressa só ao nível do ordenamento, mas também em questões relacionadas com a 

população e a cultura. Porém, a questão da mobilidade parece ser a mais marcada ao longo do trabalho. Fatores 

como a Terceira Travessia do Tejo, o Novo Aeroporto de Lisboa e o comboio de Alta Velocidade, devem ser 

tidos em conta, na medida em que este tipo de Infraestruturas influencia fortemente vários aspetos do futuro. 

Também a questão da sustentabilidade ambiental, e ao nível da coesão territorial em que é necessário criar mais 

espaços urbanos qualificados, investindo na criação de espaços públicos verdes, melhorando, assim, a 

qualidade de vida das populações. A existência de grandes áreas urbanas desordenadas e fragmentadas é uma 

tendência que deve ser contrariada. Também a existência de infraestruturas de grande porte não deve ser 

considerada uma desvantagem, mas sim aproveitada, dando valor às especificidades do local. 

 

 

Segunda Circular como Área Estruturante da Cidade de Lisboa 

 

A cidade de Lisboa formou-se sobre um sistema natural de vales e colinas que a caracterizam e compõem. Este 

sistema assume grande importância na medida em que todos os elementos são relevantes no território, e 

deveriam funcionar em harmonia com a nossa sociedade, afirmando-se como elementos naturais e não 

impostos. 

 

Hierarquicamente segue-se a análise do PDM de Lisboa: quais os principais objetivos e pontos notáveis, 

focando a importância da afirmação da cidade nas redes globais e nacionais, através da articulação em rede das 

diversas centralidades que a constituem.  

 

As principais questões presentes na revisão do PDM de 2011 são: reabilitar a cidade, trazendo mais população 

de volta a esta, e como gerar mais emprego e consequentemente mais riqueza. Estas questões relacionam-se 

diretamente com a programática da dinâmica metropolitana, considerando que Lisboa, enquanto centro da 

região, apresenta um número de empregos superior ao número de residentes. A estratégia de desenvolvimento 
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baseia-se, assim, na fixação de novos residentes, num melhoramento da qualidade de vida, na reabilitação 

urbana da cidade consolidada, mas também afirma a importância da fixação de empresas e da melhoria dos 

fatores de localização para novas atividades económicas. 

 

No que diz respeito às acessibilidades, é de extrema importância referir as novas oportunidades que se têm 

vindo a manifestar, como o Novo Aeroporto de Lisboa, a Linha de Alta Velocidade, a ponte Chelas - Barreiro, a 

reorganização e expansão da rede de Metro, entre outras. 

 

O modelo territorial de Lisboa assenta em dois sistemas vitais e em quatro áreas estruturantes. Relativamente 

aos sistemas vitais, estes são o sistema ecológico e o sistema de mobilidade, ambos contemplados no 

desenvolvimento do trabalho. No sistema ecológico, pretende-se garantir a biodiversidade e a valorização dos 

parques e vales, com especial referência ao Parque Florestal de Monsanto e às suas ligações com o resto da 

cidade. Por outro lado, o sistema de mobilidade quer fazer a relação com a AML de forma a tornar a cidade 

sustentável e eficiente, articulando os principais polos de emprego e protegendo os bairros residenciais. Quanto 

às áreas estruturantes temos: o Arco Ribeirinho, a Baixa e eixos históricos, o anel de polaridades urbanas 

associado à rede ferroviária e a Segunda Circular. A que apresenta maior destaque, no âmbito do trabalho, é, 

exatamente, a reconversão da Segunda Circular numa avenida urbana de forma a articular a parte Norte da 

cidade com a restante. 

  

 

Para a área de estudo, pretende-se que esta assuma uma importante posição de charneira, dada a sua 

localização entre o centro e áreas mais a Norte da cidade, e que reequilibre a distribuição de funções no sistema 

urbano. A Segunda Circular deverá afirmar-se como uma estrutura que ligue as duas áreas da cidade e não 

como uma barreira que as fragmenta. Uma das vertentes a ter em conta, tal como referido no início das opções 

do plano, é, precisamente, o reforço do potencial para a fixação de empresas na área, que deverão ser 

12. Esquema do Modelo de Desenvolvimento 

Territorial de Lisboa. Neste esquema é percetivel a 

articulação entre os vários espaços estruturantes da 

cidade bem com a importância da Segunda Circular , 

dada a sua localização estratégica. 

 
Fonte: PDM Lisboa- Relatório da Proposta Julho 

2011;  

Consultado a: Maio de 2012 
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articuladas por um corredor ecológico de Telheiras a Monsanto, fortalecido pela reconversão de duas novas 

estações e pela possibilidade de criação de novas modalidades de transporte suave. 

 

Retomando a vertente do emprego, é prevista também, a expansão do Parque Tecnológico de Lisboa de forma a 

qualificar e reequilibrar a área envolvente. Também a Coroa Noroeste é um espaço fragmentado e 

desequilibrado, apresentando áreas de urbanização recente, áreas históricas e áreas urbanas de génese ilegal, 

que aqui deverão ser estruturadas e requalificadas. 

 

De seguida, é importante referir a proposta para a mobilidade e transportes, a qual deve integrar os projetos 

futuros pensados para a cidade de Lisboa, mencionados anteriormente. Assim o Sistema de Mobilidades deverá: 

promover o desenvolvimento económico da cidade, através do desenvolvimento das redes de transportes; 

contribuir para o combate às alterações climáticas e melhoria do ambiente urbano; reforçar a inclusão social; e 

aumentar a segurança nas deslocações. 

É fundamental desenvolver um urbanismo articulado com os modos de transporte mais sustentáveis; realçar as 

políticas de estacionamento, sendo que deverá assumir-se como um elemento essencial em zonas comerciais e 

residenciais, mas também como elemento de controlo de geração de viagens em transporte individual a favor do 

transporte público e dos modos suaves. No âmbito do trabalho, é de referir, também, as políticas para os 

percursos pedonais e a promoção de uma rede ciclável. 

 

No que diz respeito à estrutura ecológica, esta deverá ser articulada com as redes de transporte e mobilidade 

suave a fim de se estabelecerem continuidades ao nível do território. Na área de intervenção, há que destacar o 

Corredor Verde de Monsanto. A área relativa ao aeroporto, pelo facto de não se prever a desafetação da 

infraestrutura, não foi incluída no sistema ecológico, apesar de, numa futura reconversão, se pretender criar um 

parque urbano de grandes dimensões. 

 

Concluindo, numa perspetiva enquadrada no contexto europeu, nacional e urbano, a articulação entre as 

infraestruturas de transporte e a estrutura ecológica aparece como uma premissa contínua ao longo do trabalho. 

De acordo com os princípios propostos, pensa-se que na área de intervenção o objetivo a seguir é, 

precisamente, estabelecer esta articulação de forma a qualificar os espaços públicos envolventes, e conectá-los 

com a restante estrutura ecológica. Além disso pretende-se estabelecer parâmetros no que diz respeito ao 

transporte, privilegiando a mobilidade suave como elemento unificador com a estrutura ecológica, de forma a 

proteger os bairros residenciais, dotando estes espaços de equipamentos sustentáveis que possam fazer a 

ponte entre diferentes áreas na cidade. 
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Estruturação de áreas adjacentes à Segunda Circular 

 

Dado o facto da Segunda Circular ser uma área com diferentes usos e vários intervenientes, torna-se necessário 

uma análise mais aprofundada do local de intervenção. 

 

Com o objetivo de estruturar uma área articulada com a sua envolvência e para uma perceção mais exata do 

local, serão analisados alguns PU e PP com incidência na área de estudo. Seguem-se apenas aqueles com 

mais relevância na temática em estudo, para que a intervenção futura esteja, assim, mais articulada com todos 

estes planos previstos e integrada na cidade.  

 

Continuação de um eixo histórico da cidade: 

O Plano de Urbanização do Alto do Lumiar encontra-se inserido no quadrante Norte do município de Lisboa, nas 

freguesias do Lumiar, da Charneca do Lumiar, da Ameixoeira e de Santa Maria dos Olivais e é limitada a Norte 

pelo limite do Concelho de Lisboa, a Nascente pelo Aeroporto de Lisboa, a Sul pela Segunda Circular e a poente 

pelo Eixo Norte/Sul e pela Alameda das Linhas Torres. 

 

Inicialmente, em 1996, o objetivo principal do projeto era o de prolongar o “eixo histórico de Lisboa”: a Av. da 

Liberdade/Campo Grande. Atualmente, é importante reforçar esta ideia numa perspetiva de renovação urbana, 

que reflita um principal objetivo para a cidade de Lisboa. O prolongamento deste eixo, que conecta o centro 

histórico com a restante cidade, funciona, maioritariamente, como motor de regeneração urbana e projeta a 

dinâmica terciária para Norte. 

 

 

Os objetivos gerais do plano, já aprovado, assentam em quatro princípios: da habitação, pois prevê 60.000 

novos habitantes, bem como novas áreas de emprego; das infraestruturas viárias e de transporte que se pode 

traduzir pela solução adotada de um sistema de mobilidade e transportes, que incorpore as diversas redes 

viárias de transportes coletivos, e de mobilidade suave e na política de estacionamento que modere os fluxos de 

transporte individual e favoreça o transporte coletivo; do sistema verde, nomeadamente na valorização do 

13. Imagem aérea do PUAL. 

Destaca-se a reestruturação de 

grandes áreas verdes que se 

traduz numa articulação entre os 

espaços verdes e habitação. 

 
Fonte: www.altadelisboa.com 

Consultado a: Maio de 2012 

http://www.altadelisboa.com/
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espaço público e na articulação com áreas já existentes, dotando o território de um sentido unificador, enquanto 

processo global e coerente, onde o desenho ou a gestão da cidade se inicia e/ou concretiza pelos seus sistemas 

naturais; e, por último, da criação de equipamentos sociais, desportivos e de lazer. 

 

É importante ressalvar as acessibilidades criadas com este projeto, dada a temática em análise. Assim, o plano 

terá a sua principal articulação com o centro da cidade, através do Campo Grande, passando por uma enorme 

Rotunda sob a Segunda Circular, seguindo por uma larga Avenida que atravessa a Alta de Lisboa até à Rotunda 

Norte, ligando-se com o Eixo Norte/Sul. Outro acesso será efetuado a partir do Eixo Norte-Sul, quer pela 

Rotunda Norte, quer pela Rotunda Poente, já concluídas. Por último, poderá aceder-se pela Avenida Santos e 

Castro que corre a poente do Aeroporto, entre a Segunda Circular e o Eixo Norte-Sul. Esta ideia assume grande 

importância, na medida em que surge como uma oportunidade de iniciar o rompimento da barreira, a qual 

constituía a Segunda Circular e a relação entre duas partes da cidade.  

 

“Campo Mineral”  

O Plano de Pormenor do Campo Grande denominado de “Campo Mineral”, advém do concurso realizado pelo 

Europan e está integrado na área de intervenção do PUAL referido anteriormente. Resume-se na construção de 

uma Avenida, dentro da malha urbana de Lisboa, onde o edificado é disposto de uma forma que gera vários 

espaços potenciadores de interações sociais. Esta nova Avenida ajusta-se às características do local através 

desta porosidade entre edifícios e espaço público.  

 

É proposta uma praça assimétrica, onde num dos lados se situará uma infraestrutura cívica mais vocacionada ao 

público, e do outro lado edifícios de maior densidade, criando um novo tecido interior, articulado com a estrutura 

verde e a infraestrutura de transporte, cujas opções foram deixadas em aberto devido a opções futuras que 

possam ser tomadas para o Aeroporto de Lisboa. No entanto, as soluções de transporte público funcionam como 

elemento organizador do espaço. O conceito por detrás de todo este processo envolve condicionantes físicas, 

determinantes na cidade de Lisboa. Como exemplo disso, surge a topografia, a hidrologia e a geologia, numa 

perspetiva de uma abordagem mais sustentável e ecológica, ou seja, a própria geografia da cidade a gerar um 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

14. Imagem da Avenida principal do 

projecto, na qual se pode observar a 

disposição do edificado face à 

mesma, e a consequente porosidade 

que estes adquirem.  

 

Fonte: www.oficinaa.net 

Consultado a: Maio de 2012 

http://www.oficinaa.net/
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Este projeto propõe, assim, um novo modelo de infraestrutura, criando uma nova avenida e, proporcionando um 

novo espaço na cidade, articulado com o envolvente, que se baseia nas seguintes particularidades: nas 

características do solo, facultando um alto grau de porosidade geológica para gestão das linhas de água; na 

lógica do eixo das avenidas de Lisboa (República, Campo Grande no sentido do Alto do Lumiar e Aeroporto); e 

na expansão da rede ecológica de Lisboa (estrutura verde contínua do Campo Grande para norte). 

 

Uma continuidade verde 

Este PP está ainda em elaboração, pelo que não se dispunha, ainda, de muita informação. A área de 

intervenção do Plano de Pormenor do Alto dos Moinhos situa-se na freguesia de S. Domingos de Benfica, e está 

limitada a Norte, pela Rua dos Soeiros, Rua Maestro Jaime Silva (Filho) e Rua Cidade de Cádiz, a Sul, pela 

lateral da Avenida Lusíada, a Nascente, pela Estrada da Luz e Rua Francisco Baía e a Poente, pela Rua João 

Hogan e Convento de S. Domingos de Lisboa. 

 

A área de foque nesta intervenção é o espaço do Parque Bensaúde e envolvente. Pretende-se reconverter toda 

esta área num parque urbano que dê continuidade ao já existente Parque Bensaúde, preservando-o e 

requalificando-o com a criação de novas construções, uma vez que uma área com carências ao nível de 

espaços públicos. 

 

Os objetivos principais do plano consistem: em garantir uma leitura homogénea da encosta, a norte da Avenida 

da Lusíada; em criar de um centro de congressos, associado a uma unidade hoteleira; em requalificar o espaço 

de modo a inverter a tendência de abandono residencial e empresarial; promover a circulação pedonal na área; 

na implantação de equipamentos coletivos de apoio às áreas residenciais; e a melhoria das condições 

ambientais, através do desenho dos espaços públicos, principalmente na área envolvente à Av. da Lusíada, tudo 

isto tendo em consideração a cedência de terrenos ao Município para a criação da continuidade do Parque 

Bensaúde, referida anteriormente. 

 

 

 

15. Área de Intervenção do PPAM. 

Compreendendo uma grande 

extensão de área verde, justifica a 

importância deste plano para a futura 

intervenção. 

 

Fonte: PPAM – Termos de referência. 

Consultado a: Maio de 2012 

http://www.oficinaa.net/
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Metrópolis” 

O Plano de Pormenor Alvalade XXI inserido na Unidade Operativa de Planeamento, UOP, 30, situa-se na zona 

noroeste anteriormente ocupada pelo antigo estádio José Alvalade. Localiza-se a norte da Segunda Circular, no 

planalto anterior do Campo Grande, com a Av. Padre Cruz a poente, o interface do Campo Grande a Sul e a 

Alameda das Linhas de Torres a Nascente. 

 

O Projeto tem como objetivo a edificação de uma zona multifuncional, no centro, composta por oito lotes, uma 

área de reserva no limite norte sem função definida, e um conjunto de quatro edifícios na área do atual interface. 

Assim, com vista à requalificação do espaço público, surge a proposta de três novos espaços abertos de 

utilização coletiva: uma alameda e dois jardins, integrando-os na Estrutura Ecológica Urbana e na mobilidade 

pedonal. 

 

A Alameda permite a construção de um percurso pedonal, paralelo à Alameda das Linhas de, de forma a usufruir 

dos jardins já existentes do Hospital Pulido Valente. Este corredor desenvolve-se em passeios largos sem 

barreiras, onde surge alguma arborização em valas contínuas, de forma a permitir uma maior permeabilidade na 

área. O jardim, a nascente junto do Pavilhão Desportivo do Sporting Clube de Portugal, permite criar uma 

descontinuidade no edificado, contribuindo para a articulação dos espaços públicos com a Estrutura Ecológica. 

Por último, o jardim a poente assume um carácter mais central, localizado ao longo da Alameda, e funcionando 

como uma ligação pedonal de grande importância na área, feita através de rampas de modo a facilitar a 

mobilidade. Permite, também, um outro acesso pedonal com a Alameda das Linhas de Torres, que seria feito 

através do Bairro da Quinta do Lambert. 

 

Este novo sistema de circulação surge com a necessidade de se estabelecerem ajustamentos na circulação do 

tráfego, devido à carga prevista com os novos projetos na área e a reconfiguração do interface do Campo 

Grande. Outra característica relevante, no processo, seria a conclusão do desenho do espaço público e das 

infraestruturas que fazem a ligação ao estádio e ao Interface do Campo Grande, referido antes. 

 

 

14. Vista Áerea do Projeto. Na qual 

se destaca os quatro edificios 

propostos e a sua articulação com 

o espaço público. 

 

Fonte:www.lx-projectos.blogspot.pt 

Consultado a: Maio de 2012 

http://lx-projectos.blogspot.pt/
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Síntese da Leitura Estratégica 

 

Com base na análise feita aos documentos estratégicos, com influência no local em estudo, foi possível construir 

um conjunto de princípios nos quais deverão assentar as bases da intervenção. 

 

Numa perspetiva geral, o País deverá ter uma economia competitiva, mais integrada e aberta, que gere a fixação 

de empresas e melhore os fatores de localização para novas atividades económicas. Na área de intervenção, 

destaca-se a necessidade de criação de equipamentos sociais, desportivos e de lazer, que possam cerzir os 

tecidos urbanos, fixando mais população, bem como a criação de novas áreas de emprego. 

 

O território deverá consolidar-se como um espaço mais sustentável e melhor ordenado, para que o País se torne 

mais equilibrado em termos de desenvolvimento e bem-estar. Na AML, destaca-se o desenvolvimento do 

conceito de “cidade de duas margens”, no qual se pretende transformar o Estuário do Tejo no espaço central da 

AML, com vários centros na região. Para o local em análise, assume-se como uma prioridade a consolidação 

das estruturas territoriais multipolares, que possa reduzir os fenómenos de suburbanização e segmentação no 

território, valorizando a diversidade territorial. 

 

Quanto ao Sistema de Mobilidades, deverá melhorar-se a mobilidade territorial, através de uma melhor gestão 

dos sistemas de transportes e do desenvolvimento das redes de Transporte Publico. Neste aspeto, deverão ser 

privilegiadas as redes de Transporte Coletivo mais sustentáveis e a mobilidade suave, promovendo uma rede 

ciclável e a circulação pedonal para uma melhoria das condições ambientais. Assim, o Sistema de Mobilidades 

deverá promover o desenvolvimento económico da cidade, contribuindo para um território mais sustentável e 

eficiente. 

 

No que concerne ao Sistema Ecológico, pretende-se garantir a biodiversidade e qualificar o território com um 

sentido unificador. Na cidade de Lisboa favorece-se a valorização dos parques e vales, com especial referência 

ao Parque Florestal de Monsanto e às suas ligações com o resto da cidade. No sistema verde, assume-se como 

componente fundamental a valorização do espaço público e a sua articulação com áreas já existentes, dotando o 

território com uma imagem global e coerente.  

 

Em suma, todos estes princípios têm como objetivo um melhoramento da qualidade de vida, através do 

desenvolvimento económico do País e, mais concretamente, no caso em estudo, da afirmação da cidade de 

Lisboa como um polo de emprego e riqueza. 

 



 

 

 



Capítulo IV - Projeto de Intervenção: 

A Construção de uma Nova Centralidade na Cidade de Lisboa 
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O Projeto Final de Mestrado tem, como principal objetivo, a transformação da Segunda Circular numa 

centralidade na cidade de Lisboa. O ponto de partida foi a definição de pontos específicos no território, 

inicialmente pensados, de acordo com a ideia de construir várias centralidades ao longo da Segunda Circular. 

Com o desenvolvimento do trabalho, e por questões de continuidade e de articulação com o território adjacente, 

considerou-se que seria mais adequado a infraestrutura constituir uma única centralidade, formada por vários 

polos de atratividade devidamente conectados com o espaço. Assim, estes polos serão representativos de novas 

dinâmicas na cidade de acordo com os objetivos estabelecidos inicialmente, são eles: 

-a construção de novos polos de atratividade; 

-a estruturação de uma rede de espaços públicos; 

-a introdução de uma nova linha de transporte coletivo que melhorará a acessibilidade ao local. 

 

A questão da centralidade remete para a reformulação não só da própria via, como também, do espaço 

envolvente à mesma, pelo que a estruturação de todo este espaço privilegiará da rede de espaços 

públicos/abertos, proporcionando uma maior e melhor acessibilidade aos polos que serão criados junto da via. 

Esta articulação, entre os polos e os espaços públicos, será concretizada tanto nos elementos já existentes, 

nomeadamente parques e vias públicas, como ao nível de espaços a projetar. Estes irão adquirir caraterísticas e 

especificações mais favoráveis ao peão, para que a circulação, nestas áreas, seja mais facilitada não só a nível 

rodoviário mas também a nível pedonal. 

 

 

A proposta irá desenvolver-se interligada a um novo eixo que irá funcionar como elemento agregador do espaço, 

a linha de transporte coletivo, unindo e rematando os tecidos nas margens adjacentes. Este novo meio de 

transporte possibilitará, tal como referido anteriormente, uma maior circulação e usufruto dos espaços por parte 

do peão, na medida em que será mais fácil chegar a determinados locais a que, atualmente, não é possível. 

Neste sentido, e como consequência do redesenho destes espaços, o perfil da segunda circular irá assumindo 

diferentes características relacionadas com a envolvente adjacente. As margens da infraestrutura irão variando 

de acordo com a sua envolvente, definindo a área da infraestrutura e, simultaneamente, inscrevendo-a na 

paisagem, conferindo, assim, uma nova imagem à Segunda Circular. 

 

17. Segunda Circular, área de Telheiras, de onde 

pode observar o perfil transversal da via, na 

atualidade. 

 

Fonte: Fotografia tirada no âmbito da disciplina de 

Laboratório de Projeto Urbano e Territorial III, em 

Dezembro de 2011.  
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Plano Estratégico: A Transformação da Segunda Circular 

 

Numa escala global a Segunda Circular será transformada, e a via rápida, que hoje existe com perfil de 

autoestrada, atravessando e cortando os tecidos da cidade, dará lugar a um espaço mais estruturado e, 

principalmente, mais atrativo na cidade. O elemento do carro não será considerado necessariamente como um 

problema, apesar de fazer parte do projeto retirar algum tráfego da área, bem como abrandá-lo em algumas 

ocasiões. Pode-se, então, assumir que o principal objetivo não é a transformação da Segunda Circular numa 

avenida, como as existentes no centro da cidade, mas sim desenhar um novo perfil que se adeque às suas 

caraterísticas iniciais, e, ao mesmo tempo, se enquadre na zona envolvente de acordo com as necessidades 

mais emergentes da cidade. 

 

Tal como Graham e Marvin afirmavam, o objetivo de gerar novas dinâmicas nestes espaços, através da criação 

de novos espaços públicos e a implantação de diferentes usos, assim como uma melhoria na mobilidade e 

acessibilidade do local, prende-se ao facto de que muitos destes espaços apresentam carências nesses 

âmbitos. A questão da multifuncionalidade está, diretamente, relacionada com a atratividade do local. Assim, 

com intervenções pontuais que constituirão os polos de atratividade e usos específicos, toda a área da Segunda 

Circular será favorecida. Estes polos dinamizadores poderão vir a ser representativos de mais emprego, tal 

como referido no PDM de Lisboa. A implementação de novos usos, bem como a introdução de uma nova linha 

de transporte coletivo, e a estruturação de uma rede de espaços abertos são elementos que irão transformar a 

área da Segunda Circular, tornando-a num local de encontro, assim como melhorarão a acessibilidade e 

mobilidade na cidade de Lisboa.  

 

A reformulação da Segunda Circular, numa centralidade, assenta, essencialmente, em quatro intervenções no 

território, bem como a sua ligação e relação com a própria via. Neste contexto, definiram-se as áreas a intervir 

que de alguma forma se encontravam desarticuladas ou com grande potencial de requalificação. São elas: o 

eixo Centro Comercial Colombo – Estádio da Luz; o Eixo Norte-Sul; o eixo Alta de Lisboa - Campo Grande; e por 

último, a Rotunda do Relógio. Estas áreas serão organizadas e projetadas dando primazia aos tecidos já 

existentes, rematando-os e facilitando os atravessamentos entre as margens da via, atualmente fragmentadas. 

 

No que diz respeito à ligação destes quatro pontos no território, esta será demonstrada a vários níveis. Em 

primeiro lugar, a ligação será a própria Segunda Circular, pois irá assumir diferentes caraterísticas e estará mais 

integrada na zona envolvente. Em segundo lugar, dada a importância que esta assume, na cidade de Lisboa, 

visto que movimenta, diariamente, uma grande quantidade de tráfego, fazendo a ligação com várias vias de 

diversas hierarquias da cidade, surge a necessidade de criar uma linha de transporte coletivo que faculte a 

mobilidade nesta área. Um dos problemas da infraestrutura é, exatamente, a quantidade de tráfego e a fraca 
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resposta dos transportes públicos. Assim, a nova linha de metro de superfície, que em alguns casos 

acompanhará a própria circular, será outro elemento de conexão entre estas áreas. Por último, mas não menos 

importante, destaca-se a rede de espaços públicos como um elemento que conectará todos estes espaços, 

potenciando, assim, áreas mais desfavorecidas, principalmente na zona Norte da Cidade 

 

 

 

 

 

Rede de Espaços Abertos como Elemento Articulador da Centralidade 

 

Tal como referido anteriormente, a integração deste tipo de infraestruturas, com um perfil de via rápida mas que 

se situam dentro da cidade, como é o caso da Segunda Circular, necessita sempre de ser articulada na zona 

envolvente, e, principalmente, no ambiente natural, a paisagem.  

 

De acordo com Battle, um espaço aberto não se representa apenas por um parque ou outra estrutura verde. A 

rede que se pretende construir desenvolver-se-á em diversos espaços, parques, vias, avenidas e, também, na 

rede de mobilidade suave, com o objetivo de criar um sistema contínuo. Neste âmbito, a intervenção 

desenvolver-se-á relacionada com a estruturação e articulação dos polos de atratividade, através de elementos 

já existentes e de outros que se irão projetar, manifestando-se, assim, a vários níveis e ambientes. Por um lado, 

inclui os parques e as estruturas planeadas como as vias que os interligam. Por outro, inclui os polos criados e 

os espaços desocupados, com o intuito de criar um sistema contínuo de enquadramento à infraestrutura.  

 

Esta rede será materializada nas vias através da introdução de elementos verdes, de acordo com a sua 

importância hierárquica e os objetivos pretendidos para o local em questão. O objetivo baseia-se na 

implementação de componentes verdes e de mobilidade suave: passeios mais largos, ciclovias e mais 

oportunidades de atravessamento das mesmas, permitindo uma série de movimentações e fluxos necessários 

para um bom funcionamento da cidade. Para um projeto mais integrado na cidade e no território, e a 

consequente diminuição do impacto ambiental, há que estabelecer as conexões necessárias na paisagem  

16. Esquema do Plano Estratégico para a área da Segunda Circular, no qual estão representados 

os três objetivos da proposta: a construção das polaridades; a estruturação da rede de espaços 

públicos; e a introdução de uma linha de transporte coletivo.  

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do Projeto Final de Mestrado. 
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Quanto aos polos de atratividade, pensou-se organizá-los através desta rede de espaços coletivos. A 

implementação de novas funções estará, diretamente, relacionada com a vivência destes espaços e a sua 

utilização como espaços de lazer. As funções projetadas para o local serão consoante as necessidades de cada 

polo, apesar de se dar primazia ao espaço público de lazer, o que possibilitará um maior aproveitamento e 

integração do mesmo. 

 

A estruturação desta rede de espaços abertos fará parte da estrutura ecológica da cidade, e constituirá um 

importante elemento, na medida em que fará a ligação com espaços de grande importância a nível ecológico da 

cidade. A ligação do Parque Florestal de Monsanto à área do Aeroporto (possível área natural e ecológica), ou 

mesmo até ao Rio Tejo, traduzir-se-á numa operação de grande importância na cidade, a qual poderá 

concretizar-se num sistema de referência a nível internacional, capaz de gerar a própria paisagem. 

 

Transporte Coletivo -Função Unificadora do Espaço 

 

Com a necessidade de se estabelecer uma matriz mais consolidada, no que respeita ao transporte coletivo, a 

nova linha de metro de superfície foi escolhida pela sua rapidez e adaptação a diversos volumes de tráfego. 

Apesar da sua fácil integração no tecido urbano, podendo percorrer espaços de recreio e de lazer, apresenta 

algumas dificuldades relativas aos desníveis do percurso, o que será compensado pelo espaço público que 

acolherá e integrará assim, a linha de metro de superfície. 

 

Esta linha de metro inicia-se junto da estação ferroviária de Benfica e terminará no Parque das Nações. As 

estações principais, situadas nos polos de atratividade, tornarão os espaços envolventes mais estruturados, 

deixando estes de possuir acessibilidade só através do automóvel, o que, consequentemente, transformará a 

Segunda Circular num espaço transitável por outras modalidades.  

 

No que respeita à estruturação desta linha de transporte, o metro de superfície atravessará o território, na 

grande maioria, à mesma cota, ou com pouca diferença. Mas, dado que os espaços nem sempre se encontram à 

mesma cota, esta linha de transporte passará a ocupar o território envolvente, integrando-se na paisagem e 

estabelecendo relações com a infraestrutura através do projeto das estações. Estas não serão todas iguais de 

acordo com as especificidades de cada área, podendo assumir-se como estações intermodais ou simples 

estações da linha de metro, com o objetivo de tornar mais acessíveis os espaços envolventes. 

 

Complementar a esta rede de transportes, surge uma rede de mobilidade suave constituído por ciclovias e 

percursos pedonais, que se articulará com a rede de espaços abertos, consolidando o espaço através da 

sobreposição de várias matrizes, as quais edificarão um território coeso. Assim, toda a área da Segunda Circular 
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será potenciada e possibilitará a implementação de usos, que só serão possíveis com o melhoramento da rede 

de transportes. 

 

Para além disso, devido ao facto de se pretender uma diminuição do tráfego rodoviário e a promoção do 

transporte coletivo e da rede de mobilidade suave, serão projetados vários parques de estacionamento ao longo 

da Segunda Circular, reforçando a ideia contida no PDM. Esta política de estacionamento constituirá uma 

importante componente no controlo da geração de viagens, em transporte coletivo. 

 

Estruturação dos Polos de Atratividade 

 

De seguida, serão identificadas as principais questões a tratar, em cada polo de atratividade; isto tem como 

objetivo a compreensão dos pontos fortes de cada área e os que se pretendem fomentar, apresentando as 

respetivas soluções projetuais com o intuito de colmatar as carências do local.  

 

Centro Comercial Colombo - Estádio da Luz 

A área do Centro Comercial Colombo - Estádio da Luz, devido a tratar-se de um espaço com infraestruturas de 

grande porte, como é o caso do próprio Estádio da Luz, do Centro Comercial Colombo e dos hospitais da Luz e 

dos Lusíadas, movimenta uma grande quantidade de pessoas, o que cria problemas ao nível do tráfego 

rodoviário e ao nível do peão. Em relação ao primeiro, dada a grande quantidade de veículos a circular no 

mesmo espaço, surge o problema do estacionamento, cuja única solução passa pelo parque do centro 

comercial, que em casos de maior afluência se torna insuficiente. Relativamente ao peão, este é desvalorizado 

em quase toda a área, tornando-se extremamente difícil aceder às infraestruturas referidas, por vias próprias ou 

em espaços dedicados ao uso por parte do peão, o que se pode comprovar em dias de jogos no Estádio da Luz. 

 

Assim, de uma forma geral, pensou-se intervir ao nível do espaço público e dos transportes. Por se tratar de uma 

área tão consolidada, a intervenção, neste espaço, visa criar uma maior abertura entre as infraestruturas, de 

modo a que o peão possa usufruir mais desse lugar. A proposta passa pela criação de uma estação da nova 

linha de metro de superfície, a agregar à já existente estação de autocarros e à de metro, criando nesta área 

uma estação intermodal. O espaço entre infraestruturas será dedicado ao peão, ou seja, será projetado um 

espaço de lazer que, ao mesmo tempo, funciona como ponto de encontro e de acesso às grandes infraestruturas 

já referidas, que poderá ser utilizado, em qualquer altura como um simples espaço de estar. Este é organizado 

como um percurso que circunda os vários elementos que se pretendem articular, constituindo, assim, um 

elemento da rede de espaços públicos pretendida na escala global do projeto. 
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17. Polo do Centro Comercial Colombro - 

Estádio da Luz, onde se observa a 

monumentalidade das infraestruturas 

presentes, quer viárias quer de edificado. 

 

Fonte: Fotografias tiradas no âmbito da 

disciplina de Laboratório de Projeto Urbano e 

Territorial III, em Dezembro de 2011.  

 

 

18. Esquiço da intervenção estratégica 

para o polo do Centro Comercial 

Colombro - Estádio da Luz, na qual se 

identificam as principais áreas a intervir. 

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do 

Projeto Final de Mestrado. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Norte- Sul 

No que diz respeito ao espaço do Eixo Norte - Sul, os principais problemas, encontrados na área, são o forte 

impacto criado pela própria infraestrutura e a existência de espaços desocupados e sem funcionalidade na 

envolvente da Segunda Circular. Os diferentes usos no território, assim como o edificado habitacional, as 

próprias Torres de Lisboa e a existência de grandes infraestruturas rodoviárias são alguns dos elementos que se 

encontram desarticulados, não havendo um sistema que os interligue e, naturalmente, constituindo um obstáculo 

para o peão. No que diz respeito aos espaços expectantes, estes, tornam os serviços e equipamentos já 

existentes isolados e, por isso, pouco atrativos da perspetiva da população.  

 

Nesta perspetiva, a intervenção tem por base a construção de um parque desportivo e de lazer, relacionado com 

a estrutura de espaços abertos proposta. Este elemento verde atravessará toda a área, envolvendo a 

infraestrutura e definindo um percurso, no qual o peão é o elemento principal do projeto. Constitui, assim, um 

elemento de grande importância, na medida em que irá assumir uma função desportiva e, ao mesmo tempo, de 

lazer com grande destaque na cidade. Será projetada, também, uma outra estação do metro de superfície que 

fará a ligação entre as duas margens da Segunda Circular, assim como a reestruturação da própria estrada da 

Luz a qual irá funcionar como outra alternativa a uma maior permeabilidade neste espaço. 
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20. Esquema da proposta estratégica para o 

polo do Eixo Norte - Sul, na qual se 

identificam as ligações fundamentais a 

realizar. 

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do 

Projeto Final de Mestrado. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta de Lisboa – Campo Grande 

Já o eixo da Alta de Lisboa – Campo Grande possui uma série de infraestruturas de grande importância na 

cidade de Lisboa. Atualmente, estão já aprovados uma série de planos para a área, o que conduz à principal 

questão: a desarticulação entre os vários planos e os elementos já existentes, como são exemplo a Cidade 

Universitária, o Estádio de Alvalade e o próprio Campo Grande. Por outro lado, a pouca atratividade do espaço 

do Campo Grande e o facto de não proporcionar uma grande permeabilidade entre as suas margens cria 

problemas ao nível da articulação. O mesmo acontece no espaço do Estádio de Alvalade que, apesar de possuir 

diversas funcionalidades, não se encontra bem conectado com outros pontos do território, tornando-o mais 

isolado e pouco frequentado pela população.  

 

O objetivo prende-se, então, na articulação entre os diversos planos já propostos e na requalificação dos 

espaços entre eles. Também este polo será representativo de uma estação da nova linha de transporte coletivo, 

a qual poderá ser agregada à já existente estação de metro, criando assim uma estação intermodal que 

potenciará o atravessamento entre as duas margens da Segunda Circular. No que respeita à rede de espaços 

abertos, esta área será representada na sua maioria pelas vias, com a alteração do perfil de algumas, como é o 

caso da Alameda das Linhas Torres e vias interiores da Cidade Universitária. Estas possuirão espaços 

19. Polo do Eixo Norte-Sul. Na fotografia da 

esquerda, destaca-se o isolamento a Norte das 

Torres de Lisboa e na da direita, o efeito da 

infraestrutura- Eixo Norte – Sul. 

 

Fonte: Fotografias tiradas no desenvolvimento 

do Projeto Final de Mestrado, em Setembro 

de 2012 e Dezembro de 2011, 

respetivamente. 
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reservados ao peão, bem como a criação de parques de estacionamento. Relativamente ao parque do Campo 

Grande, a ideia é estabelecer uma maior conexão entre a Cidade Universitária e a Universidade Lusófona, 

libertando o espaço do parque e fomentando, assim, a criação de um polo de produção de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotunda do Relógio 

Por último, no espaço da Rotunda do Relógio os problemas são diversos. A existência de uma grande 

infraestrutura de transportes, como é o Aeroporto de Lisboa, altera o panorama do local e é sem dúvida um dos 

elementos mais importantes a ter em consideração. Relativamente a este aspeto, é de referir os poucos meios 

de transporte que permitem o acesso ao mesmo, situação que só recentemente foi alterada com a extensão da 

linha de metro, o que não se verifica no Terminal 2. Outro aspeto importante é a quantidade de vias que 

convergem no local, tornando-o num lugar hostil para o peãoe originando espaços fragmentados. Também o 

bairro adjacente a Rotunda do Relógio se encontra pouco articulado e dinamizado, não se adequando às 

características pretendidas para um polo de atratividade. 

 

Assim, a ideia que sobressai é a de dar continuidade à estrutura da rede ecológica, sendo essencial pensar na 

infraestrutura do Aeroporto de Lisboa como uma das infraestruturas mais importantes na cidade, e até mesmo 

no país, isto irá materializar-se na reestruturação do espaço como uma entrada na cidade. Por outro lado, com 

21. Polo do Alta de Lisboa – Campo Grande. 

O efeito de barreira criado pelo viaduto é uma 

componente que se pretende atenuar, 

tornando o espaço mais fluido. 

 

Fonte: Fotografias tiradas no 

desenvolvimento do Projeto Final de 

Mestrado, em Setembro de 2012. 

 

22. Polo do Alta de Lisboa – Campo 

Grande. O efeito de barreira criado pelo 

viaduto é uma componente que se 

pretende atenuar, tornando o espaço 

mais fluido. 

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do 

Projeto Final de Mestrado. 
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uma possível relocalização do Aeroporto, toda esta área sofrerá grandes alterações, pelo que a inscrição da 

infraestrutura, na paisagem já existente, funcionará como um elemento de integração com a envolvente. Para 

além disso, este espaço será marcado pela existência de outra estação do metro de superfície, a qual irá 

continuar pela Av. Marechal Gomes da Costa em direção ao Rio Tejo. Toda a área do bairro será reestruturada, 

através da estação e da implementação de novos equipamentos que possam estimular as atividades 

aeroportuárias, tornando-a mais permeável através da construção da estação que fará a ligação entre as duas 

margens.  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Polo da Rotunda do Relógio. Representa 

um dos nós mais importantes a articular com o 

sistema de espaços abertos como uma futura 

entrada na cidade. 

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do 

Projeto Final de Mestrado. 

 

24. Polo do Alta de Lisboa – Campo Grande. O 

efeito de barreira criado pelo viaduto é uma 

componente que se pretende atenuar, tornando 

o espaço mais fluido. 

 

Fonte: Fotografias tiradas no desenvolvimento 

do Projeto Final de Mestrado 

Setembro de 2012. 
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Projeto de Espaço Público: Aproximação aos Polos de Atratividade 

 

Depois da determinação da proposta, numa escala global, segue-se a definição de dois polos de atratividade, na 

área de intervenção, de modo a conseguirmos uma imagem mais pormenorizada destes espaços projetados e 

da sua respetiva ligação. 

 

Sem nenhuma hierarquia de valor, pois consideram-se igualmente representativos à escala do território, 

escolheram-se dois polos a intervir: a área do Centro Comercial Colombo - Estádio da Luz e a do Eixo Norte - 

Sul. A escolha dos polos explica-se pela diferença das caraterísticas em ambos os locais e, pela sucessão dos 

mesmos. Assim, pretende-se analisar dois espaços que se irão materializar, de formas distintas, através da 

modelação do terreno e da implementação de diferentes funções no espaço. Neste aspeto, quer o espaço 

público, quer o edificado proposto foram cuidados ao longo da intervenção, mas só um edifício será 

pormenorizado no interior. 

 

O objetivo, presente desde a determinação dos primeiros princípios para a proposta, mantém-se: a estruturação 

e construção dos polos através da sua articulação com os espaços abertos. Assim, mas a uma escala diferente, 

esse objetivo materializa-se numa forte relação entre o espaço público e o espaço construído. Estes espaços 

abertos irão assumir-se como parte integrante do edificado, sem criar barreiras na passagem do exterior para o 

interior. O espaço público apresentará a mesma dinâmica da proposta à escala global através da criação de 

percursos e caminhos, nos quais o peão será o principal interveniente, desvanecendo o efeito de barreira que a 

Segunda Circular constitui. 

 

Polo Centro Comercial Colombo – Estádio da Luz 

Estação Intermodal e Espaço Cultural 

A área de intervenção deste polo de atratividade situa-se nos espaços envolventes ao C. C. Colombo e ao 

Estádio da Luz, englobando á área adjacente à Quinta da Granja e o nó viário do Colégio Militar. Para além 

disso serão também reestruturadas algumas vias que constituirão importantes elementos da rede de espaços 

abertos. 

 

Os principais pontos a ter em consideração foram a criação de mais e melhores espaços públicos, bem como a 

organização de vários meios de transporte coletivo, de modo a responder às necessidades do local. Dadas as 

caraterísticas referidas anteriormente, o local de intervenção constitui-se como um importante ponto de 

atratividade, gerando grandes problemas ao nível do tráfego. Assim, uma das vertentes desta intervenção 

baseia-se no melhoramento do transporte coletivo, através da projeção de uma estação intermodal e da criação 

de um parque de estacionamento. Atualmente, a área entre o centro comercial e o estádio funciona como parque 

de estacionamento, o que impede o aproveitamento do espaço público e a circulação pedonal na área. Como 
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solução, pretende-se projetar um parque de estacionamento subterrâneo, para que se possa usufruir do espaço 

e, ao mesmo tempo, resolver a carência de estacionamento. Este parque situar-se-á entre as infraestruturas do 

C. C. Colombo e Estádio da Luz, e terá uma ligação à estação intermodal, de modo a facilitar a utilização do 

transporte coletivo. 

 

No que diz respeito à estação intermodal, pensou-se localizá-la junto da Segunda Circular, por baixo da 

infraestrutura da Avenida Lusíada, ou seja no espaço de interseção de ambas. Esta incluirá o metro de 

superfície, o terminal de autocarros já existente, que será relocalizado nesta área, e uma ligação com a estação 

do metro subterrâneo. A sua localização justifica-se pelo facto de ser um espaço central, entre as infraestruturas 

viárias e edificadas, deixando o espaço circundante livre. Relativamente à linha de metro de superfície, neste 

espaço, ela percorre o espaço público, situando-se a uma cota inferior à Segunda Circular. O metro de superfície 

quando atravessa o polo de atratividade, adaptar-se-á ao espaço público, e só se juntará com a via junto do 

Colégio Militar. 

 

Conforme referido, o tráfego foi considerado o maior problema, pelo que se reestruturou uma rotunda, já 

existente junto do Estádio da Luz, que irá organizar o trânsito e compensar a supressão de algumas vias. O 

cruzamento entre o centro comercial e o Colégio Militar é um espaço muito confuso, e com uma grande 

quantidade de níveis viários. Com a proposta, o trânsito será redistribuído e um dos níveis viários deixará de 

existir, dando origem a um espaço aberto, reservado ao peão. 

 

Quanto ao espaço público, criar-se-á um percurso verde, que circundará toda a área, desde a Av. Lusíada ao 

espaço da atual estação de autocarros, passando pela área entre o centro comercial e o estádio. Este facto 

proporciona a projeção de um espaço público articulado com os espaços verdes existentes, como a Quinta da 

Granja, até ao Parque Bensaúde. Aqui, a ideia prende-se na criação de uma maior relação entre ambas as 

infraestruturas para que se consiga gerar uma maior acessibilidade entre as duas, funcionando como ponto de 

encontro.  

 

O espaço será organizado em dois níveis: ao nível térreo, que se carateriza pela abertura do espaço, tornando 

as margens da Segunda Circular mais permeáveis, e facilitando a acessibilidade às infraestruturas edificadas; a 

uma cota superior, constituída por percursos que descem ao nível térreo, surgem várias plataformas que 

direcionam o peão para espaços a cotas inferiores, onde, aproveitando os desníveis será projetado algum 

edificado com funções de restauração e lazer. Oferecendo vários espaços de estar, as plataformas cruzarão este 

espaço e juntar-se-ão com o nível térreo, com o intuito de beneficiar a entrada para o estádio, proporcionando, 

assim, um ponto de encontro que poderá ser bastante utilizado em dias de jogo. 
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Por outro lado, por se considerar este polo como um espaço bastante consolidado e capaz de fomentar grandes 

dinâmicas, considerou-se que um edifício cultural poderia constituir uma grande vantagem. Pelo facto da área, 

possuir uma boa acessibilidade, entendemos que, com o melhoramento do espaço público, um edifício cultural 

articular-se-ia no espaço projetado. Com a intenção de dar resposta a esse aspeto, projetou-se um edifício, 

constituído por vários blocos, adjacente à Avenida Lusíada na margem oposta ao Estádio da Luz. Este, de forma 

a adaptar-se ao terreno, quando observado de longe, parece estruturado por patamares que, simultaneamente, 

possibilitam o acesso ao mesmo. 

 

O edifício funcionará como espaço cultural e galeria expositiva, será organizado dando especial atenção ao 

envolvente, seguindo o conceito estabelecido pelo espaço público, estruturando-se através deste. Os percursos, 

que circundam o edifício, criam núcleos de encontro entre os vários blocos, interligando-os como se o espaço 

público entrasse no próprio edifício, possuindo assim vários acessos a esta infraestrutura cultural. Complementar 

ao edifício, este possuirá um espaço próprio de estacionamento subterrâneo, o qual terá o seu acesso pela Rua 

Professor Reinaldo dos Santos, adjacente à Av. Lusíada. 

 

Este polo contrariando as funções atualmente existentes, deixará de ser considerado simplesmente como um 

espaço de acesso às infraestruturas edificadas, mas será transformado num polo dinamizador de lazer e cultura. 

 

Polo Eixo Norte - Sul 

Polo Empresarial e Parque de Lazer 

O polo do Eixo Norte – Sul privilegia tanto de uma posição estratégica na cidade, de fácil acesso, pela existência 

de duas vias de extrema importância, o próprio eixo Norte - Sul e a Segunda Circular, como de uma grande 

possibilidade a nível de desenvolvimento económico. A área da intervenção está delimitada pelo espaço 

desocupado a norte da Segunda Circular, entre o Colégio Militar e o Eixo Norte-Sul, e a Sul da via, pelos 

espaços contíguos ao complexo das Torres de Lisboa. Para além deste espaço, serão também objeto de 

intervenção a requalificação de algumas vias, que, de alguma forma, articulam o polo com a sua envolvente, 

criando a, anteriormente referida, rede de espaços abertos.  

 

A intervenção teve como princípios a reabilitação de espaços empresariais, bem como a integração e a 

requalificação do espaço público envolvente. Os objetivos, para este espaço, seguiram numa ótica de 

enquadramento da Segunda Circular, e projeção de um parque público. Esse parque percorrerá todo o espaço, 

culminando no nó que intersecta a Segunda Circular e o Eixo Norte - Sul, interligando assim as duas margens da 

via.  
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De grande importância para a articulação de todo este espaço foi a reestruturação do nó viário, no qual se 

projetará uma rotunda de grandes dimensões que integre o parque, anteriormente referido. O mesmo funcionará 

a três níveis: o do Eixo Norte - Sul, o da Segunda Circular e o do espaço desportivo e de lazer. Além disso, pela 

sua potencialidade, a linha de metro de superfície constitui-se como o elemento estruturador de todo o espaço. 

Esta situa-se a uma cota menor que a da Segunda Circular, possibilitando uma maior permeabilidade entre as 

margens através da estação. O percurso do metro de superfície enquadra-se no projeto pela sua fluidez, 

rematando e limitando os espaços envolventes, e vencendo os impedimentos impostos pelas vias, uma vez que 

se desenvolve no espaço do parque, ou seja, a uma cota inferior às infraestruturas. 

 

 

 

 

O parque articula-se como um percurso, uma continuidade verde, que circunda a Segunda Circular em ambas as 

margens e o nó rodoviário de interseção entre esta e o Eixo Norte - Sul. Na área que se encontra à cota mais 

elevada, espaço adjacente às habitações da Rua Fernando Namora, será criada uma entrada para o parque, 

com caraterísticas particulares, funcionando, simultaneamente, como praça e espaço de estar/miradouro. O 

parque pretende melhorar a acessibilidade entre o miradouro e à estação de metro de superfície, criando um 

acesso rápido a esta. Esta será projetada na direção das Torres de Lisboa, mas integrada no parque. Servirá 

também como um elemento que assegurará a continuidade do espaço da Avenida Roentger, rematando e 

requalificando os espaços adjacentes à Rua Fernando Namora.  

 

Outro elemento de extrema importância e que simultaneamente assegura a continuidade do parque e confere-

lhe uma imagem de referência na cidade, é a existência de um elemento vermelho que percorre este espaço 

adquirindo diferentes funções. Acolhendo um parque infantil e funcionando simultaneamente como mobiliário 

25. Esquema do Projeto de Espaço Público para o Polo do Eixo Norte – Sul. 

 

Fonte: Esquema elaborado no âmbito do Projeto Final de Mestrado. 
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urbano, desenvolve-se numa estrutura semelhante a um muro de suporte. Este facto explica-se por o mesmo se 

desenvolver sempre à mesma cota, e o percurso a si adjacente é que sofre uma alteração de cotas, de forma a 

vencer o desnível do terreno e culminar no espaço inferior à Segunda Circular. Para além disso estrutura 

também um edifício de restauração e por fim dá origem a uma parede de escalada, quando já possui uma altura 

de cerca de dez metros. Quando interseta o nó este elemento fragmenta-se e termina no edifício desportivo 

proposto. 

 

Para além disso, um outro elemento contemplado no projeto merece algum destaque: a água. Por ser uma 

componente presente no local, dado encontrar-se perto de uma linha de água importante, projetou-se no parque 

um curso de água que funcionará como elemento de articulação e continuidade, culminando no espaço por baixo 

do nó viário onde se construirá uma bacia de retenção. Esta área funcionará como espaço de lazer e de 

atividades desportivas, com o objetivo de transformá-la num espaço de referência, com a projeção de um edifício 

que materialize estas características. 

 

Este espaço constituirá um centro desportivo e de lazer que será composto por vários elementos, como um 

skate park, paredes de escalada, áreas reservadas a arte urbana, como grafitis, e um espaço de estar junto da 

bacia de retenção. Para além disso, o edifício terá funções desportivas, recreativas e de restauração, formando 

um centro desportivo, o que contribuirá para a renovação da área, a qual se transformará num núcleo dedicado 

aos jovens, o que se justifica pela localização de várias escolas na zona. O principal objetivo da localização do 

edifício é fazer a ligação para a margem Sul da Segunda Circular, tornando o espaço mais permeável. 

 

No que concerne aos espaços adjacentes às Torres de Lisboa, em conteúdos programáticos assumir-se-ão 

como semelhantes, mas serão bastante diversos no que respeita ao público a abranger. O espaço relacionado 

com o parque, conforme referido, funcionará como reflexo do edifício proposto. Por outro lado, o espaço, 

adjacente à Estrada da Luz, que incorporará uma zona de lazer e de restauração, mais relacionado com os 

espaços empresariais, é constituído por um edifício projetado a uma cota inferior, transformando-o no próprio 

espaço público através da sua cobertura acessível pelo nível térreo.  

 

Resumidamente, este polo funcionará como um espaço tecnológico e de lazer; ao mesmo tempo que possibilita 

a construção de um núcleo empresarial que trará fortes possibilidades de emprego, proporciona também um 

espaço sustentável e de lazer na cidade. 
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Centro Desportivo e de Lazer  

O edifício que alberga o centro desportivo e de lazer tem como função trazer mais jovens para a área, 

oferecendo-lhes um espaço recreativo, no qual podem fazer desporto, atividades ao ar livre, estudar, entre 

outras ocupações. A sua localização, perto de várias escolas, influenciou a criação de percursos que 

direcionassem as pessoas para este espaço, de modo a que este local pudesse reunir as condições para se 

tornar num centro de apoio aos jovens e estudantes.  

 

Assim, desenvolveu-se um edifício com uma forma fluida e flexível que pretende chegar às várias áreas do 

projeto. Está situado no interior do nó viário, a uma cota inferior, o que possibilita uma fluidez entre as margens 

da via, e, consequentemente, melhora a acessibilidade na área, este articulando-se com o espaço, como um 

elemento flexível. Estruturado de acordo com os pilares da infraestrutura, aproveita os vazios infraestruturais, e 

tira partido da sombra e da própria infraestrutura, atravessando o nó para a margem sul da Segunda Circular, 

transformando os espaços adjacentes. 

 

Concretizado como um objeto contínuo e alongado, mas possuindo uma fluidez na sua implantação no território, 

este edifício será constituído por um conjunto de funções relativas à educação e ao lazer, que se irão dispondo 

ao longo do edifício, possuindo, assim, várias entradas nos espaços mais importantes. Este centro possui duas 

extremidades, as quais terão diferentes utilizações. Na extremidade Este, que se articula com o espaço de lazer 

inferior ao nó viário, apresenta-se como um centro desportivo associado a uma praça, diretamente relacionada 

com a bacia de retenção, o skate park e a linha de metro de superfície. Por possuir tantas funcionalidades, na 

sua envolvente, o espaço de entrada ao edifício permanecerá livre como um ponto de chegada, funcionando 

como espaço de estar. As principais atividades presentes no edifício são desportivas, possuindo campos de 

basquetebol, vólei, ténis e uma piscina coberta.  

 

Do outro lado, na área adjacente às Torres de Lisboa, possuirá uma vertente mais comunicativa e, ao mesmo 

tempo de reflexão; numa vertente mais educacional, possuirá uma sala de leitura e, por último, terá um espaço 

dedicado a um bar. O espaço público adjacente funcionará como esplanada do bar/café projetado no interior, e, 

simultaneamente, espaço de lazer e de estudo, convidativo a uma simples leitura no espaço exterior, ou, 

apenas, ao aproveitamento do espaço como zona de descanso. 

 

O vidro será um material muito utilizado na materialização do edifício. Pelo facto de se localizar num espaço 

infraestrutural, ou seja, com pouca luz natural direta, pretende-se trazer-se o máximo luminosidade ao espaço, 

visto este ser um espaço de leitura e restauração, bem como na área da piscina coberta, criando um ambiente 

mais acolhedor e atrativo. 
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O objetivo deste equipamento é que, apesar das várias infraestruturas desportivas existentes de apoio às 

escolas, este espaço possa funcionar também como um espaço recreativo, disponível durante todo o dia, para 

que no período fora de aulas os jovens possam usufruir deste espaço quer para estudar, como por lazer. Assim, 

pretende-se projetar um edifício de referência na cidade, não só para os jovens, mas também para quem passa 

pelo parque adjacente, criando um espaço único na cidade, capaz de reestruturar uma área viária de grande 

impacto num espaço sustentável e integrado. 
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O Projeto em Síntese 

 

A proposta elaborada tem como principal objetivo a transformação da Segunda Circular, na perspetiva de criar 

novas dinâmicas e utilizações do espaço que a tornem numa centralidade na cidade de Lisboa. Para isso, os 

princípios da proposta assentaram em três componentes base: a mobilidade e os transportes, a estrutura 

ecológica, e os usos do solo. 

 

As diversas funções, presentes na Segunda Circular, surgem através da sobreposição de usos ao longo dos 

anos, originando um território diversificado, mas, por vezes, incapaz de responder às inúmeras necessidades da 

população envolvida. Deste modo, a implementação de novos usos no solo, em pontos específicos do território, 

nos polos de atratividade, constituirá uma componente de extrema importância na diminuição das carências do 

local. Estas novas funções serão um impulso importante para transformar a infraestrutura num ponto fulcral da 

cidade.  

 

Relativamente à Estrutura Ecológica, determinante para a continuidade infraestrutural, estabeleceu-se uma rede 

de espaços públicos que inclui estruturas verdes existentes e outras que se pretendem reconverter, como vias e 

espaços desocupados, com o objetivo de obter uma paisagem integrada e articulada com a envolvente. Esta 

rede de espaços públicos será de extrema importância na matriz ecológica da cidade, pois possibilitará uma 

maior consolidação da Estrutura Ecológica, através da ligação do Parque florestal de Monsanto até ao Rio Tejo, 

junto do Parque das Nações, criando uma estrutural circular à cidade mais sustentável. 

 

A fraca existência de Transporte Coletivo que percorram a Segunda Circular, sugeria a necessidade de 

consolidação do sistema de Transportes Públicos Coletivos. Assim, através da construção de uma linha de 

metro de superfície, far-se-á a ligação da estação ferroviária de Benfica ao Parque das Nações. Esta nova 

modalidade de transporte possibilitará uma melhoria na mobilidade da área, bem como uma maior coesão dos 

tecidos adjacentes, atenuando a fragmentação existente causada pela infraestrutura. 
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As infraestruturas assumem-se como elementos fundamentais ao funcionamento das cidades, o que pode gerar 

problemas de tráfego e de conciliação entre os vários sistemas que as agregam. Este trabalho, realizado no 

âmbito do Projeto Final de Mestrado, permitiu, numa primeira fase, o desenvolvimento e a fundamentação de 

uma intervenção projetual. A importância e atualidade do tema proposto levaram a questões essenciais sobre os 

problemas das cidades atuais, já referidas por vários autores, como pudemos constatar. 

 

No início, foram propostos alguns objetivos que visavam a concretização de uma nova centralidade na área da 

Segunda Circular. Algumas das questões foram respondidas no decorrer do projeto, outras permanecem em 

aberto dadas as constantes mudanças a que uma cidade está sujeita. Relativamente aos aspetos cuja definição 

se materializou de forma mais eficaz, surge a multiplicidade de funções como uma componente essencial para a 

criação de novas polaridades no território, e a consequente transformação da área num espaço autossustentável 

que beneficie, simultaneamente, o elemento do automóvel e a mobilidade suave. Para além disso, ajudou a 

apoiar as conclusões, já expostas por vários autores, no que respeita à segregação do território causada pelas 

infraestruturas. Como soluções fundamentais surgem: a integração, na paisagem, dos elementos infraestruturais 

e a articulação com o sistema da Estrutura Ecológica Municipal, que permitem manter a continuidade urbana, 

bem como asseguram as ligações e os atravessamentos na cidade. Esta relação, numa escala mais abrangente, 

representa uma enorme potencialidade ao nível da coesão territorial, tanto no município, como na área 

metropolitana, funcionando como um espaço estruturante da própria rede ecológica.  

 

Dadas as características específicas do território e as dificuldades de uma intervenção desta dimensão, a 

questão da circulação e da mobilidade constituem um princípio a consolidar em várias fases. O objetivo centrou-

se na consolidação da infraestrutura, dando prioridade à mobilidade suave e, promovendo o Transporte Coletivo, 

com vista ao desenvolvimento económico da cidade e ao bem-estar da população, contribuindo, assim, para um 

território mais sustentável. Esta questão apresenta-se como um dos aspetos mais pertinentes do trabalho, na 

perspetiva de que uma alteração da circulação constitui sempre um entrave, e exige compreensão e tempo de 

adaptação por parte da população. Só através de cedências de ambas as partes, automóvel e peão, será 

possível construir uma intervenção estruturada e obter um planeamento coerente e articulado. 

 

O presente relatório pretende mostrar que um espaço infraestrutural pode constituir uma nova centralidade na 

cidade, apesar de se localizar numa área antes considerada como periférica e de limite. As singularidades da 

área de intervenção, por si só, revelavam-se bastante promissoras à criação de uma centralidade. O facto de 

possuir imensas funções, como no caso da área de Benfica, onde se pode encontrar equipamentos e serviços 

de carácter ímpar na cidade, já era sinónimo de grande afluência de pessoas, mas, contudo, a necessidade de 

um sistema de articulação continuava a existir. A riqueza da proposta consiste em aproveitar as particularidades 
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do local, os pontos fortes muito presentes no território, e transformá-los num sistema único, capaz de transformar 

a cidade. 

 

Conclui-se assim, de acordo com as diferentes temáticas versadas no trabalho, que o território só tem a ganhar 

com a construção de novas polaridades, articuladas por num sistema coerente. Este sistema proporcionará 

novas dinâmicas e utilizações do espaço e aproveitará características já existentes, numa perspetiva de 

reestruturação, mas também de preservação de elementos intrínsecos, determinantes para o bom 

funcionamento da cidade. A diversidade dos territórios constitui um ponto fundamental, potenciador de uma 

sociedade mais integrada e aberta, que tem como objetivo principal um melhoramento na qualidade de vida das 

populações. Refira-se que este trabalho é algo passível de ser continuado, e estudado posteriormente, pois 

caracteriza-se por alguma abertura relativamente às soluções propostas, pelo que novos estudos só reforçariam 

a temática apresentada. 
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Localização da área de intervenção- Definição e interpretação da área de intervenção na Área Metropolitana 

de Lisboa e na Cidade de Lisboa. 

Esquemas de análise- Interpretação de elementos significativos no território: tráfego, estrutura ecológica, 

transporte público. 

Esquema do Plano de Estrutura- conceitos e diretrizes da proposta de intervenção. 

Esquemas Explicativos do Território- explicação dos conceitos pretendidos na proposta. 
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Plano de Estrutura (1/5000) 

Esquemas representativos dos polos- Principais temas e conteúdos programáticos para cada área de 

intervenção. 

Alçados esquemáticos dos polos 
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Planta de Implantação da proposta (1/2000) 

Corte A A´ (1/1000) 

Corte B B´ (1/1000) 
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Corte C C´ (1/1000) 

Esquemas representativos da área de intervenção- Conteúdos programáticos, esquemas de circulação e 

vistas do projeto.  

Corte D D´ (1/1000) 
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Planta da proposta de intervenção (1/500) 

Corte A A´ (1/500) 
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ESQUEMA REPRESENTATIVO DO PLANO DE ESTRUTURA 

A questão da centralidade remete para a reformulação, não só da própria via, como também, do espaço envolvente à mesma, pelo que a estruturação de todo este espaço privilegiará da rede de espaços públicos/abertos, proporcionando uma maior e melhor acessibilidade 
aos polos que serão criados junto da via. Esta articulação, entre os polos e os espaços públicos, será concretizada tanto nos elementos já existentes, nomeadamente, parques e vias públicas, como ao nível de espaços a projetar. Estes irão adquirir caraterísticas e especifica-
ções mais favoráveis ao peão, para que a circulação, nestas áreas, seja mais facilitada não só a nível rodoviário mas também a nível pedonal.

A reformulação da Segunda Circular, numa centralidade, assenta, essencialmente, em quatro intervenções no território, bem como a sua ligação e relação com a própria via. Neste contexto, definiram-se as áreas a intervir que de alguma forma, se encontravam desarticuladas 
ou com grande potencial de requalificação. São elas: o eixo Centro Comercial Colombo – Estádio da Luz; o Eixo Norte-Sul; o eixo Alta de Lisboa - Campo Grande; e por último, a Rotunda do Relógio. 
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A área de intervenção deste polo de atratividade situa-se nos espaços envolventes ao C. C. Colombo e ao Estádio da Luz, englobando á área adjacente à Quinta da Granja e o nó viário do Colégio Militar.  Os principais pontos a ter em consideração foram a criação de mais e 
melhores espaços públicos, bem como a organização de vários meios de transporte coletivo, de modo a responder às necessidades do local.  Uma das vertentes desta intervenção baseia-se no melhoramento do transporte coletivo, através da projeção de uma estação inter-
modal e da criação de um parque de estacionamento. 

Quanto ao espaço público, criar-se-á um percurso verde, que circundará toda a área, desde a Av. Lusíada ao espaço da atual estação de autocarros, passando pela área entre o centro comercial e o estádio. Este facto proporciona a projeção de um espaço público articulado 
com os espaços verdes existentes, como a Quinta da Granja, até ao Parque Bensaúde. Aqui, a ideia prende-se na criação de uma maior relação entre ambas as infraestruturas para que se consiga gerar uma maior acessibilidade entre as duas, funcionando como ponto de 
encontro. O espaço será organizado em dois níveis: ao nível térreo, que se carateriza pela abertura do espaço, tornando as margens da Segunda Circular mais permeáveis, e facilitando a acessibilidade às infraestruturas edificadas; a uma cota superior, constituída por percur-
sos que descem ao nível térreo, surgem várias plataformas que direcionam o peão para espaços a cotas inferiores, onde, aproveitando os desníveis será projetado algum edificado com funções de restauração e lazer.

A área de intervenção compreende grande parte do espaço numa 
ótica de enquadramento da Segunda Circular, e projeção de um 
parque público. Esse parque percorrerá todo o espaço, culminan-
do no nó que intersecta a Segunda Circular e o Eixo Norte - Sul, 
interligando assim as duas margens da via.

De grande importância para a articulação de todo este espaço foi 
a reestruturação do nó viário, no qual se projetará uma rotunda de 
grandes dimensões que integre o parque, anteriormente referido. 
O mesmo funcionará a três níveis: o do Eixo Norte - Sul, o da 
Segunda Circular e o do espaço desportivo e de lazer. Além disso, 
pela sua potencialidade, a linha de metro de superfície constitui-
se como o elemento estruturador de todo o espaço. Esta situa-se 
a uma cota menor que a da Segunda Circular, possibilitando uma 
maior permeabilidade entre as margens através da estação. O 
percurso do metro de superfície enquadra-se no projeto pela sua 
fluidez, rematando e limitando os espaços envolventes, e vencen-
do os impedimentos impostos pelas vias, uma vez que se desen-
volve no espaço do parque, ou seja, a uma cota inferior às infra-
estruturas.

Para além disso, um outro elemento contemplado no projeto 
merece algum destaque: a água. Por ser uma componente 
presente no local, dado encontrar-se perto de uma linha de água 
importante, projetou-se no parque um curso de água que funcio-
nará como elemento de articulação e continuidade, culminando no 
espaço por baixo do nó viário onde se projetará um plano de 
água. Esta área funcionará como espaço de lazer e de atividades 
desportivas, com o objetivo de transformá-la num espaço de 
referência, com a projeção de um edifício que materialize estas 
características.
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