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TÍTULO DO PROJECTO: O Estuário do Tejo em 2100: Projectar a Frente Ribeirinha Urbana em cenários 

de alterações climáticas - Alhandra, espaços dinâmicos.  

NOME DO ALUNO: Maria Joana Prates Firmino  

ORIENTADOR: Professor Doutor João Pedro Costa  

CO-ORIENTADOR: Assistente Convidada Filipa Serpa 

MESTRADO: Mestrado Integrado em Arquitectura – Especialização em Planeamento Urbano e Territorial  

DATA: Lisboa, FA-UTL, Março, 2013 

RESUMO: (239 palavras) 

O fenómeno das alterações climáticas tem vindo a ser considerado pela comunidade científica como a 

mais séria ameaça global, com diversas repercussões sobre o território, cidades e populações. Uma das 

principais consequências deste fenómeno diz respeito à subida do nível médio do mar, resultando na 

possibilidade de destruição de frentes ribeirinhas, zonas costeiras e no risco de cheias. Para o 

entendimento do tema é imprescindível analisar todos os efeitos e impactos decorrentes desta mudança 

do clima, assim como as respectivas estratégias de combate e adaptação em cenários de subida do nível 

médio das águas do mar. Todos estes aspectos servirão de apoio e fundamentação para os 

procedimentos adoptados no estuário do Tejo, concretamente na frente ribeirinha de Alhandra.  

Com o presente trabalho pretende-se contribuir para o estudo da adaptação do território afectado pela 

subida do nível médio do mar, no horizonte temporal de 100 anos, na vila de Alhandra. Demonstrando e 

explorando as consequências que o fenómeno trará ao funcionamento global da vila, são adoptadas duas 

cotas altimétricas de referência, a de 4 e a de 4,5 metros, que se deduzem de uma subida do nível médio 

do mar em 2 metros, tendo ainda em conta a ondulação. 

Para a prossecução deste objectivo é desenvolvida uma proposta de intervenção nas escalas urbana e 

arquitectónica, efectivando uma estratégia coordenada de defesa e ataque, aliada à criação de novos 

espaços dinâmicos e impulsionada pelo equipamento proposto, o Museu do Tejo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alterações climáticas, subida do nível médio do mar, frente ribeirinha, Alhandra, 

projecto urbano, espaço-público. 
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PROJECT TITLE: The estuary of River Tejo in 2100: Planning the urban waterfront in scenarios of climate 

change – Alhandra, dynamic spaces 

NOME DO ALUNO: Maria Joana Prates Firmino  

ORIENTADOR: Professor Doutor João Pedro Costa  

CO-ORIENTADOR: Assistente Convidada Filipa Serpa 

MESTRADO: Mestrado Integrado em Arquitectura – Especialização em Planeamento Urbano e Territorial  

DATA: Lisboa, FA-UTL, Março, 2013 

ABSTRACT (242 words) 

The climate change phenomenon has been considered by the scientific community as the most serious 

global threat, having various repercussions on the territory, cities and populations. One of the main 

consequences of this phenomenon concerns the raise of the mean level of the sea, resulting in the 

possibility of destruction of waterfronts, coast zones and risk of floods. To the understanding of the subject 

it is indispensable to analyze all effects and impacts of this climate change, as well as the combat and 

adaptation strategies in a scenario of the raise of the mean level of the sea. Every aspect will support and 

fundament the proceedings adopted in the estuary of Tagus River, Alhandra waterfront area.  

This work intends to contribute to the study of adaptation of the territory affected by the raise of the mean 

level of the sea, for the temporal horizon of 100 years, in Alhandra. Demonstrating and exploring the 

consequences that the phenomenon will bring to the overall operation of the town, two altimetry limits 

quotes were adopted, the quote of 4 and 4.5 meters, which translates to a raise of 2 meters in the mean 

level of the sea, considering the ripple.  

To the prosecution of this objective, a proposal of intervention is developed at an urban and architectural 

scale, giving effect to a coordinated strategy of defense and attack, combined with the creation of new 

dynamic spaces and driven by the suggested equipment, the museum Tejo.  

 

Key-words:  Climate change, rising sea level, waterfront, Alhandra, urban project, public-space 
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INTRODUÇÃO 

Tema 

O trabalho em questão tem como objecto de estudo um aglomerado urbano do estuário do Tejo, mais 

concretamente a vila de Alhandra, tendo como horizonte temporal o ano de 2100. É num cenário extremo 

de subida do nível médio do mar, advindo das alterações climáticas, que se centra o presente trabalho. 

Com consequências sobre os territórios ribeirinhos e respectivas infra-estruturas, este factor intensifica-se 

nas zonas urbanas como um grande impacto negativo. Com isto, pretende-se alcançar uma estratégia de 

acção e consequente proposta de intervenção para a zona em estudo, a fim de adaptar a vila às futuras 

circunstâncias.  

Pertinência do tema 

A escolha deste tema justifica-se por ser uma questão de grande actualidade e objecto de estudos em 

diversas áreas do saber, nomeadamente no que se refere às questões urbanísticas e à necessidade de 

preparar as cidades e territórios para os impactos previstos. A investigação enquadra-se num contexto 

mais alargado do projecto “Urbanized Estuaries and Deltas. In search for a comprehensive planning and 

governance. The Lisbon case” em desenvolvimento na Faculdade de Arquitectura, procurando contribuir 

para o conhecimento aprofundado destas matérias aplicadas ao caso de estudo da Vila de Alhandra. 

Os efeitos do aquecimento global são cada vez mais notórios. Através destes, o aumento do nível do mar 

pode ter um impacto dramático em muitos ambientes costeiros. Segundo dados da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 23% da população mundial  vive em áreas costeiras 

e dois terços das cidades do mundo têm populações localizadas nessas áreas de risco. Com o nível do 

mar a aumentar a um ritmo exponencial, um grande número de pessoas em locais vulneráveis vão ser 

forçadas a mudar de habitação. 

Face ao cenário de alterações climáticas, os impactos destas na sociedade vão ser fulcrais, com 

implicações a todos os níveis: ambiental, económico, social, estético e cultural, afectando a paisagem, o 

património, habitats e espécies. Assim, a preparação para as suas implicações ajudará a reduzir a 

vulnerabilidade, assim como a aumentar a resiliência do nosso ambiente natural, economia e 

comunidades.  

De acordo com o Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), até mesmo os casos mais 

positivos indicam que o nível do mar teria uma grande variedade de impactos sobre os ambientes 

costeiros e infra-estruturas. Os efeitos são susceptíveis de incluir erosão costeira, zonas húmidas e 

inundações da planície costeira, a salinização dos aquíferos e solos, assim como uma perda de habitats 

para peixes, pássaros e outros animais e plantas.   
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Muitas das nações que são mais vulneráveis à elevação do nível do mar não têm recursos para se 

preparar para este fenómeno e, por essa razão, aqueles que vivem em pequenos países poderiam ser 

forçados a uma evacuação durante o século XXI. 

Actualmente em Portugal, e designadamente no estuário do Tejo, não existem planos para a adaptação 

das cidades a esta previsível nova realidade.  

Objectivos 

O principal objectivo deste trabalho é contribuir para o estudo dos impactos da subida do nível médio do 

mar num aglomerado urbano do estuário do Tejo, mais concretamente na frente ribeirinha de Alhandra. É 

através da elaboração de um projecto integrando as escalas urbana, arquitectónica e de espaço público 

que este objectivo visa ser cumprido.  

Para a elaboração da proposta foi necessário traçar outros objectivos preliminares que têm que ver com a 

exploração do tecido urbano existente de modo a integrar o novo edificado e os novos espaços à 

presença da água, tirando partido de todas as condições impostas pela subida do nível do mar.  

Tomando estes factores como ponto de partida, os objectivos passam também pela promoção urbana de 

condições de aproximação da população ao rio, existindo a preocupação de dinamizar, valorizar e dar um 

novo uso á frente de água.  

Enquadramento do tema e local de intervenção 

Tendo efeitos ao nível da economia e das populações, o assunto das alterações climáticas assume-se 

como um tema actual, acerca do qual se tem reflectido sobre as suas causas a fim de minimizar as suas 

consequências.  

A subida do nível das águas  não é consensual,  mas  estima-se  que serão  afectadas  as cotas  4 e 5 

traduzindo-se numa subida média de 1 a 2 cm por ano, o  que representa 1 a 2 metros1  em  cem anos. 

Como todas as cidades ribeirinhas que sofrerão com este fenómeno, a frente ribeirinha do estuário do 

Tejo fará parte deste processo, pelo que se seleccionou a vila de Alhandra como objecto de estudo. 

É intenção deste projecto demonstrar e explorar as consequências que o tema trará ao funcionamento 

global da vila com a subida do n²vel do mar.  Pretende-se intervir de maneira a integrar Alhandra  com o 

meio  ambiente,  aliando  a  criação de  novos  espaços  com  a  defesa  e  protecção do  património 

                                                           
1 João Pedro Costa, Conferência “Urbanized Estuaries and Deltas. In search of a comprehensive planning and governance. The 

Lisbon case, Universidade Nova de Lisboa,Lisboa, Novembro 2010.   
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construído e natural. Para tal pretende-se que o projecto se enquadre nas escalas urbana e 

arquitectónica, respondendo ao desafio impulsionado pela subida do nível do mar. 

Breve abordagem a conceitos e teorias 

O combate à problemática das alterações climáticas é resolvido essencialmente por dois tipos de 

actuação, que podem ser complementares: a mitigação e a adaptação. A mitigação foca-se na redução 

das emissões de gases com efeito de estufa e é apoiada por uma agenda internacional própria, enquanto 

a adaptação é um processo que pretende que as consequências negativas das alterações climáticas 

sejam diminuídas, especificamente as sociais, económicas e biofísicas.  

Associada ao processo de adaptação surgem três possíveis modelos de intervenção: “recuar”, “defender” 

e “atacar”, segundo o documento “Facing up to rising sea levels: retreat? Defend? Attack?” (Riba & Ice, 

2009). Os conceitos referidos foram a base para todo o desenvolvimento da proposta para a vila de 

Alhandra, situado em pleno estuário do Tejo, onde é adoptada uma estratégia coordenada das diversas 

soluções, consoante as características locais.  

Metodologia 

Para o desenvolvimento global deste trabalho foram definidas várias fases, coordenadas em duas partes 

complementares: a construção de um quadro teórico e o desenvolvimento de um trabalho prático. 

Inicialmente foi identificada a área de intervenção tendo em conta o impacto que esta teria com o 

fenómeno em questão. De seguida é analisada a zona de actuação e avaliado o impacto que esta subida 

do nível das águas tem no património construído e natural, nas actividades e equipamentos adjacentes e 

nas infra-estruturas. A construção de cenários de afectação é determinante para abordar este problema, 

de modo a intervir de um modo eficaz. Com as estratégias e soluções adoptadas em outras cidades 

ribeirinhas afectadas por este fenómeno, é possível entender quais as opções em face das questões que 

se colocam em cada caso e assim procurar a melhor decisão e adequação à área em estudo, não 

excluindo a análise das características, identidade e potencialidades do local, e privilegiando sempre a 

sua relação com o rio. Seguidamente são aplicadas as estratégias de “recuo”, “defesa” e “ataque” (Riba & 

Ice, 2009) na vila escolhida como caso de estudo, com a finalidade de compreender como estas resultam 

no território, e apurar quais as adaptáveis. É através deste processo que se sugere um modelo de 

intervenção, aplicado à área, que solucionará o problema em questão, tendo em conta a estrutura e 

funcionalidade do espaço sendo necessário para tal, o desenvolvimento e aprofundamento ao nível do 

projecto urbano e de espaço público. O trabalho culmina com a proposta de um equipamento urbano, 

impulsionador das estratégias adoptadas, integrado e enquadrado na área de actuação, salientando a 

relação entre a vila e o rio.  



 
4 O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 | alhandra, espaços dinâmicos 

Estrutura de conteúdos 

O presente relatório é constituído por duas partes estruturantes, a primeira correspondente ao estado do 

conhecimento, e a segunda equivalente ao desenvolvimento de uma investigação com carácter projectual 

onde se apresenta uma proposta para a frente ribeirinha de Alhandra.  

Primeiramente procede-se à revisão bibliográfica acerca do tema das alterações climáticas. O estado do 

conhecimento está subdividido em dois capítulos fundamentais: As alterações climáticas, onde é 

exposto todo o processo, desde o clima actual e futuro, às iniciativas de mitigação e de adaptação às 

alterações climáticas; o outro capítulo tem que ver com as Frentes Ribeirinhas Urbanas, onde são 

aprofundados questões relativas à relação das cidades com a água, a estratégias de renovação urbana 

para frentes ribeirinhas e a oportunidade de renovação urbana em cenário de subida do nível do mar. 

Para tal, foi fulcral analisar casos de cidades onde estas já foram implementadas ou estão em 

desenvolvimento. Os exemplos e as leituras realizadas acerca do tema contribuíram e apoiaram o 

desenrolar da estratégia aplicada na vila de Alhandra.  

De seguida, na segunda parte do relatório introduz-se o aprofundamento da proposta para o estuário do 

Tejo. É também subdividido em dois capítulos estruturantes: Frente Ribeirinha Norte do Estuário do 

Tejo e a subida do nível do mar, onde é aprofundada a análise do local a intervir, como a evolução 

histórica e a caracterização da vila de Alhandra e a construção dos cenários para uma avaliação dos 

impactos previstos para toda esta área; o último capítulo é destinado ao desenvolvimento da proposta de 

adaptação para Alhandra, onde são definidos objectivos para a investigação de carácter projectual, 

assim como as estratégias adoptadas e o desenvolvimento descritivo e justificativo de todas as propostas 

para a frente ribeirinha ao nível urbano, arquitectónico e de espaço público.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 
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CAPITULO 1: As alterações climáticas 

Entende-se por alterações climáticas, as modificações referentes à variação do clima em escala global ou 

dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Estas variações dizem respeito a mudanças de 

temperatura, precipitação e nebulosidade, bem como tempestades, ciclones, furacões e subida do nível 

das águas. (IPCC, 2007) 

Estas alterações não podem ser explicadas na sua totalidade por causas naturais mas sim como 

consequência do aumento progressivo da concentração dos gases de efeito estufa (GEE), que causam 

um desequilíbrio energético do planeta. O aumento de CO2 na atmosfera é outro factor determinante e é 

resultado da queima de combustíveis fósseis, tais como carvão mineral, petróleo e gás natural, assim 

como pelo desmatamento da cobertura vegetal do planeta.  

A comunidade científica tem vindo a considerar o fenómeno das mudanças climáticas como a mais séria 

ameaça para todas as formas de vida, com diversos impactos sobre o ambiente, a saúde humana, a 

segurança alimentar, actividades económicas, infra-estruturas físicas e recursos naturais. 

1.1 Alterações climáticas- clima actual e futuro 

Segundo o terceiro relatório do IPCC, o clima define-se como sendo o “tempo médio” ou, 

especificamente, como sendo a descrição estatística, em termos de média e de variabilidade, de variáveis 

meteorológicas (temperatura, precipitação, vento, pressão, humidade, nebulosidade) num período de 

tempo, que vai de meses a milhões de anos (IPCC, 2001) Segundo a Organização Mundial de 

Meteorologia (OMM), o período mínimo para se poder definir o clima de um determinado local é de 30 

anos.  

O Quarto Relatório do IPCC (2007) conclui que o aquecimento do sistema climático é inequívoco, sendo 

evidente o aumento da temperatura média global da superfície da terra e dos oceanos, a fusão 

generalizada de neve e gelo, o aumento do nível médio do mar e as alterações nos sistemas biológicos 

terrestres, incluindo mudanças e a deslocação de diversas espécies de animais e plantas em direcção 

aos pólos e para maiores altitudes. 

As causas das mudanças climáticas podem ser naturais ou antropogénicas. As primeiras devem-se a 

factores astronómicos previsíveis, como as variações das características da órbita terrestre em torno do 

Sol, que ocorrem em intervalos de milhares de anos e que se supõe serem responsáveis pela alternância 

dos períodos glaciares e interglaciares, ou alterações na intensidade da radiação solar, que ocorrem em 

ciclos da ordem das décadas (Santos et al, 2002). A mudança climática antropogénica resulta de 

alterações na composição da atmosfera, especialmente no que respeita aos gases com efeito de estufa 

(GEE), que resulta sobretudo devido às actividades humanas, registando desde a era pré-industrial um 
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aumento de 70%, entre 1970 e 2004 (IPCC, 2007). Com base no entendimento científico do efeito de 

estufa é possível afirmar que o aumento da concentração dos GEE na atmosfera deverá provocar uma 

mudança climática e especialmente um aumento global da temperatura. 

 

Ilustração 1 - Anomalia global da temperatura superficial média (ºC) no período de 2001-2005 relativamente 
ao período de 1951-1980  
Fonte: Alterações Climáticas e Desenvolvimento Urbano (Alcoforado et al., 2009). 
http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-8fb407da00ca&channel=86AD646C-08B0-4F63-
83B9-7A41EB67DD89&content_id=84C44AA3-165B-4B0C-8F60-67A147D043B2&field=file_src&lang=pt&ver=1 
 

O ritmo do aquecimento está também a aumentar: entre 1956 e 2005, o aquecimento linear [0,13ºC (entre 

0,10-0,16) por década] foi de quase o dobro do experimentado nos 100 anos decorridos entre 1906 e 

2005 (IPCC, 2007).  

É evidente o aquecimento do sistema climático, visto ter sido observado um aumento significativo nas 

temperaturas médias do ar e dos oceanos, bem como o degelo de superfícies geladas e a subida do nível 

médio do mar. Como resultado, os estudos efectuados desde 1961, indicam que a temperatura média 

dos oceanos tem aumentado, pelo menos, a profundidades de 3000 metros, tendo os oceanos absorvido 

mais de 80% do calor adicional incorporado no sistema climático. As avaliações recentes das 

temperaturas, observadas na baixa e média troposfera, demonstram taxas de aquecimento semelhantes 

às observadas na temperatura superficial (IPCC, 2007). 

Desde 1993, a expansão térmica dos oceanos tem representado cerca de 57% do total das contribuições 

estimadas de subida do nível médio do mar, enquanto a redução de gelo contribuiu em cerca de 28% e 

as reduções de mantos de gelo polares contribuíram a restante percentagem. Entre 1993 e 2003, a soma 

dessas contribuições tem sido, dentro do intervalo de incerteza, coerente com o aumento global do nível 

do mar directamente observado (IPCC, 2007). 
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Para se obterem estimativas do clima futuro são usados cenários climáticos, que resultam de modelos do 

sistema climático, designados de General Circulation Models (GCM), que simulam quantitativamente, as 

interacções da atmosfera, oceanos, superfícies continentais e gelo. As projecções destes modelos, 

efectuadas habitualmente até 2100, baseiam-se não só no conhecimento dos processos físicos, que 

originam as condições climáticas, nomeadamente a evolução de variáveis como a temperatura, o vento, a 

humidade atmosférica e do solo, a nebulosidade e a precipitação, como também em cenários 

socioeconómicos (evolução da economia, evolução demográfica, social e tecnológica), apresentando 

incerteza. Além disso, embora simulem de forma bastante razoável o clima a nível global, tornam-se a 

nível regional ou local, mais imprecisos. As incertezas dos cenários climáticos encontram-se também 

relacionadas com o facto do conhecimento sobre os processos climáticos ser ainda insuficiente (IPCC, 

2007). São apresentados no Special Report on Emission Scenarios (2000) - SRES, os diferentes 

cenários- A1, A2, B1 e B2 que se baseiam em distintas tendências socioeconómicas (Alcoforado et al., 

2009).  

Posto isto, o IPCC, para os seus relatórios, adoptou uma terminologia para a classificação das suas 

conclusões numa escala de fiabilidade: praticamente certo (mais de 99% de probabilidade de um 

resultado ser verdade); muito provável (90 a 99%); provável (66 a 90%); probabilidade média (33 a 66%); 

improvável (10 a 33%); muito improvável (1 a 10%) e excepcionalmente improvável (menos de 1%). 

(IPCC, 2007). Apesar do grau de incerteza relacionado com as projecções futuras, a fiabilidade dos 

modelos climáticos é testada através da tentativa de reprodução dos dados referentes ao clima passado 

e presente. Este método já obteve resultados quando, em 1990, no primeiro relatório do IPCC, se estimou 

a subida da temperatura média global por década na ordem de 0.15ºC a 0.3ºC, tendo-se confirmado no 

período de 1990 a 2005 um aumento de 0.2ºC (IPCC, 2007).  

Nas várias conclusões apresentadas pelo IPCC (2007), relativas ao clima futuro, destacam-se as 

referentes à subida da temperatura média global, à subida do nível médio dos mares e à ocorrência de 

fenómenos climáticos extremos.  

De acordo com os cenários SRES do IPCC (2007), a Terra irá aquecer entre 1.4ºC e 5.8ºC ainda neste 

século, o que originará uma subida do nível dos mares de entre 18 e 59 cm. Os resultados alertam para 

um aumento médio global das temperaturas entre 1.8ºC e 4.0º C até 2100, e esse aumento pode ser 

ainda maior (6.4ºC) se a população e a economia continuarem a crescer rapidamente e se for mantido o 

elevado consumo de combustíveis fósseis. A estimativa mais consensual refere-se a um aumento médio 

de 3ºC, assumindo que os níveis de CO2 se estabilizem em 45% acima da taxa actual. Prevê-se ainda, 

para as próximas duas décadas, um aumento de 0.2ºC em cada uma, salientando-se que mesmo que se 

estabilizasse a emissão de GEE, as temperaturas médias globais continuariam a aumentar. Os aumentos 

de temperatura far-se-ão sentir de forma diferente consoante a localização geográfica, prevendo-se que, 
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o maior aumento da temperatura média se verificará no Hemisfério Norte, e em particular no Pólo Norte 

(IPCC, 2007). 

 

Ilustração 2 - Projecções globais dos aumentos de temperatura à superfície e do aumento do nível médio do 
mar até ao final do século XXI.  
Fonte: Climate Change 2007: Synthesis Report (IPCC, 2007)   
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf 

Estima-se igualmente que as contribuições adicionais para a subida do nível médio do mar, provenientes 

do degelo dos glaciares da Gronelândia e da Antártica, possam ser superiores aos níveis projectados 

pelos modelos climáticos actualmente utilizados. Devido à falta de informação científica publicada, 

persistem incertezas relativamente a alguns factores que influenciam a subida do nível do mar, tais como 

as mudanças no fluxo das camadas de gelo. Conclui-se, desta forma, que os dados relativos à subida do 

nível médio do mar até ao final do século XXI podem ser superiores aos previstos. Num cenário extremo, 

de completo degelo dos glaciares, o nível médio do mar poderia vir a aumentar 7 metros (IPCC, 2007). 

Nos últimos cinquenta anos, os padrões de ocorrência de fenómenos climáticos extremos têm-se 

alterado. É provável que fenómenos como ondas de calor, precipitação intensa e aumento do nível do 

mar, se tornem mais frequentes em determinadas regiões. Estes fenómenos, aliados à subida do nível 

médio do mar e à acção humana, poderão intensificar a ocorrência de cheias e amplificar as suas 

consequências, principalmente em zonas urbanas altamente povoadas. (Alcoforado et al., 2009) 

Na Europa, desde a época pré-industrial (1910) até 2007, verificou-se um aumento da temperatura média 

anual de 1,2ºC, valor este, superior ao aumento verificado na temperatura média a nível global, que foi de 

0,8ºC para o mesmo período. Observou-se também, durante o século XX, um aumento da precipitação 

média anual (chuva e queda de neve) de 10 a 40 % no norte da Europa e uma diminuição da precipitação 

média anual de 20 a 40 % em algumas regiões do sul da Europa (EEA, 2008). Prevê-se assim, que estes 

eventos, sobretudo as inundações urbanas e as cheias decorrentes de eventos de precipitação intensa 

em curtos espaços de tempo (flash floods), sejam mais frequentes.  
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Ilustração 3 - Alterações climáticas e impactos verificados na Europa 
Fonte: Alterações Climáticas e Desenvolvimento Urbano (Alcoforado et al., 2009). 
http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-8fb407da00ca&channel=86AD646C-08B0-4F63-
83B9-7A41EB67DD89&content_id=84C44AA3-165B-4B0C-8F60-67A147D043B2&field=file_src&lang=pt&ver=1 
 

Em Portugal, o progresso das principais variáveis climáticas ao longo do século XX e as projecções para 

o século XXI foram integradas e estudadas no projecto “Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts 

and Adaptation Measures” (SIAM I). É com este que o tema das alterações climáticas desponta no nosso 

país, nomeadamente com o primeiro relatório onde são referidos dados relativos á evolução do clima e 

projecções futuras, bem como medidas de adaptação para os diversos sistemas físicos e económicos.  

A temperatura média do ar em Portugal Continental apresenta uma tendência crescente desde a década 

de 1970, tendo os 6 anos mais quentes ocorrido nos últimos 12 anos do século XX. Verifica-se também 

que no período estudado entre 1910 e 1945 as temperaturas foram mais baixas que no período de 1976 

a 2000, comprovando as tendências do aquecimento global do planeta. (Santos et al., 2001) 

A variável de temperatura, por projecções, aponta para aumentos entre 3ºC no litoral e 7ºC no interior de 

Portugal Continental. Na Madeira e Açores estima-se, respectivamente, um aumento entre 2ºC e 3ºC e 

entre 1ºC e 2ºC. Prevê-se igualmente uma diminuição das ondas de frio e da ocorrência de geadas. 

(Alcoforado et al., 2009). 
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Ilustração 4 - Aumento da temperatura máxima no Verão nos cenários A2 e B2 e número máximo de dias 
consecutivos com temperatura máxima superior a 35ºC nos cenários A2 e B2.  
Fonte: Alterações Climáticas e Desenvolvimento Urbano (Alcoforado et al., 2009). 
http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-8fb407da00ca&channel=86AD646C-08B0-
4F63-83B9-7A41EB67DD89&content_id=84C44AA3-165B-4B0C-8F60-67A147D043B2&field=file_src&lang=pt&ver=1 

Nos últimos anos, diferentes GCM têm sido utilizados para gerar cenários de mudança climática para o 

século XXI. A partir destes, pode verificar-se uma tendência crescente e um aquecimento significativo 

durante o século XXI. O aumento da temperatura na Península Ibérica na última metade do seculo XX 

prevê-se em 1ºC, enquanto a maioria dos GCM projectam para 2100, um aumento de temperatura no 

intervalo de 4ºC a 7ºC. A incerteza na anomalia da temperatura cresce ao longo do tempo, como previsto.  

Quanto à precipitação, observa-se, no período de 1971 a 2000, uma maior variabilidade dos valores tanto 

no Inverno como no Verão, relativamente aos observados no período de 1941 a 1970. Confirma-se 

igualmente, que entre as décadas de 60 e 90, houve uma diminuição da precipitação, principalmente no 

Inverno e na Primavera, e já no princípio do século XXI, o ano de 2000 foi o mais chuvoso desde a 

década de 60 (Alcoforado et al., 2009). Devido à variabilidade dos dados relativos à precipitação nas 

últimas décadas, a previsão da sua evolução é mais incerta.  

A precipitação anual projectada pelo modelo regional para o período 2080-2100 decresce praticamente 

em todo o país. A precipitação aumenta no Inverno em cerca de 20% a 50% dos valores na simulação de 

controlo, e decresce em todas as outras estações do ano. A precipitação acumulada em dias de 

precipitação intensa tendem a aumentar e estes dias tendem a acumular-se nos meses de Inverno. Este 

padrão de alteração pode aumentar significativamente o risco de cheias. (Santos et al., 2001) 

Os dados climáticos relativos ao número de dias de seca consecutivos indicam uma tendência de 

crescimento. O máximo anual de precipitação acumulada em cinco dias consecutivos, constituindo um 

indicador de ocorrência de cheias, está também a aumentar. Destaca-se ainda que os dados climáticos 

revelam um aumento da frequência de secas severas e extremas, particularmente nas regiões do sul do 

país nos últimos 10 anos. (Santos et al., 2001) 
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Todas as zonas costeiras sofrerão impactos, tais como o aumento do risco de inundação e a deslocação 

de zonas húmidas, a aceleração da erosão e o aumento das inundações. Perante todos estes aspectos é 

necessário agir de maneira a minimizar ou a adaptar as zonas urbanas/cidades, traduzidos em duas 

formas de acção: a mitigação e adaptação.  

A mitigação é definida pelo IPCC (2007) como uma intervenção para reduzir o “forçamento” antrópico do 

sistema climático. Abrange estratégias para limitar as fontes de emissão de GEE e aumentar os 

respectivos “sumidouros”. Por outro lado, as medidas de adaptação pressupõem que as medidas de 

mitigação não serão suficientes para os efeitos das alterações climáticas, tornando-se essencial a 

adaptação dos sistemas naturais e humanos às circunstâncias projectadas.  

No próximo item deste capítulo, serão apresentadas as medidas de mitigação assim como as medidas de 

adaptação. 

1.2 Iniciativas de mitigação às alterações climáticas 

O regime internacional de combate às alterações climáticas é composto duas abordagens fundamentais: 

a mitigação e a adaptação. 

Só se poderão evitar as piores consequências decorrentes das alterações climáticas se, se reduzirem, de 

uma forma célere e profunda, as emissões antropogénicas de GEE, o que implicará, certamente, outro 

grande objectivo- a mudança de paradigma no sentido da aproximação a uma economia menos 

dependente de Carbono. As medidas que visam atingir estes objectivos designam-se como medidas de 

mitigação.  

Contexto Internacional 

As estratégias de mitigação concentram-se, principalmente na origem do problema, e têm sido o centro 

das atenções até ao momento, em virtude da orientação dada pelos principais acordos internacionais, na 

área das alterações climáticas - a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e 

o Protocolo de Quioto. 

Merece também destaque, o importante papel do IPCC, criado em 1988 pela Organização Mundial de 

Meteorologia, e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente. O IPCC surge numa tentativa de 

fornecer informação técnica, científica e socioeconómica relevante na compreensão da temática das 

alterações climáticas, dos seus potenciais impactos e das opções de adaptação. É aberto a todos os 

membros das Nações Unidas e congrega mais de 2500 especialistas de todo o mundo, tendo publicado, 

em 1990, o seu primeiro Relatório, que concluiu que se estava perante a ocorrência de alterações 

climáticas em que o problema ambiental está estreitamente ligado com os aumentos da concentração de 

GEE na atmosfera provenientes das actividades humanas. (IPCC, 1990) 
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climática  

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), realizada em 

1992, no Rio de Janeiro, foi adoptada a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas. 

Esta convenção foi adoptada como resultado de discussões sobre a problemática advinda das alterações 

climáticas que haviam sido iniciadas no final da década de 1980, pela comunidade internacional. Foi a 

CNUAD que trouxe o tema às agendas nacionais e internacionais, contribuindo para a orientação 

estratégica destinada ao combate às alterações climáticas a nível global.  

Este acordo tem como principal objectivo conseguir estabilizar as concentrações de GEE na atmosfera a 

fim de evitar uma interferência no sistema climático.   

Através desta Convenção, constata-se que a responsabilidade do aumento da concentração de GEE é 

dos países desenvolvidos pela prática, desde a Revolução Industrial, da queima continuada de 

combustíveis fósseis e destruição massiva de áreas florestais, devendo, por isso, ser os primeiros a 

tomar medidas para combater o problema. Desta forma, estes países deveriam até ao ano 2000, tentar 

estabilizar as suas emissões de GEE até aos níveis que tinham em 1990, algo que não foi cumprido pela 

maior parte dos países em questão.   

Protocolo de Quioto  

O Protocolo de Quioto surge no seguimento natural das políticas tomadas na Convenção Quadro das 

Nações Unidas, e foi assinado em 1997 aquando da Conferência de Quioto, e entrou em vigor a 16 de 

Fevereiro de 2005.  

O Protocolo centrou-se em duas questões essenciais: objectivos vinculativos de redução de GEE, e 

políticas e medidas de mitigação das emissões de GEE.  

Os compromissos de limitação e redução das emissões de GEE, por parte de 25 países desenvolvidos, 

foram uma novidade do Protocolo de Quioto. Com efeito, os países industrializados comprometeram-se a 

reduzir as suas emissões agregadas em pelo menos 5%, relativamente aos níveis de emissões de 1990.  

Além de preconizar políticas e medidas internas a cada país, o Protocolo de Quioto criou instrumentos de 

cooperação que, permitem reduzir as emissões GEE, de uma forma mais eficiente do ponto de vista 

económico, como a Implementação Conjunta, o Comércio de Emissões e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. Estes mecanismos podem funcionar como incentivos aos objectivos deste 

protocolo (redução das emissões de GEE).  
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Em Março de 2001 a entrada em vigor do Protocolo de Quioto é ameaçada quando os EUA não 

comprovaram o acordo. Esta decisão comprometeu a introdução do Protocolo, uma vez que era 

necessário que 55 dos países industrializados responsáveis pela emissão de 55% dos GEE, o 

ratificassem e os EUA era o maior produtor, com uma parcela de 25% nos balanços globais, tornando-se, 

assim, necessário que muitos outros países o decidissem ratificar. (Alcoforado et al., 2009).  

Em Maio de 2004 surge a solução, quando a Federação Russa decide ratificar o Protocolo de Quioto 

possibilitando a sua entrada em vigor, em 16 de Fevereiro de 2005. 

Contexto Europeu 

A problemática das Alterações Climáticas desde cedo obteve da União Europeia (UE) um papel 

fundamental a nível internacional, participando nas negociações internacionais sobre este domínio. 

As medidas da UE baseiam-se em políticas integradas em matéria de energia e alterações climáticas, 

uma vez que a utilização de combustíveis fósseis para fins energéticos contribui fortemente para estas 

alterações. Assim, as medidas incluem normas de energia para os edifícios, medidas de promoção da 

utilização de energias renováveis, bem como disposições legislativas que visam limitar a utilização de 

determinados gases industriais cujo impacto no aquecimento global é significativo. Esta política foi 

subscrita pelos líderes da UE em Março de 2007, colocando, desta forma, a Europa na liderança do 

combate mundial às alterações climáticas. (CE, 2008) 

Destacam-se neste âmbito duas iniciativas:  

Programa Europeu para as Alterações Climáticas (European Clima Change Programme - ECCP) 

 Foi criado em 2000 com a finalidade de auxiliar a UE e os seus Estados-Membros a cumprirem os 

objectivos em matéria de emissões assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto. Com o objectivo de 

identificar e desenvolver variadas políticas e medidas (incluindo normas de energia para os edifícios e 

disposições legislativas que visam limitar a utilização de determinados gases industriais, cujo impacto no 

aquecimento global é muito elevado) orientadas para a redução das emissões de GEE. (CE, 2008)  

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE)  

O CELE representa uma das iniciativas políticas mais importantes, elaboradas no quadro do ECCP, 

constituindo o primeiro instrumento de mercado no âmbito das alterações climáticas (independente do 

Protocolo de Quioto, mas com o mesmo propósito). O CELE foi aprovado pela Directiva 2003/87/CE, 

lançado em 2005 e prevê o comércio de licenças de emissão dentro da UE, para operadores de 

determinadas instalações que desenvolvam actividades abrangidas pela Directiva, designadamente as 

que envolvem grandes consumos de combustíveis fósseis. (CE, 2008).  
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Constitui um incentivo financeiro de minimização das emissões das empresas participantes, uma vez que 

aplica um custo às suas emissões de Carbono. As autoridades nacionais de cada Estado-Membro da UE, 

concedem um determinado número de licenças de emissão de gases a cada instalação, e as empresas 

que mantenham as suas emissões abaixo do montante da sua licença, podem vender licenças de 

emissões não utilizadas a outras empresas. (CE, 2008).  

Contexto Nacional 

As políticas nacionais de combate às alterações climáticas têm sido desencadeadas no âmbito dos 

acordos realizados pelas Nações Unidas. Assim, no âmbito dos compromissos internacionais, 

nomeadamente do Protocolo de Quioto, Portugal assumiu o objectivo de limitar o aumento das suas 

emissões de GEE a 27%, entre 2008 e 2012. (CE, 2008).  

Para o cumprimento dos objectivos nacionais, em matéria de alterações climáticas, foram criados três 

instrumentos fundamentais (CAC, 2008): 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)  

O PNAC, implementado em 2006, visa quantificar o esforço de mitigação das emissões de GEE, 

necessário para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, identificando as 

responsabilidades sectoriais e definindo um conjunto de políticas, medidas e respectivos instrumentos, 

que permitam reduzir as emissões de GEE nacionais. O PNAC aposta maioritariamente no sector 

energético, da agricultura e pecuária, floresta e resíduos. Com o PNAC reforça-se, paralelamente, o papel 

das políticas e medidas nos sectores não abrangidos pelo CELE, como os transportes e o sector 

residencial. Exemplos possíveis a adoptar pelo PNAC é a produção de electricidade utilizando energias 

renováveis e a modificação de imposto automóvel dependente das emissões de CO2.  

Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE)  

Foi criado no âmbito do CELE e regula as emissões de GEE em Portugal. O PNALE é aplicado aos 

sectores de produção de energia, de produção e transformação de metais ferrosos, à indústria mineral e 

à produção de pasta de papel e papel. 

O PNALE II também traduz um esforço de redução das emissões nacionais de GEE para as instalações 

abrangidas pelo CELE, dado que o valor atribuído, anualmente, para o período 2008-2012 para as 

instalações existentes, é inferior às emissões verificadas nestas instalações entre 2005 e 2007 e o 

montante destinado à reserva para novas instalações não utilizado, será cancelado.  
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Fundo Português de Carbono (FPC) 

É o instrumento financeiro do Estado Português que visa suprir o défice de cumprimento do Protocolo de 

Quioto, que subsiste com a aplicação do PNAC e do PNALE. As linhas de acção no contexto do FPC 

consistem: na obtenção de créditos de emissão de GEE, a preços competitivos, ao abrigo dos 

mecanismos de flexibilidade previstos no Protocolo de Quioto; na obtenção de créditos de emissão de 

GEE, a preços competitivos, através do investimento em fundos geridos por terceiros ou outros 

instrumentos do mercado de carbono; apoio a projectos que conduzam a reduções de emissões de GEE 

no país quando o retorno em termos de emissões evitadas assim o recomende; e promoção da 

participação de entidades públicas e privadas nos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Quioto. A 

competência de gestão do FPC cabe ao Comité Executivo da CECAC, que também apoia a CAC na sua 

função de Autoridade Nacional Designada para os Mecanismos de Quioto. (CE, 2008) 

Face à necessidade de prever o grau de cumprimento das metas nacionais no âmbito do Protocolo de 

Quioto, com o objectivo de permitir o reforço atempado das políticas e medidas de combate às alterações 

climáticas e o ajustamento da dotação financeira do FPC, foi desenvolvido e lançado em 2009, um 

Sistema de Previsão do Cumprimento de Quioto. 

Apesar de Portugal cumprir estas medidas, torna-se necessário que as mesmas funcionem paralelamente 

de modo a surtirem efeitos globais. Pelo que, além destas medidas, a que parte do mundo está dedicada, 

outras de natureza distinta têm que ser tidas em conta – as medidas de adaptação. 

1.3 Iniciativas de adaptação às alterações climáticas 

De acordo com o IPCC (2007), e num contexto ligado às alterações climáticas, a adaptação pode ser 

definida como o ajustamento nos sistemas naturais ou humanos, em resposta a estímulos (ou efeitos) 

climáticos actuais ou esperados, que minimizam efeitos adversos ou exploram oportunidades benéficas. 

Apesar dos esforços internacionais e europeus no combate às alterações climáticas se ter focado 

fundamentalmente no desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação, segundo diversos 

relatórios, nomeadamente no quarto relatório do IPCC, os seus efeitos são irreversíveis. As alterações 

climáticas já se fazem sentir e é inevitável que ocorra uma alteração do clima face aos padrões actuais, 

pelo que as sociedades do mundo inteiro se confrontam com o duplo desafio de reduzir as emissões, e 

de se adaptarem aos impactos biofísicos e socioeconómicos das alterações do clima. 

As medidas de adaptação podem ser caracterizadas de “duras” ou “suaves”. (CCE, 2007) As primeiras 

são de defesa ou recuo, como por exemplo, a deslocalização de portos, indústrias e cidades localizadas 

em zonas baixas já vulneráveis ao efeito de cheias. As segundas determinam mudanças menos 
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profundas no território e são fruto de um planeamento público e desenvolvimento de acções de 

sensibilização. (CCE, 2007). 

Segundo Charlie Peel, as medidas de adaptação podem ser traduzidas em modelos de intervenção dos 

quais se destaca aquele que adopta as soluções- “recuar”, “defender” e “atacar”, segundo o documento 

“Facing up to rising sea levels : Retreat? Defend? Attack?” (Riba & ICE, 2009). 

A estratégia denominada de recuo, que permite a inundação de determinadas zonas, protegendo zonas 

mais delicadas, consiste em mover algumas das infra-estruturas críticas e tecido construído para um 

terreno seguro e permitir que a água entre naturalmente, não correndo assim o risco de inundação. Este 

é um método de remoção das defesas costeiras permitindo que a água proveniente das marés entre. A 

linha de defesa é então recolocada. As vantagens deste método são reduzir o risco de inundação a 

grupos locais mais vulneráveis e criar habitats entre-mareais. (CCE, 2008) 

A defesa consiste em garantir que a água do mar não entre no ambiente construído existente. Isso vai 

exigir defesas construídas para garantir que o nível de protecção será atendido num futuro distante, 

embora seja actualmente uma política dispendiosa a adoptar. Muitas destas infraestruturas foram 

criticadas por serem insustentáveis, reduzindo o acesso à água, prejudicando a zona costeira e os 

habitats. No entanto a protecção e a redução do risco de inundações permite que as actividades 

continuem ininterruptas no ambiente construído. As defesas podem ser resultado, por exemplo, de um 

empreendimento que permita desenvolver e beneficiar da proximidade da água ou mesmo ser 

incorporadas numa resposta sustentável ao aumento do nível da água, incluindo espaços públicos de 

lazer. A escolha desta estratégia tem como principal benefício a possibilidade de a cidade ficar protegida 

de enchentes e não precisar de ser alvo de reconstruções e mudanças para terrenos a cotas superiores 

após inundação.  

Esta estratégia de defesa pode ser complementada por estratégias de ataque, em que existe um enorme 

potencial de desenvolvimento a ser adquirido para cidades costeiras através da construção sobre a água. 

Isso reduz a necessidade de expansão da cidade e garante o seu dinamismo social e económico. 

Embora partes da cidade fiquem ainda vulneráveis a inundações, o benefício a longo prazo de novos 

desenvolvimentos pode compensar esse risco. Há vários tipos de construção que permitem expandir 

edificações sobre a água, e que são aplicados há séculos. Palafitas que permitem a água subir e descer 

naturalmente, suportam espaços habitáveis e são utilizadas em cais de todo o mundo. Têm sido 

utilizadas também estruturas flutuantes para habitação e infraestruturas. A recuperação de terras é 

praticada extensivamente em algumas partes do mundo, criando novas terras para crescimento.  

Os esforços de adaptação à mudança do clima deverão ser reflectidos a todos os níveis e as acções 

deverão ser bem coordenadas. Todos os países necessitam, de reconhecer estes factos e estar 
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preparados, sendo necessárias estratégias integradas de adaptação, a todos os níveis. Os espaços 

urbanos reúnem problemas ambientais nos quais a componente climática assume grande pertinência.  

A vulnerabilidade das cidades às alterações climáticas e as respectivas estratégias de resposta tendem a 

transformar-se num facto determinante da sua estratégia de atracção e de competitividade, uma vez que 

intervirão de forma crescente nas opções de localização de empresas, indústrias e pessoas, e na própria 

estrutura de custos da gestão urbana, sobretudo quando estiverem em causa decisões e investimentos 

de longo prazo.  

Nas cidades, os desafios das mudanças climáticas são particularmente sensíveis, criando factores 

limitadores do desenvolvimento que devem ser ultrapassados. No entanto as cidades contêm 

potencialidades que podem ser aproveitadas para fazer face àqueles desafios, daí retirando benefícios 

complementares. Para isso, é necessário seleccionar medidas adequadas de mitigação das alterações 

climáticas e, sempre que necessário, optar por soluções de adaptação, que permitam minorar as 

consequências nefastas das mudanças climáticas e maximizar os benefícios que elas possam trazer. 

(Alcoforado et al., 2009).  

 

Ilustração 5 - Alguns impactos das alterações climáticas esperados em cidades da Europa do Sul e 
exemplos de medidas de adaptação  
Fonte: Alterações climáticas e desenvolvimento urbano (Alcoforado et al., 2009).  
http://politicadecidades.dgotdu.pt/docs_ref/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Cidades/S%C3%A9rie%20Pol%C3%ADtica%
20de%20Cidades/serie_politica_de_cidades-4.pdf 
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Ainda num estado inicial de desenvolvimento de uma resposta global à ameaça das alterações climáticas, 

nomeadamente a subida do nível do mar, e apesar da multiplicidade de impactos negativos previstos, é 

preciso ter-se consciência de que, nas cidades, existe potencial (em termos de massa crítica e de 

tecnologia) para desenvolver soluções inovadoras e facilmente reproduzíveis, bem como grandes 

concentrações de recursos, que se podem traduzir em certos casos, numa melhor capacidade de 

actuação.  

Para compreender melhor todos estes aspectos referidos torna-se necessário um aprofundamento do 

tema acerca de frentes ribeirinhas urbanas e todo o processo de renovação aplicado a estas, que virá a 

constituir simultaneamente com o tema das alterações climáticas, um factor determinante no 

conhecimento de estratégias aplicadas a frentes de água com ou sem este factor imposto. 

CAPITULO 2: Frentes Ribeirinhas Urbanas 

2.1 Relação da cidade com o rio 

A água tem sido um dos principais factores da localização, origem e desenvolvimento das aglomerações 

urbanas. A existência de uma via de comunicação tão importante como o rio ou o mar foi determinante no 

assentamento das principais cidades de hoje, criando-se uma dinâmica de relação com a água, no caso 

de Portugal, muito intensa dada a nossa localização geográfica. Com o desenvolvimento das actividades 

de pesca e do comércio marítimo, esta relação foi-se consolidando, e adquirindo o carácter de indústria, 

como sector importante da economia urbana. O processo de transformação das frentes ribeirinhas destas 

cidades em zonas industriais implicou o final duma relação directa entre as cidades e a água. Esta 

relação, que tinha provocado uma determinada identidade urbana, viu-se repentinamente cortada. 

Com isto, o desenvolvimento da malha urbana expandiu-se para as “suas costas”, para os terrenos 

periféricos disponíveis e a água era apenas vista como uma barreira para o seu crescimento. Do mesmo 

modo, a evolução das actividades portuárias fez com que fossem criadas áreas fechadas, inacessíveis e 

separadas no coração das cidades, provocando uma barreira entre a cidade e a sua água urbana.  

 “A água do rio representa um grande recurso, particularmente no que se refere à valorização da 

identidade de um local, mas também pode constituir uma oportunidade preciosa para o desenvolvimento 

urbano, em relação a diversos aspectos da vida da cidade.” (Bruttomesso, [s.d.]:4) 

A relação entre a cidade e a sua frente de água abrange uma série de acontecimentos ao longo do 

tempo, tendo por isso um carácter histórico na reflexão da importância das frentes de água para o meio 

urbano. 

A redescoberta do valor paisagístico e ambiental das frentes ribeirinhas, associado à possibilidade da 

aproximação da população à “água”, tem-se transformado num novo modelo de urbanização 
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contemporânea. Neste sentido, muitas têm sido as cidades que nos últimos anos têm desenvolvido 

estratégias de ordenamento territorial nestes espaços. 

Segundo Rinio Bruttomesso ([s.d.]), a prosperidade das áreas urbanas das frentes ribeirinhas permitem 

identificar características que contribuíram para o relançamento destes fragmentos da cidade em contacto 

directo com a água como: 

 Valor estratégico para o desenvolvimento urbano das zonas ribeirinhas, respondendo às 

necessidades de expansão em novos espaços centrais da cidade em oposição dos resultados 

negativos obtidos com o desenvolvimento das periferias; 

 Centralidade das zonas ribeirinhas, que se encontram em contacto visual directo com o centro-

cidade mas com acesso impraticável ou interdito; 

 Património rico em infra-estruturas e edifícios (herdados de antigas funções portuárias ou 

industriais) facilmente reutilizados ou recuperados, permitindo conservar e valorizar a identidade 

original do local; 

 Contacto directo com a água, deixando de ser vista como um obstáculo e passando a atrair 

diversas actividades e um grande fluxo de pessoas; 

 Valor simbólico das áreas ribeirinhas- símbolo da potência comercial/naval. 

Assim, a requalificação das zonas ribeirinhas pode obter resultados não só ao longo das margens como 

também na zona de terra que as ladeiam. Favorece-se e melhora-se o acesso à água e reorganiza-se a 

zona da margem, garantindo uso público. 

Em suma, a água do rio representa um grande recurso, particularmente no que se refere á valorização da 

identidade de um local, mas também pode constituir uma oportunidade preciosa para o desenvolvimento 

urbano em relação a diversos aspectos da vida da cidade, tais como o transporte, o turismo e os tempos 

livres e a qualidade urbana em termos gerais.  

Este fenómeno de regeneração das frentes ribeirinhas, que se iniciou sobretudo a partir dos anos oitenta, 

é um processo complexo e muitas vezes lento, visto estarem em jogo diversos actores e interesses. Com 

o fenómeno das alterações climáticas e nomeadamente a subida do nível médio do mar, o panorama da 

requalificação das frentes urbanas de água surge como uma oportunidade de reforçar esta relação da 

cidade com a água, tornando-se assim necessário aprofundar quais as estratégias de renovação urbana 

destas áreas para melhor compreensão do tema.  

2.2 Estratégias de renovação urbana para as frentes ribeirinhas 

Com o abandono das actividades portuárias e marítimas e consequente declínio económico, muitas 

cidades portuárias foram atingidas, perdendo a sua importância estratégica. A par deste processo, surgiu 
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a oportunidade de crescimento (não em extensão mas em densificação) destas cidades, criando desafios 

no âmbito da renovação de frentes ribeirinhas. A deslocalização dos portos fez gerar vazios urbanos e, no 

final dos anos 70 as frentes ribeirinhas tornaram-se áreas privilegiadas para a regeneração das cidades. 

O valor paisagístico e ambiental das frentes de água foi assim redescoberto e associado à possibilidade 

de aproximação da população à água, caracterizando deste modo, um novo modelo de urbanização. 

Neste contexto, algumas cidades têm vindo a desenvolver estratégias de ordenamento territorial nestes 

espaços. A implantação dos grandes projectos de reabilitação teve origem nos Estados Unidos da 

América no final dos anos 50, nas cidades de Baltimore com a renovação urbana do “Inner Harbour”, e 

em Boston com as sucessivas operações de renovação, como a “Downtown Waterfront”. Seguidamente, 

no início dos anos 70 foi nas cidades canadianas de Toronto, com “Harbourfront Project”, e em Montreal. 

Estes primeiros planos de renovação das frentes de água nos anos 70, assentaram em visões 

funcionalistas e racionais, geraram centros mono funcionais e destruíram a antiga forma dos portos, 

criando outras estruturas espaciais. 

 

Ilustração 6 - Inner Harbour, Baltimore, antes da operação de renovação da frente de água  
Fonte: http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/robert-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-photography/#1 

http://darkroom.baltimoresun.com/2012/11/robert-kniesche-a-life-devoted-to-baltimore-and-photography/#1
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Ilustração 7 – Inner Harbour, Baltimore, após operação de renovação da frente de água 
Fonte: http://www.baltimoremarinecenters.com/Inner-Harbor/Photo-Gallery.aspx 

Já nas décadas de 80 e 90, as estratégias de urbanismo distanciaram-se do mono funcionalismo e 

reflectem a adaptação do desenho urbano às características, memória e identidade dos locais. As 

direcções futuras dos projectos de requalificação urbana não são evidentes, existindo ainda pouca 

definição nos critérios que definem as novas centralidades que se pretendem criar nas frentes de água 

(Meyer, 1999).  

O processo estende-se então à Europa, com a operação de renovação urbana das Liverpool Docklands, 

finalizado nos anos 80 com a intervenção paradigma da London Docklands Development Corporation 

(LDDC), a pioneira nas operações de reconversão da extensa área libertada pela indústria naval de 

Londres. Este processo serviu de exemplo à Europa. Cidades como Roterdão, Barcelona, Génova, 

Amesterdão, Hamburgo, Antuérpia, Oslo, Helsínquia e Lisboa, entre muitas outras, desenvolveram 

programas próprios de renovação de frentes de água procurando uma maior integração urbana. Para 

além dos casos referidos, actualmente em muitas cidades de todo o mundo, a revalorização das frentes 

de água transformou-se num paradigma das cidades, sobretudo no início do século XXI.    



 

 

23 O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 | alhandra, espaços dinâmicos 

 

Ilustração 8- London Docklands, West India Docks, 1965  
Fonte: http://www.photoarchivenews.com/aerial-stock-image-specialist-launches-newly-scanned-collection-at-fotofringe/ 

Ilustração 9 – London Docklands, Canary Wharf, 1995  

Fonte: http://www.webbaviation.co.uk/gallery/d/34738-1/LondonDocklandsAir-cb32943.jpg 

http://www.webbaviation.co.uk/gallery/d/34738-1/LondonDocklandsAir-cb32943.jpg
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Na perspectiva da qualificação turística das cidades, a fim de desenvolver a atractividade da zona em 

caso e a qualidade da procura através da qualidade da oferta, e considerando novas motivações e 

maiores exigências da população, tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma forte intervenção na 

requalificação das Frentes de Água.  

Esta procura de qualificação da oferta destes espaços vai ao encontro das exigências de novos modos de 

vida da sociedade actual, e tem contribuído para a requalificação das frentes urbanas ribeirinhas que, 

associadas ou não a intervenções de regeneração de áreas portuárias e industriais, criam novos espaços 

dinâmicos da vida quotidiana das cidades. O potencial destas zonas em termos ambientais e 

paisagísticos, em paralelo com as intervenções de regeneração urbana, permite então gerar mais-valias 

significativas em termos económicos, decorrentes da alteração física e funcional do espaço. 

Outro aspecto fundamental é a pedonalização das frentes de água, associada a espaços públicos de 

estar, de recreio, lazer e restauração, e tem constituído o modelo de intervenção que se tem generalizado 

em muitas cidades. Este modelo é relevante sobretudo para a valorização de novas áreas urbanas e para 

a revitalização da cidade, e para a sua capacidade de atrair e concentrar novas funções e actividades 

como, instituições públicas e privadas, escritórios, habitação, hotéis, etc.  

Apesar da especificidade de cada operação de regeneração, há características urbanísticas comuns que 

podem ser referidas, no que diz respeito à nova estratégia na transformação das cidades.  

Algumas propostas de classificação tipológica têm também sido esboçadas: Rinio Brutomesso distingue 

as operações da administração pública das operações das sociedades de construção; Ann Breen e Dick 

Rigby distinguem a “cultural waterfront”, a “environmental waterfront”, a “historic waterfront”, a “mixed-

used waterfront”, a “recreational waterfront”,a “residential waterfront” e a “working waterfront”; Han Meyer 

identifica quatro diferentes atitudes urbanísticas nas operações de renovação - a divisão entre a cidade e 

a infra-estrutura, a relação entre a cidade e a infra-estrutura como um desenho de moda, a relação entre 

a cidade e a infra-estrutura como um projecto de arquitectura, e a relação entre a cidade e a infra-

estrutura como um projecto de desenho urbano. (Coelho & Costa) 

Em suma, as operações de renovação urbanas podem ser caracterizadas também, por acções 

estratégicas de planeamento da cidade, de estruturação do espaço público e de modernização das infra-

estruturas. A este processo, pode ainda acrescentar-se o estímulo actual que acresce devido às 

alterações climáticas, pois envolve novas medidas de adaptação das cidades com frentes ribeirinhas.  
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2.3 Oportunidade de renovação urbana em cenário de subida do nível do mar 

Actualmente, mais da metade da população do mundo vive em cidades costeiras. Como referido 

anteriormente estima-se que mais de dois terços destas cidades estão vulneráveis às alterações 

climáticas e ao consequente aumento do nível do mar. Para a sobrevivência das populações e 

desenvolvimento destas cidades é fundamental introduzir estratégias de adaptação, aliadas a estratégias 

de mitigação.   

Nestas circunstâncias diversas cidades se têm focado na adaptação das suas frentes de água devido aos 

efeitos causados pela subida do nível do mar. São apresentados seguidamente exemplos de alguns 

casos de adaptação nas cidades de Kingston Upon Hull e Portsmouth (Reino Unido), Roterdão (Holanda), 

e Ho Chi Minh City (Vietname).  

Kingston Upon Hull 

A cidade de Kingston Upon Hull situa-se no estuário de Humber a 40 km do mar do Norte, onde ocorrem 

fortes possibilidades de inundação devido à construção em terrenos baixos. A cidade tem uma população 

de 250.000 habitantes e a sua fonte económica é o porto, que é líder em exportações para a 

Escandinávia e para o Báltico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10 – Localização da cidade no estuário de Humber e projecção da subida do nível do mar para 2100. 
Fonte: Facing up to rising see levels: Retreat? Defend? Attack? (RIBA and ICE, 2009)  
http://www.buildingfutures.org.uk/assets/downloads/Facing_Up_To_Rising_Sea_Levels.pdf 
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Conforme mencionado pela Institution of Civil Engineers UK e o Royal Institute of British Architects, os 

cenários de subida do nível das águas para 2100 em Kingston-Upon-Hull são fixados em 2 metros. Como 

estratégias de projecto definiram-se 3 linhas de trabalho: a defesa, o ataque e o recuo.  

 

Ilustração 11 - Estratégias de adaptação 
Fonte: Facing up to rising see levels: Retreat? Defend? Attack? (RIBA and ICE, 2009)  
http://www.buildingfutures.org.uk/assets/downloads/Facing_Up_To_Rising_Sea_Levels.pdf 

A estratégia de recuo pretende estudar se seria possível deixar a água entrar em determinadas zonas da 

cidade diminuindo assim os riscos de inundação em outras zonas da cidade. Escolher-se-ia então salvar 

partes da cidade antiga permitindo que as zonas baixas da cidade dos dois lados do rio Humber 

inundassem, tornando-se pântanos e salinas. A estratégia de defesa pretende analisar se existe 

suficiente investimento para proteger a cidade da subida do nível do mar e se esse investimento seria 

recompensado. Por fim, a estratégia de ataque pretende aproveitar as infra-estruturas portuárias para 

criar uma nova frente de água, construindo em plataformas flutuantes e implementando o novo conceito 

de casas-barco. 

 

 

 

Ilustração 12- Hull “retreats”, “defends” e “attacks”   
Fonte: Facing up to rising see levels: Retreat? Defend? Attack? (RIBA and ICE, 2009)  
http://www.buildingfutures.org.uk/assets/downloads/Facing_Up_To_Rising_Sea_Levels.pdf 
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Portsmouth 

Localizada a sul de Inglaterra, tem uma população de 200.000 habitantes e a maior densidade do Reino 

Unido. A cidade é relativamente baixa, e encontra-se apenas a 3 metros acima do nível do mar, e por isso 

é visível que uma possível subida do nível médio da água a atingirá em várias frentes, algo que já é 

visível com as subidas ocasionais provocadas pelas marés.  

A cidade apresenta uma grande ligação com a água, o que explica a preocupação que se tem vindo a 

sentir. Todos estes aspectos contribuíram para a criação de um estudo estratégico que visa proteger a 

cidade dos fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Para combater tal acontecimento 

foram desenvolvidas três estratégias distintas, com vista à subida esperada num período de 100 anos. A 

primeira estratégia passa por um recuo das funções da cidade, situadas em zonas inundáveis, para a 

zona norte e mais elevada da cidade, de forma a superar a perda de áreas que ficam submersas. Outra 

das estratégias aplicadas, procurando defender os limites actuais da cidade, surge com a criação de uma 

barreira a sul, através de comportas que permitam controlar a subida da água para dentro das baias, 

evitando e protegendo potenciais enchentes. A terceira estratégia passa por “atacar” a subida da água 

com a criação de plataformas sobre a água que se encontram interligadas, que podem albergar edifícios 

habitacionais ou industriais, e que fazem face à inundação das áreas mais baixas da cidade. 

Ilustração 13 – Localização da cidade de Portsmouth e projecção da subida do nível do mar para 2100. 
Fonte: Facing up to rising see levels: Retreat? Defend? Attack? (RIBA and ICE, 2009) 
http://www.buildingfutures.org.uk/assets/downloads/Facing_Up_To_Rising_Sea_Levels.pdf 
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Ilustração 14 – Portsmouth “retreat”, “defends” e “attacks”. 
Fonte: Facing up to rising see levels: Retreat? Defend? Attack? (RIBA and ICE, 2009) 
http://www.buildingfutures.org.uk/assets/downloads/Facing_Up_To_Rising_Sea_Levels.pdf 

 

Ho Chi Minh 

Ho Chi Minh é a maior cidade do Vietname e localiza-se no delta do Mekong. Situada no sul do país tem 

cerca de 6,1 milhões de habitantes. É o maior porto e o maior centro industrial e comercial do Vietname e 

um importante centro económico, cultural e comercial. As áreas urbanas e infra-estruturas são 

desenvolvidas em áreas baixas, vulneráveis aos impactos provocados pelas alterações climáticas. Ho Chi 

Minh tem reconhecido então a importância de realizar medidas de adaptação no processo do 

planeamento da cidade. 

 

Ilustração 15 - Mapa de Ho Chi Minh  
Fonte: Connecting Delta Cities: sharing knowledge and working on adaptation to climate change (MOLENAAR, 2009) 
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/delta_cities_website/documents 
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Além de um aumento substancial da população, o rápido crescimento da cidade resultou numa 

considerável expansão das áreas urbanas para áreas rurais adjacentes. Hoje em dia, aproximadamente 

60% da área urbana está localizada a menos de 1,5 metros acima do nível do mar, tornando-se 

altamente vulnerável á subida do nível do mar.  

O nível do mar subiu 20 centímetros nos últimos 50 anos e a cidade conta com um notável aumento 

médio de 1,5 cm por ano desde 1990, o que representa um grande desafio para a baixa altitude Ho Chi 

Minh. 

O risco de inundação tornou-se um fenómeno habitual e uma grande preocupação em Ho Chi Minh nos 

últimos anos, especialmente desde o início da década de 1990. A quantidade de locais inundados e a sua 

frequência e duração tem aumentado e causado danos ao nível económico e social, assim como danos 

nas infra-estruturas e bens e à poluição da água. As áreas baixas da cidade são as primeiras a sofrer 

danos devido a marés altas combinadas com eventos de chuvas intensas e um insuficiente sistema de 

drenagem.  

  

Ilustração 16- Inundações em Ho Chi Minh  
Fonte: Connecting Delta Cities: sharing knowledge and working on adaptation to climate change (MOLENAAR, 2009) 
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/delta_cities_website/documents 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 17 - Inundações em Ho Chi Minh  
Fonte: Connecting Delta Cities: sharing knowledge and working on adaptation to climate change (MOLENAAR, 2009) 
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/delta_cities_website/documents 
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O Vietname em geral, e em particular a cidade de Ho Chi Minh, foram definidos como um dos lugares 

mais severamente afectados pela mudança do clima futuro, especialmente pela subida do nível do mar. A 

fim de enfrentar esses desafios, Ho Chi Minh, juntamente com outras cidades do Vietname, está 

actualmente a desenvolver um Plano de Acção sobre a Mudança do Clima, que deve definir respostas 

conducentes à salvaguarda do desenvolvimento da cidade. 

 

Ilustração 18- Plano para controlo da subida do nível do mar em HCM.  
Fonte: Connecting Delta Cities: sharing knowledge and working on adaptation to climate change (MOLENAAR, 2009) 
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/delta_cities_website/documents 

Ho Chi Minh definiu medidas concretas de adaptação às mudanças climáticas. De modo a reduzir a 

vulnerabilidade de futuras áreas urbanas, foi decretada uma política em 2008, que exige que todas as 

novas construções têm de ser elevadas a 2,5 m acima do nível médio do mar. Para proteger a cidade das 

alterações climáticas e consequente aumento do nível do mar, foi aprovado um plano de controlo de 

marés, que propõe a criação de um sistema de barreiras em torno da cidade.  

Roterdão 

A cidade de Roterdão fica situada no delta holandês, formado pelos rios Reno e Mosa. Na Holanda, 26% 

do país fica abaixo do nível do mar e Roterdão não é excepção, estando 4 metros abaixo do nível do mar. 

É um dos locais mais vulneráveis do mundo ao risco de inundação e por isso possui um sistema de 

protecção em torno da cidade que está preparado para durar cerca de cem anos.  

Com o fenómeno das alterações climáticas a crescer exponencialmente, Roterdão está sujeito a várias 

ameaças: elevação do nível do mar, descargas fluviais, águas subterrâneas e precipitação, e devido a 

estes fenómenos, é necessária uma preocupação permanente. Tal facto é explicado pelo programa que a 

cidade criou: “Rotterdam climate proof” em 2010 com o objectivo de encarar as alterações climáticas 

como uma oportunidade mais que uma ameaça, permitindo que a cidade se torne eficiente no que 
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respeita ao assunto das alterações climáticas. Os seus objectivos principais passam pela gestão das 

inundações através de diques, barragens, canais, comportas e barreiras, gestão do sistema de esgotos, 

pelo desenvolvimento de sistemas de armazenamento de águas pluviais com a criação de praças 

aquáticas, coberturas ajardinadas, pelo desenvolvimento de estratégias de adaptação para o edificado, 

como por exemplo edifícios flutuantes, assim como pelo desenvolvimento de novos sistemas de 

acessibilidade, através de meios aquáticos. 

O projecto da barreira Maeslant foi o maior investimento feito pela cidade para proteger a cidade de uma 

elevação do nível do mar até 5 metros. É um sistema computorizado que controla as duas maiores 

comportas no canal de Roterdão.  

 

Ilustração 19 - Barreira Maeslant  
Fonte:Rotterdam Climate Proof Programme (Molenaar et al., 2009). 
 

Outro projecto, que resulta da iniciativa da cidade com a “Hollandse Delta Water Board” e a “Schieland e 

Krimpenerwaard District Water Board” é “Waterstad 2035”. O objectivo deste projecto foi principalmente o 

de desenvolver a imagem de uma cidade baseada na água, através da implementação de zonas 

residenciais adaptadas à água, sistemas de gestão de água mais eficientes e possibilitar novos 

transportes marítimos.  

A implementação deste projecto agrupa-se em três zonas principais: nas áreas norte, centro e sul da 

cidade. Na zona norte foram criadas ligações entre os canais e pretendeu-se renaturalizar os rios Rotte e 

Shie que haviam desaparecido. Nesta zona foram criadas novas áreas residenciais, associadas ao rio e 

praças de água, para armazenamento de águas pluviais, aquando de chuva intensa.  
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Na zona central da cidade, a protecção proporcionada pelos diques, num cenário extremo de subida do 

nível do mar, teriam de ser elevados. Contudo, as áreas portuárias estão localizadas fora dos limites de 

protecção dos diques e por isso seriam reabilitadas a fim de admitir novos sistemas de transporte 

marítimos, que fizessem a ligação desta área a outras zonas da cidade. A sul de Roterdão pretendeu-se 

criar ligações nos diversos canais, onde se faria a expansão urbana agregando diversas funções.  

Outro dos projectos adoptados em Roterdão como forma de bacia de retenção, foram as praças de água. 

Estas permitem armazenar as águas pluviais em situação de chuvas intensas e funcionam também como 

espaço público, servindo de praças, campos de jogos ou espaços verdes, sujeitos a estarem cheias ou 

vazias. Esta solução permitiria não só armazenar a água pluvial, como evitar a sobrecarga dos sistemas 

de drenagem.  

 

 

 

Ilustração 20- Roterdão - Master Plan “ WaterStad 2035”  
Fonte: Waterplan 2 Rotterdam : Working on Water for an Attractive City (Jacobs et al., 2007)  
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/documents/Documenten/WATERPLAN_engels.pdf 

Ilustração 21- Praça de água vazia, parcialmente cheia e cheia. 
Fonte: De Urbanisten and the Wondrous Water Square, (Boer et al., 2010) 
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CAPITULO 3: Frente Ribeirinha Norte do Estuário do Tejo e a subida do nível do mar 

3.1 Evolução histórica e caracterização da frente ribeirinha da vila de Alhandra 

Alhandra é uma vila portuguesa pertencente ao estuário do Tejo. Situada na margem direita do rio a 

cerca de 20 km de Lisboa, é a mais pequena freguesia que compõe o concelho de Vila Franca de Xira, 

que por sua vez integra o distrito de Lisboa. A vila de carácter urbano-industrial tem como principais 

limites físicos a linha ferroviária, a estrada nacional (EN10), e a Autoestrada do Norte (A1) a poente, e o 

rio Tejo a nascente. Faz fronteira a sul com as cidades de Alverca, e Vila Franca de Xira a norte.   

 
 

 
 
Ilustração 22- Localização de Alhandra no estuário  
do Tejo. Fonte: Desenho da autora  

 

Na vila de Alhandra, até ao século XIX as actividades produtivas dominantes eram a pesca, o fabrico de 

telha e tijolo e a agricultura nos mouchões e lezírias, que fazendo parte integrante do vale do Tejo, 

constitui a maior área agrícola da Área Metropolitana de Lisboa.  

Em 1856 com a inauguração do primeiro troço da linha ferroviária do país, que fazia a ligação entre 

Lisboa e o Carregado, a rota fluvial foi extinta. O novo meio de transporte passa a ter um papel essencial 

no transporte de pessoas e mercadorias entre a capital e Vila Franca de Xira, passando pela vila de 

Alhandra. 

Por volta de 1890, o processo de industrialização do concelho passa então a moldar o carácter de 

Alhandra ao longo do século XX, instalando-se na vila importantes fábricas de lã, linho e de descasque de 

Ilustração 23- Localização de Alhandra relativamente a 
Lisboa. Fonte: Desenho da autora sobre base cartográfica 

(carta militar nº 404, 1966) 
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arroz. Anos mais tarde, a vila toma um desenvolvimento antes desconhecido com a instalação da fábrica 

de cimento da CIMPOR. Associada à intensa industrialização e consequente aumento populacional 

registado pela criação de postos de trabalho, surgem as primeiras residências essencialmente destinadas 

a operários, explicando o facto de estas se localizarem junto de fábricas. Centenas de trabalhadores 

ligados à indústria fabril, ao comércio e aos serviços, transformam a fisionomia da vila e o tecido urbano 

expande-se assim, ocupando a área central e ribeirinha da vila. 

Também a construção da Ponte Marechal Carmona em 1951, em Vila Franca de Xira, veio potenciar o 

crescimento populacional desta cidade e das áreas urbanas circundantes, de que Alhandra faz parte 

integrante. A ponte marcou então uma importante travessia entre as duas margens do Tejo, facilitando a 

conexão Norte/Sul do país.  

Actualmente, devido às características morfológicas e topográficas, a expansão do tecido urbano de 

Alhandra cresce no sentido do interior, para lá das infra-estruturas viárias e ferroviárias, visto que a zona 

ribeirinha se encontra densamente ocupada e sem área de expansão possível. Este facto vem provar que 

a vila atingiu o seu limite de crescimento, tendo em conta que as novas áreas a poente estão fora do 

limite “vivido” da vila, assim como das actividades comerciais e culturais situadas junto à frente ribeirinha.  

 

Ilustração 24- Expansão da vila para poente.  
Fonte: Desenho da autora 
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Maioritariamente datado da primeira metade do séc. XX, o edificado presente em Alhandra desenha uma 

malha regular e organizada, com ruas estreitas que vão alargando à medida que a zona ribeirinha se 

aproxima. A maior parte dos edifícios existentes na vila têm de um a três pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos usos predominantes, pode-se identificar a habitação e a indústria, que preenchem 75% do 

território de Alhandra. Os restantes 25% são dedicados a solo rural, como espaços florestais, de 

policultura e silvo-pastorícia que são indispensáveis à sobrevivência dos alhandrenses.  

Verifica-se então a necessidade de edificado destinado a comércio, serviços e equipamentos de apoio à 

população.  

Com a reabilitação da actual zona ribeirinha, no âmbito do QREN/PORLisboa (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional e Por Lisboa), no eixo compreendido entre Vila Franca de Xira e Alhandra, foi 

introduzido um percurso pedonal e ciclovia junto ao rio. Tendo como cenário privilegiado o rio, os 

mouchões, a reserva natural do estuário do Tejo e a lezíria, estabelece uma aproximação ao rio e a 

possibilidade de actividades desportivas e de lazer. Inserido neste contexto, destaca-se um equipamento 

assinalado de “jangada cultural” promovido pelo concelho, com determinadas áreas de atracagem 

espalhadas pelas várias frentes ribeirinhas urbanas, através do qual poderão ser realizados espectáculos 

do rio para terra, que possam servir toda a população do concelho, enfatizados pelo cenário que o Tejo 

proporciona.  

Ilustração 25- Edificado cria ruas estreitas que alargam conforme se aproximam da frente ribeirinha 
Fonte: Desenho da autora 
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Junto ao rio, as antigas barracas dos pescadores foram demolidas, aquando da reabilitação da zona 

ribeirinha, e foi construído para estes um bairro habitacional na zona mais a norte da vila. Porém, as 

embarcações alinhadas na margem do Tejo deixam transparecer ainda o carácter piscatório desta vila.  

Alhandra, como já foi referido, sempre teve uma forte relação com o rio, por todas as actividades 

relacionadas com este, e consequente fonte de sobrevivência da população. Contudo, estas acções têm 

vindo a extinguir-se, não só pela carência de equipamentos e usos propícios, como também pelo modo 

de vida da população.  

 Considera-se então essencial uma actuação na frente ribeirinha da vila de Alhandra, no sentido de a 

dotar de equipamentos colectivos, espaços públicos e dinamizadores de actividades e espaços de lazer e 

cultura, usufruindo do cenário do Tejo, para que a vila recupere o seu valor enquanto área urbana do 

estuário. Esta abordagem de reestruturação urbana surge no contexto das novas exigências que o 

território impõe, como sejam os impactos previstos decorrentes das alterações climáticas e derivada 

subida do nível do mar.  

Ilustração 26- Percurso pedonal/ ciclovia (sentido 
Alhandra- Vila Franca) 
Fonte: Fotografia da autora 

 

 

Ilustração 27- Percurso pedonal/ ciclovia (sentido Vila 
Franca- Alhandra) 
Fonte: Fotografia da autora 

Ilustração 28- Frente ribeirinha de Alhandra Ilustração 29- Frente ribeirinha de Alhandra 
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3.2 Caracterização do eixo Alhandra- Vila Franca de Xira em cenário de subida do nível do 

mar 

O fenómeno das alterações climáticas e consequente aumento do nível do mar afectará grande parte das 

zonas costeiras. Alhandra, inserida no estuário do Tejo também fará parte deste processo. Para tal foi 

necessário aprofundar os impactos estimados para esta área de estudo, eixo compreendido entre a 

cidade de Vila Franca de Xira e a vila de Alhandra, analisando detalhadamente a vila. 

 

Ilustração 30- Localização do eixo Alhandra-Vila Franca de Xira na margem norte do estuário do Tejo 
Fonte: Desenho da autora sobre base cartográfica  

Esta é uma área em que são visíveis anualmente, durante o Inverno, cheias e inundações aquando da 

maré alta em condições meteorológicas extremas, com precipitação e ondulação. Este facto prevê 

inúmeros impactos ao nível do edificado afectado, da agricultura e do comércio. 

Considerando então um horizonte temporal para o ano de 2100 e assumindo como ‘tipping point’ a cota 

de 4 metros, podemos verificar que toda a área de estudo sofrerá danos consideráveis.  

Ilustração 31- Nível do mar actual no eixo Alhandra- Vila Franca de Xira.  
Fonte: Trabalho de grupo, elaborado na disciplina de Laboratório de Projecto III (2011/2012). 
 

 
Ilustração 32- Simulação da subida do nível do mar no tipping point de 4.5 metros no eixo Alhandra-Vila 
Franca de Xira em 2100.  
Fonte: Trabalho de grupo, elaborado na disciplina de Laboratório de Projecto III (2011/2012). 
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Concretamente, Alhandra será afectada em quase todo o núcleo urbano, excepto o miradouro e a fábrica 

da CIMPOR, que se encontram a uma cota superior. Toda a sua frente ribeirinha e o núcleo urbano 

antigo, compreendido entre a linha de caminho-de-ferro e o rio, sofrerão com este fenómeno. Em relação 

ao edificado, a grande maioria afectada é essencialmente de carácter habitacional e industrial. Através 

desta análise foi possível verificar a escassez de edificado de carácter público, de zonas comerciais e 

espaços dinamizadores de actividades. Todos estes aspectos trarão repercussões na vida da população 

alhandrense e nas suas relações com a vila e com o rio.  

A vasta área atingida pelos impactos previstos, especificamente pela subida do nível do mar até ao ano 

de 2100, será tida em consideração aquando da adopção de uma estratégia adequada de intervenção na 

defesa, no avanço ou no recuo.  

Alhandra fará então parte de uma reestruturação/regeneração urbana e arquitectónica ao longo da sua 

frente ribeirinha, de modo a melhorar a qualidade de vida da população, ponderando as vivências já 

existentes e nunca esquecendo o cenário que o Tejo proporciona.  

CAPITULO 4: Proposta de adaptação para o caso de Alhandra 

4.1 Modelo de ordenamento proposto 

A presente proposta consiste no desenvolvimento de um projecto urbano de requalificação para a frente 

ribeirinha de um aglomerado urbano do estuário do Tejo. A zona definida para intervenção foi a vila de 

Alhandra, localizada na margem norte do rio, sobretudo por se prever um impacto significativo com o 

fenómeno das alterações climáticas e consequente subida do nível do mar, previsto para um horizonte 

temporal de cerca de 100 anos.   

Devido a estes factores pretende-se tirar partido do problema em questão, criando estratégias e soluções 

para que a área não seja afectada, ou seja defendida. Para tal foi necessário compreender o território e 

as suas principais características assim como analisar frentes ribeirinhas e estratégias utilizadas em 

casos semelhantes. Estes aspectos serviram de apoio e fundamentação para os procedimentos 

adoptados na frente ribeirinha de Alhandra.  

Para a realização deste trabalho, foram adoptadas duas cotas altimétricas de referência, a de quatro e a 

de quatro metros e meio. O “tipping point” de 4.00 metros corresponde à subida do nível do mar de 2.00 

metros, em situação de maré alta em condições meteorológicas normais e o “tipping point” de 4.5 metros 

é atingido aquando da subida do nível médio do mar em 2.00 metros, mas num cenário meteorológico 

extremo e portanto afectado pela ondulação e picos de maré. 
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Através dos cenários adoptados verificou-se que a vila de Alhandra sofrerá impactos ao nível do núcleo 

urbano, das infra-estruturas e mobilidades conforme referido anteriormente. A escolha da estratégia para 

a área de intervenção, de maneira a protegê-la e adaptá-la baseou-se no caso de Portsmouth, onde 

foram desenvolvidas as estratégias de “defesa”, “ataque” e “recuo”. Como foi referido anteriormente, a 

estratégia de defesa compreende a criação de barreiras de protecção à subida da água; a estratégia de 

ataque consiste deslocalizar actividades para dentro de água, tirando partido deste novo território; e o 

recuo permite que a água entre em determinadas zonas da cidade, implicando ou não perdas materiais.  

Para que o problema seja controlado, a estratégia adoptada para a vila de Alhandra foi baseada 

essencialmente na preservação do núcleo urbano e de todas as actividades que fazem parte da história e 

identidade do lugar. Desta forma, o que se propõe é uma estratégia coordenada de defesa e ataque. A 

defesa é concretizada através de um dique que se assume como uma estrutura capaz de absorver os 

impactos da subida do nível do mar, edificado em toda a extensão da frente de Alhandra, para que o 

núcleo urbano não seja afectado na totalidade. Para além do papel de protecção da vila o dique funciona 

como um percurso pedonal e ciclável ao longo de toda a frente ribeirinha, onde serão integrados 

inúmeros usos e actividades. A estratégia de ataque é aplicada através da implementação de edificado e 

espaços públicos em espaços de água. Deste modo, potenciam-se actividades já existentes e criam-se 

novos espaços públicos e edificados. 

 

Ilustração 33- Cenários de subida do nível do mar para 2100 
Fonte: Projecto FCT “Urbanised Estuaries and Deltas”, FA/UTL e FSHS/UNL, 2011 
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Ilustração 34- Indicação das estratégias adoptadas (defesa e ataque) 
Fonte: Desenho da autora 

As estratégias adoptadas foram pensadas no sentido de estabelecer essencialmente a ligação e 

relacionamento entre a vila e o rio. É através de espaços dinamizadores de usos e actividades públicas 

que esta estratégia se desenvolve.  

4.2 Espaços dinâmicos 

Com a construção do dique que funciona tanto como defesa do núcleo urbano como espaço dinamizador 

de usos, vários objectivos são traçados. O primeiro objectivo é a defesa da cidade do avanço do rio e o 

segundo, não menos importante, é o aprofundamento do relacionamento entre a estrutura urbana e o rio, 

conseguido através da criação de um grande sistema de espaços públicos.  

 

Ilustração 35- Planta esquemática dos usos existentes e propostos para a frente ribeirinha 
Fonte: Desenho da autora 
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Este sistema está interligado em toda a extensão da frente ribeirinha através do dique que gera tanto 

espaços construídos sobre a água, como espaços de aproximação ao actual núcleo urbano, para que 

este não actue como um meio de ruptura mas sim como elemento de agregação. 

Os espaços projectados podem designar-se de dinamizadores, uma vez que integram novos usos e 

actividades e também dinâmicos em si mesmos pela própria variação da maré, que proporciona formas 

diferentes de ‘viver’ conforme a altura do dia. Existirão, então, espaços que possuem uma determinada 

função aquando da maré baixa e outra função quando a maré subir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as zonas propostas se relacionam com o actual núcleo urbano e com as vivências presentes. No 

limite sul da vila, onde está localizada a fábrica da Cimpor, são criados novos edifícios destinados a 

escritórios. De seguida, para que exista uma continuidade de edifícios habitacionais, é proposta uma 

nova área habitacional, adjacente a esta, com ligações ao rio e à cidade consolidada. Na zona central da 

frente ribeirinha, o dique ‘entra’ no núcleo urbano criando um espaço amplo e de aproximação da água à 

vila, onde se localiza um novo equipamento que funciona como símbolo desta nova relação entre a 

cidade e o rio. Todo este espaço central é concebido através de plataformas confinantes ao dique, 

formando um anfiteatro virado para o rio. Neste local é também integrada uma área destinada ao 

comércio, privilegiada por possuir três pontos de vista para o rio. A marina, localizada a norte da área 

comercial, possui tal como todos os espaços propostos, ligação visual e física com o rio.  

Como limite a norte da vila, sugere-se a implantação de um parque verde urbano, que em determinadas 

áreas usufrui da oscilação das marés, criando percursos sobre a vegetação, e outras em que o contacto 

Ilustração 36 - Praça central - maré baixa 
Fonte: Desenho da autora 

Ilustração 37- Praça central - maré cheia 
Fonte: Desenho da autora 
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com a água é permanente, através de plataformas flutuantes, de plataformas edificadas e pontualmente 

cais palafíticos sobrepostos à vegetação selvagem, característicos nos ambientes estuarinos.  

As áreas de contemplação do rio, localizadas entre a marina e o parque urbano servem também como 

espaço de actividades pré-existentes na vila, como a pesca artesanal.  

Já fora dos limites da vila, mantêm-se os percursos pedonais e cicláveis entre o eixo Alhandra- Vila 

Franca de Xira a norte, e entre a área da Cimpor e o núcleo urbano, construídos sobre o dique proposto 

como estratégia geral de adaptação. 

Quanto ao tráfego viário, é realizado no antigo núcleo urbano, reconsiderando os espaços criados livres 

para circulação pedonal, e tornando a vila mais sustentável e eficiente na medida em que se diminuirá o 

tráfego automóvel e consequentemente se limitará a emissão de GEE. 

Toda a proposta entra em contacto com o rio a vários níveis: pela orientação dos edifícios e pelas ruas 

que nos abrem percursos até si; pelos degraus desnivelados que se constroem a partir do rio; pela 

introdução de espaços verdes que se infiltram no núcleo urbano antigo e atingem o dique, passando a 

plataformas de aproximação à água; e pelo próprio dique e percursos propostos.   

Assim, pode afirmar-se que o espaço público possui um papel estruturante e definidor na vila, 

considerando que a própria água pode ser espaço público (como espaço acessível fisicamente, como 

espaço percorrível, e como espaço de lazer) podendo constituir-se ela própria como um prolongamento 

do núcleo urbano.  

Ilustração 38- Parque urbano 
Fonte: Desenho da autora 

Ilustração 39 - Vegetação ribeirinha 
Fonte: Desenho da autora 
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4.3 Museu do Tejo  

No âmbito desta acção de requalificação urbana é proposto um edifício símbolo. A proposta é de um 

edifício que abriga um museu que é impulsionado pela sua aproximação ao rio e pelas actividades 

ligadas a este. Pelas suas características é nomeado de Museu do Tejo.  

A localização do equipamento é uma mais-valia para a frente ribeirinha da vila, no modo como se articula 

com todos os espaços propostos ao longo da mesma, tornando-se um espaço agregador para os 

visitantes que circulem á beira-rio.  

 

Ilustração 40- Localização do equipamento na frente ribeirinha 
Fonte: Desenho da autora 

O edifício está localizado numa área-chave da vila, junto da grande praça proposta. Esta praça, espaço 

central da frente ribeirinha, é caracterizada pela sua amplitude e por ser uma área de contemplação do 

rio. Cria também uma forte ligação com o miradouro já existente a uma cota superior, onde se localiza a 

Igreja, e com o núcleo urbano pré-existente. A praça pode ser também, associada ao equipamento 

proposto ou isoladamente, um local gerador de actividades exteriores. 

 

Ilustração 41- Relação do equipamento com o envolvente 
Fonte: Desenho da autora 

O equipamento foi pensado de modo a criar uma dinâmica urbana-ribeirinha, pela sua localização, 

assente no rio, pela praça adjacente e pelo dique que acaba por se inserir no próprio edificado. Pode 

afirmar-se que o equipamento personifica elementos distintos: terra firme e água.  
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Ilustração 42- Esquema do conceito do equipamento 
Fonte: Desenho da autora 

O museu é composto por dois volumes que possuem características distintas derivadas dos espaços que 

abrigam. Um onde se distribuem todas as áreas através de um grande átrio central e outro dedicado ao 

espaço de exposições. O volume dedicado à distribuição e acessos tem agregada uma área destinada a 

restauração e lazer, com uma vista privilegiada sobre o Tejo. Possui também uma plataforma exterior por 

onde é possível o acesso independente ao espaço de restauração. O grande átrio central tem uma 

relação visual imediata com o rio. A biblioteca e sala de leitura encontram-se num piso superior e 

possuem também uma vista generalizada sobre a paisagem em redor. O corpo que alberga os espaços 

expositivos encontra-se a uma cota inferior da área de distribuição, o que proporciona um espaço 

expositivo exterior inserido no rio e que vai sofrer o efeito da maré. 

 

 

 

Quanto á imagem do novo edifício pretende-se que seja uma estrutura contrastante no meio onde se 

insere criando um impacto visual na frente ribeirinha e proporcionando interesse aos visitantes. A sua 

materialidade assenta numa estrutura em betão revestida em lâminas de aço corten e que permita o 

usufruto da paisagem em áreas públicas, com amplos vãos; e outras revestidas com chapas de aço 

corten, que a longo prazo e com a acção do rio vão sofrendo oxidação, proporcionando ao museu 

diferentes ‘visuais’ no decorrer dos anos.  

Este projecto funciona então como símbolo da nova relação com o rio proposta para a frente ribeirinha de 

Alhandra, promovendo não só actividades na vila assim como o desenvolvimento urbano, económico e 

social.   

Ilustração 43- Perspectiva do equipamento 
Fonte: Desenho da autora 

Ilustração 44- Perspectiva do equipamento 
Fonte: Desenho da autora 

 



 
46 O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 | alhandra, espaços dinâmicos 

CONCLUSÃO 

 

Os efeitos previsivelmente decorrentes das alterações climáticas e consequente aquecimento global são, 

neste momento, possíveis de antecipar e prevenir. Como a comunidade científica refere, é previsto um 

aumento do nível das águas do mar estimado entre 1 a 2 metros, até ao ano de 2100.  

A investigação teórica e projectual que aqui se desenvolve procura estudar e explorar soluções que 

diminuam os impactos deste fenómeno, que afectará essencialmente territórios costeiros. Posto isto, o 

local escolhido para intervir foi a vila de Alhandra, inserida no estuário do Tejo e que se prevê que seja 

fortemente atingida por este fenómeno.  

Para que as soluções preconizadas para este caso de estudo fossem válidas, estudaram-se estratégias e 

projectos desenvolvidas em outras cidades, como é o caso de Portsmouth e Kingston Upon Hull onde 

foram aplicadas as conhecidas estratégias de ‘defesa’, ‘ataque’ e ‘recuo’. É através destas que se define 

a estratégia de defesa a aplicar na frente ribeirinha de Alhandra, sendo o principal objectivo desta 

proposta proteger a vila e todo o seu núcleo urbano, tirando o melhor partido deste projecto para 

promover um melhor relacionamento dos seus habitantes com o rio.   

As relações entre a vila e o rio surgem assim fortalecidas pela criação de mais espaços públicos, 

dinamizadores de actividades e vivências, e potenciando o desenvolvimento económico e sustentável de 

Alhandra.  

Respondendo ao desafio resultante da subida do nível médio do mar, a frente ribeirinha de Alhandra sofre 

uma regeneração, encarando a oportunidade de reforçar características de crescimento e acrescentar 

mais-valias ao relacionamento entre rio e vila.  
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