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INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual de uma sociedade cada vez mais cosmopolita, o urbanismo é 

chamado a refletir e a qualificar o significado de vida. Na cidade contemporânea que 

encontramos, cada vez mais infraestruturas e espaços públicos aparecem servindo a 

vida “da urbe1”, num sentido imediatamente “adaptado à função”. Mas, que funções 

estão obrigados a servir os espaços da cidade? Estará a segregação funcional a 

assumir-se de forma lógica como controladora dos fluxos urbanos, e da própria 

racionalidade humana? Dinâmicas laborais e habitacionais, de lazer ou de mobilidade 

assumem-se como preponderantes no direito à cidade2, mas, com uma sociedade em 

constante mudança ideológica e comportamental, bem como o território físico em que 

esta se fortalece, as formas de relacionamento destas funções, e o modo como estas 

se desenvolvem e interagem no espaço público, já há muito se descontextualizaram 

das estratégias de uma Carta de Atenas, que tentou sistematizar o espaço urbano a 

lógicas funcionalistas, reduzindo a heterogeneidade da sociedade ao conjunto de 

normas, regras e padrões sugeridos.  

Verifica-se que as necessidades e dinâmicas de mobilidade, essenciais ao 

desenvolvimento urbano, saem cada vez mais afetadas por um desenvolvimento 

tecnológico emergente, por uma crise político-económica e social, e ainda por 

alterações climáticas assumidas mundialmente.  

É neste contexto que se prende o tema a desenvolver, aplicado nomeadamente à 

infraestrutura urbana de 1º Nível3, de modo a entender de que forma estes eixos se 

podem regenerar no território e na paisagem, acompanhando uma mudança 

paradigmática sócio-territorial verificada no início deste século, reformulando também 

                                                           
1
 Como Ildefonso Cerdá definiu, (engenheiro catalão responsável pelo plano de expansão de 

Barcelona nos finais do séc.XIX), Urbe designa genericamente os tipos de estabelecimento 

humano no território. 

 
2
 Entenda-se como cidade, neste contexto, o vasto conjunto de atividades que esta integra, 

tendo em vista a sua própria expansão e desenvolvimento.  

 
3 Num conjunto de 4 níveis distintos na caracterização das artérias urbanas, em que o 1º nível 

corresponde à Rede Estruturante, que deve assegurar os principais atravessamentos da cidade, 

bem como os percursos mais longos no seu interior. O 2º nível corresponde à Rede de 

Distribuição Principal devendo assegurar a distribuição dos maiores fluxos de tráfego da cidade, 

bem como os percursos médios e o acesso à rede de 1º nível. Por sua vez e as vias de 3º nível 

são as chamadas de Rede de Distribuição Secundária. Estas devem assegurar a distribuição 

próxima, bem como o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível superior. Por 

ultimo temos a rede de acesso local no 4º nível. Esta rede deverá garantir o acesso ao edificado, 

reunindo porém condições privilegiadas para a circulação pedonal 
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a sua vigorante característica de limite a interface. Especificamente, esta abordagem, 

aplicar-se-á à 2ª Circular e suas zonas envolventes, artéria de importância extrema na 

cidade de Lisboa, mas que atualmente não cumpre inteiramente a sua função, por 

mais limitada que esta seja, e levanta uma série de problemas de ordem territorial em 

várias frentes. 

Primeiramente, surge como motivação dar uma resposta ao tema proposto pelos 

orientadores do PFM, sustentado por políticas municipais, que entendem a 

reformulação da 2ª circular como estratégia fundamental para um desenvolvimento 

urbano mais coerente, materializando tal intenção na revisão do PDM de Lisboa (PDM 

LISBOA,2012). Neste IGT, atribui-se à classificação desta artéria um nível distinto do 

assumido até à data, direcionando deste modo as atenções para a urgência de 

atribuir à via, e por consequência às suas zonas confinantes, uma nova leitura que a 

articule nos mosaicos envolventes de forma mais “urbanizada”. Paralelamente 

questiona-se, de que forma as alterações morfológicas ao nível da mobilidade e da 

sua interfacialidade no espaço público se podem assumir como preponderantes na 

mitigação de problemas de ordem funcional, paisagística, social, ambiental e mesmo 

económica, que de resto o carácter atual da 2ª circular proporciona. 

Sumariamente, surgem três discussões essenciais tidas em conta na presente 

investigação:  

1. Como se poderá reverter o atual paradigma de mobilidade motorizada e 

individualizada presente nesta área, bem como por toda a cidade, para um paradigma 

de mobilidade socialmente interativo, coletivo e humanizador de espaços públicos, 

baseado na oferta de modos mais suaves e de proximidade, sem de tal modo 

comprometer a funcionalidade metropolitana desta artéria? 

2. Como se podem apresentar os anteriores modos de deslocação, 

nomeadamente a pedonal e ciclável, no espaço atualmente afeto à 2ª circular, de 

modo a que esta se assuma ainda mais viável e acessível a um leque alargado de 

grupos sociais e não apenas aos automobilistas? Dentro de um funcionamento de 

interfacialidade à escala municipal, de que forma estes modos suaves se podem 

assumir como integrantes e regeneradores do espaço e da paisagem? 

3. Por último, como possibilitar uma melhor interação e cordialidade entre os 

vários elementos componentes do espaço público, dentro de um carácter de unidade 

espacial e funcional, respondendo no entanto aos desejos desta sociedade, tão 

diferenciada, democratizada e que vê cada vez mais alargada a sua capacidade de 

decisão e o seu leque de opções? O conceito de “Shared Space”, primando pela 

ausência de segregação e desbloqueando as “direções obrigatórias” no espaço 

urbano, poderá regenerar as formas de interação no espaço público sem no entanto 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

E SUA OPORTUNIDADE  
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por em causa a sua funcionalidade, segurança e coerência? Poderá este conceito, 

democratizar o Espaço Público, alargando as opções e a sua articulação, 

materializando desde modo a sociedade? 

 

Um posicionamento interdisciplinar, de reflexão e ação, que se pode assumir 

como regeneradora do espaço físico, de modos de vida ou de desenvolvimento 

económico, faz do urbanismo uma motivante vertente do Saber, que justifica as 

questões que se prendem na presente investigação. 

 

Deste modo a estrutura teórica divide-se em três corpos, que de certo modo 

meditam as premissas da arquitetura e do urbanismo1, apontando ao longo de cada 

um deles, um contínuo Estado de Arte.  

Numa primeira parte, apresenta-se o capitulo Que (so)Ci(e)dade?, em que se 

pretende contextualizar teoricamente a cidade do séc. XXI, que se desenha e 

desenvolve à imagem de toda uma sociedade que a ocupa. Todas as disciplinas 

ligadas ao urbanismo não se deverão dissociar de uma sociedade cada vez mais 

diferenciada e individualizada adaptando assim os lugares às necessidades, que cada 

vez mais se assumem como vastas. No alcance de modos de vida ambientalmente 

sustentáveis, e socialmente coerentes, que por sua vez se refletem no território, terá 

que se assumir à priori, de forma inequívoca uma “correlação estreita ente cidade e 

sociedade” (ASCHER, 2010).  

O 2º capítulo Uma cidade em Movimento subdivide-se em três abordagens 

essenciais, caracterizando a zona, introduzindo a problemática, e apontando soluções 

possíveis. Pretende-se com este capítulo, afinar matéria prática que se posicionará 

estrategicamente para a proposta final, aprofundando cada tema, objetivamente, de 

modo a adquirir um grau de conhecimento suficiente, que fundamente uma proposta 

coerente, racionalmente expedita, e de aplicabilidade viável. 

 Pretende-se regenerar esta zona infraestrutural da cidade, dotando-a de valias 

urbanísticas que evidenciem a gratificação do indivíduo e a sua relação com a 

paisagem e com as atividades urbanas, devolvendo a cidade às pessoas e às suas 

necessidades, que certamente não passam pela imobilização no interior de um 

automóvel. Daí as várias temáticas que se apresentam, caminham com o objetivo 

comum de disponibilizar à população outras formas de deslocar e interagir no espaço 

urbano, de contemplar e sentir a cidade, para que, com mais opções em equação, 

                                                           
1
 Ontologia; Ética; Estética. 

ESTRUTURA DO DOCUMENTO  
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modos de vida se reconfigurem, compondo a cidade num sentido mais sustentável e 

coerente, reconfigurações essas, fruto da própria inteligência e perspicácia humana. 

No 3º Capitulo do documento, (re)Articulando…, descreve-se a proposta de 

intervenção e todo o seu desenvolvimento que no entanto é infindável. Pretende-se 

regenerar as zonas confinantes com a 2ªCircular, nomeadamente as mais cruciais, 

sendo que o próprio conceito projetual aponta para uma flexibilidade espacial, patente 

de servir para reflexões e ajustes futuros.  

Como Ascher assumia, “a análise já não precede a regra nem o projeto, mas está 

presente permanentemente. O conhecimento e a informação são mobilizados antes, 

durante e depois da ação. Reciprocamente, o projeto torna-se também, plenamente, 

um instrumento de conhecimento e negociação.” (ASCHER 2010) 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Torna-se essencial, em qualquer operação urbanística, fazer incidir as ações num 

contexto compatível, e para isso uma contextualização demográfica e territorial 

emerge, na base daquele que é o programa da proposta. 

Num primeiro momento pretende-se uma compreensão da realidade política e 

socioeconómica de uma sociedade ocidentalizada, na qual a população Portuguesa 

está integrada. Nesta extensão, o emergir de uma sociedade fortemente 

individualizada, e comportamentalmente heterogénea, ao sabor de progressos 

político-económicos, tecnológicos e ambientais, evoca-se primariamente no 

conhecimento de novos paradigmas, descritos pelo sociólogo François Ascher.  

Como tal, contextualiza-se de forma sumária a cidade de Lisboa e a sua 

estruturação Metropolitana. Identificam-se as dinâmicas de ocupação e uso do solo 

verificados na AML, e como estas se estabelecem, respeitante às fixações e fluxos de 

mobilidade.  

Em suma, todo o primeiro capítulo evoca os propósitos de priorização social e 

levantamento espacial de como uma sociedade age e interage no território, 

contribuindo para a sua evolução.  

Seguidamente abordam-se conceitos urbanísticos passíveis de responder à 

contextualização anterior, e capazes de atribuir, à cidade de Lisboa, uma maior 

qualidade de vida para os seus habitantes. Desenvolve-se então o capítulo Uma 
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Cidade em Movimento, que, para além de contextualizar a problemática das 

mobilidades das cidades contemporâneas, aponta particularmente alguns ideais que 

se prendem com a articulação da mobilidade no palco urbano. Investiga-se esta 

temática, tendo em vista a alteração do paradigma funcional da cidade, dentro de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável que proponham um espaço público 

humanizado, polinucleado, densificado, com mais opções ao dispor das pessoas e 

com mais democracia no que concerne ao funcionamento e articulação dos agentes 

do Espaço Público.  

Objetivamente, explicitam-se abordagens que recorrem a formas de mobilidade 

mais suave, e ainda ao conceito de Shared Space, que evoca a flexibilidade espacial 

das anteriores, à imagem de uma sociedade democratizada, com consequências 

diretas ao nível da interação e equilíbrio social. 

Nesta fase do trabalho apontam-se e analisam-se diversos casos e teorias de 

vários autores, que façam das estratégias adotadas, aspetos relevantes no alcance 

dos objetivos. Apontam-se os conceitos e expõem-se as suas consequências práticas 

nos diversos contextos, assumindo-os como o “teste de algumas ideias”1, 

viabilizando-as deste modo, no que concerne à sua posterior aplicação no projeto 

urbano. 

Numa fase intermédia do percurso, aquando do workshop internacional 2ª 

Circular: Limits and Interface2, pretende-se expor algumas ideias consolidadas, bem 

como acolher outras, que surjam da reflexão conjunta dos grupos de trabalho que 

incidirão as suas abordagens ao tema. Esta fase desponta o acréscimo de outras 

abordagens que fortaleçam, ou não, a tendência inicial. 

                                                           
1
 Correspondente a uma das fases metodológicas utilizada pelo gabinete de arquitetura e 

urbanismo Gehl Architects, que funciona atualmente como um consultor mundial em projetos que 

se propõem a humanizar as cidades à imagem de Copenhaga. O Gehl Architects foi responsável 

pelo planeamento urbano de cidades como Melbourne, Estocolmo ou Lyon. Os projetos e 

consultorias prestadas pelo escritório vão muito além da mobilidade urbana, albergando também 

questões de habitação, revitalização dos centros das cidades, segurança, espaços públicos de 

partilha e convivência. Por ordem de importância, Jan Gehl e a sua equipa abordam todos os 

seus projetos seguindo rigorosamente uma metodologia que se divide em 5 fases: Pensar nas 

pessoas em primeiro lugar; Coletar informações de como as pessoas usam a cidade; Testar 

algumas ideias; Colocar projetos de maior escala em prática; e por último Estabelecer um senso 

de respeito mútuo entre as pessoas que utilizam a cidade. Estes 5 valores que regem a atividade 

desta referência urbanística a nível mundial, foram descritos pelo urbanista Jeff Risom, membro 

do Gehl Architects, disponível em http://Cidadesparapessoas.com.br 

 
2
 Workshop internacional “2ª Circular – Limits and Interface” organizado pelos professores 

orientadores desta investigação, ocorreu durante uma semana, no mês de Maio de 2012 na 

Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Este Workshop contou com a participação de vários alunos 

e docentes de outras faculdades de arquitetura e urbanismo internacionais, e consistiu na 

organização de grupos de trabalho interdisciplinares que refletiram e propuseram soluções para 

a reestruturação da 2ª Circular. A metodologia de trabalho consistiu numa breve 

contextualização do espaço Urbano a incidir, posteriormente numa visita de campo à área em 

estudo, e no resto do período realizaram-se sessões de trabalho conjunto, que confluíram numa 

apresentação e discussão final entre todos os intervenientes desta ação.   

http://cidadesparapessoas.com.br/
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É no capítulo Redesenhando que, depois de analisadas as estratégias urbanas 

anteriores e verificados os seus contributos na reestruturação da qualidade do espaço 

e funcionamento urbano, se incide de forma específica num ensaio projetual de 

regeneração para a zona da 2ª circular. Esta fase aplicará conceitos abordados 

anteriormente, à área de estudo, representando e descrevendo o projeto urbano, 

entre esquemas conceptuais explicativos, maquetes e desenhos, devidamente 

dimensionados, e expostos em perfis, plantas e secções.  

Após um Plano Urbano estratégico para a 2ª Circular, incidir-se-á numa zona 

particular onde se aprofundará a estratégia urbana à micro escala. Materializa-se, em 

plano local, o conceito geral numa zona específica, não impossibilitando, de qualquer 

forma, o tratamento de fachadas ou apontamento de pormenores construtivos, se se 

entender como relevante.  

Em suma, coloca-se de modo prático no território, os conceitos prioritariamente 

apreendidos após análise, convergindo-os numa proposta pormenorizada para uma 

zona da área em estudo. 
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1. QUE (SO)CI(E)DADE? - 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PARADIGMA 

URBANO DO NOVO SÉCULO. 

 

 

“City space is not natural, but is constituted by a physical presence and social 

processes” (LEARY, 2009; PP.195) 

 

 

1.1. A Terceira Modernidade, de François Ascher 

 

Em meio urbano, as dinâmicas sociais e funcionais que desenvolvem cidades, 

estiveram constantemente em mudança. As diferentes formas de entender, relacionar 

e agir por parte dos indivíduos, assumidos invariavelmente como os principais atores 

do desenvolvimento, repercutem-se no próprio desenho e dinâmica territorial e, como 

tal, na forma das cidades - da economia à cultura, da tecnologia à morfologia urbana, 

passando por questões ambientais, sociais e essencialmente de mobilidade. Uma 

sociedade em constante mudança e movimento, faz com que o território, natural ou 

artificialmente, se molde à sua imagem, adaptando-o ao contexto social solicitado.  

No seu último livro, “Novos Princípios do Urbanismo seguido de Novos 

Compromissos Urbanos ”, François Ascher aponta uma reflexão crítica bastante 

válida e atual de como cidades e sociedades evoluíram ao longo do último século 

(PORTAS, IN ASCHER 2010), e com que paradigmas o urbanista do século XXI terá de 

contar para (re)articular as vertentes políticas, económicas e sociais que oferecem ao 

território a urbanidade em que este se integra e desenvolve.  

 

É este contexto social, que Ascher aponta como sendo o propulsor das dinâmicas 

urbanas contemporâneas, assumindo de modo reflexivista1 uma drástica e repentina 

                                                           
1
 Conceito de “reflexividade” denominado pelo autor, que por sua vez se aplica às sociedades 

contemporâneas. Estas desenvolvem-se num paradigma de constantes e aceleradas mudanças, 

que são constantemente questionadas, articuladas e alvo de reflexão por parte dos indivíduos. 

Citando o autor, “já não se trata apenas de utilizar os conhecimentos anteriores a certas ações, 

mas de examinar em permanência as escolhas possíveis e de as reexaminar em função daquilo 

que começam a produzir. A reflexividade é a reflexão antes, durante e depois…” 
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mudança ideológico-comportamental dos indivíduos que compõem as sociedades 

ocidentalizadas. 

Sociedades cada vez mais individualistas, heterogéneas e racionais, interagem 

nos espaços urbanos e desenvolvem cidades que vão rompendo com os valores 

simplistas e racionais da modernização industrial1 (ASCHER, 2004 IN ASCHER 2010), 

onde se instituíram regras e padrões (prováveis) de vida Urbana. Na presente rutura 

reflexionista, impulsionada por valores racionalistas, individualistas e fortemente 

diferenciados, as estruturas familiares transformam-se e as histórias de vida 

diversificam-se, bem como as opções e modos de consumo ou ensino. Também as 

formas de comunicar, deslocar e socializar, se vão descontextualizando do padrão de 

há duas gerações atrás, assumindo gradualmente, novos e diferenciados modos de 

vida que atingiram já o paradigma a que o autor chama de Terceira Modernidade 

(IDEM). Deste modo, na cidade, abordagens mais diversificadas e flexíveis, respeitante 

à funcionalidade e morfologia dos seus espaços, saem reclamadas, na voz desta 

sociedade que a nutre. 

 

Apesar de um leque bastante mais alargado de ações sociais e de indivíduos 

autónomos na tendência sociológica do século XXI, o núcleo social não se diluiu 

(IDEM). Ao invés, Ascher aponta para o aparecimento da Sociedade Hipertexto2, onde 

novos tipos de relações sociais, físicas ou virtuais se estabelecem, mais frágeis mas 

também mais abrangentes e flexíveis, e onde cada indivíduo, autonomamente, se 

estabelece numa multiplicidade de pertenças sociais entre dinâmicas laborais, 

familiares, de consumo, mobilidade ou comunicação, sendo que, aquando integrados 

                                                           
 
1
 A esta fase do desenvolvimento urbano e social, Ascher chama de Segunda Modernidade, 

considerando que foi a segunda grande revolução urbana. (A primeira deu-se na rotura da 

cidade Medieval para a cidade Clássica em que emerge o poder do Estado-Nação e da 

Arquitetura como disciplina moderna).  

Nesta segunda fase da modernidade, propulsionada pela revolução industrial, constitui-se o 

urbanismo como disciplina moderna e regente do próprio desenvolvimento das nações. A 

simplificação, a funcionalidade e a sistematização fordo-keynesio-corbusiana, albergaram o 

paradigma de desenvolvimento científico e planificado das cidades e das sociedades, com os 

seus zonamentos monofuncionais, as estruturas hierarquizadas, os centros industriais e 

comerciais e as construções e destruições maciças. Nesta fase, o desenvolvimento tecnológico, 

os grandes equipamentos, e as formas de mobilidade e armazenamento de bens, informações e 

pessoas, emergiram consideravelmente como eixos e preocupações prioritárias.   

 
2
 Citando o autor, “o hipertexto é o processo que permite, clicando sobre uma palavra de um 

texto, aceder a esta mesma palavra numa série de outros textos. Num hipertexto cada palavra 

corresponde simultaneamente a vários textos; em cada um deles participa na produção de 

sentidos diferentes, interagindo com outras palavras do texto, mas seguindo sintaxes que 

eventualmente variam de um texto para outro. (…). Os indivíduos estão, portanto, em campos 

sociais distintos, assim como as palavras nos diferentes documentos de um hipertexto. (…) São 

os indivíduos-palavras que constituem eles próprios as principais ligações entre estes textos-

campos sociais. Passam de um campo para o outro, seja deslocando-se, seja telecomunicando.” 

A SOCIEDADE HIPERTEXTO  
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em cada uma delas, podem no entanto integrar uma outra. O autor aponta, como 

exemplo, o indivíduo que durante o horário laboral telefona para um familiar, ou outro 

que trabalha no seu computador portátil no retorno à habitação, depois do “horário 

laboral”, abrindo o seu leque de pertenças sociais no mesmo campo temporal. Fatos 

como estes remetem para uma realidade cada vez mais complexa, heterogénea e 

flexível, componentes da sociedade hipertexto - mais aberta, mais informada, mais 

cívica, bastante diversificada, cada vez mais móvel e instável (IDEM). 

 

Aliado à componente social descrita, fatores tecnológicos e económicos 

propulsionaram uma alteração das dinâmicas espaciais e funcionais das grandes 

cidades. A passagem de uma economia industrial para um capitalismo cognitivo 

assente nas novas TIC, altera os padrões de produção, de consumo e 

desenvolvimento, que acompanham e respondem ao hipertexto social em que 

assentam. Políticas económicas, tecnológicas e dos sistemas de governância urbana, 

articulam-se e moldam-se aos processos de sociabilidade e globalização, alterando 

consequentemente os assentamentos urbanos, entre polaridades e sistemas de 

mobilidade/armazenamento do universo BIP (bens, informações e pessoas) (ASCHER, 

1998). As cidades tornaram-se então espaços produtivos essenciais ao 

desenvolvimento, cabendo ao sistema político a sua acessibilidade, valorização e 

disponibilização. Atualmente, o sistema urbano dispõe-se no território de forma mais 

abrangente e espraiada, baseando-se em inovações tecnológicas decorrentes dos 

últimos 40 anos, prendidas à comunicação e à mobilidade, com os telemóveis, a 

internet o automóvel ou o TGV, a absorver física e socialmente, cidades, vilas e 

aldeias cada vez mais afastadas, diluindo os limites entre cidade e campo (IDEM). 

Originado está, na voz de Ascher, um sistema Metapolitano, este mais complexo e 

distinguido das áreas metropolitana. As cidades mudam de escala e de forma, 

originando “vastas conurbações, extensas e descontínuas, heterogéneas e 

multipolarizadas ” (ASCHER, 2008 IN ASCHER 2010 - PP62). 

 A evolução dos sistemas de transporte e outras tecnologias de comunicação 

alimentam o desenvolvimento Metapolitano, transformando todo o sistema das 

mobilidades e fixações urbanas, estas reais, virtuais, logísticas ou comerciais. Esta 

vertente põe em causa os sistemas de centralidades no modo em que se multiplicam 

as polarizações, fortemente apoiadas no transporte individual. Soluções de consumo, 

educação e mesmo laborais deixaram de se restringir à presença física para se 

fortalecerem no sistema eletrónico das TIC, permitindo espraiamentos territoriais e 

condições urbanas de desenvolvimento cada vez mais longe dos “centros” 

urbanizados. No entanto a cidade virtual está ainda longe de comutar as dinâmicas 

AS METÁPOLES  
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presenciais da cidade física – da cidade do face a face (IDEM). Soluções que priorizem 

as sensações, que valorizam o que não se telecomunica, os acontecimentos, a 

multiplicidade e a qualidade dos lugares, emergem no primado urbano, na medida em 

que valorizam todos os sentidos humanos. 

Assiste-se invariavelmente, no virar do século, a uma recomposição social das 

cidades, com a personalização, a flexibilização, a individualização e a indefinição do 

espaço-tempo a emergirem no palco urbano, sendo que se evoca uma reflexão 

aprofundada de como agir ou reagir na conceção e desenvolvimento dos serviços 

sócio-urbanísticos. Como Ascher sublinha, a necessidade de recorrer a princípios de 

equidade, mais do que de igualdade, mostra-se prioritária na resposta à complexidade 

das práticas sociais e à individualização na prestação de serviços, fruto desta 

heterogeneidade sócio-territorial. Programas Europeus1, atualmente lidam com esta 

temática estipulando premissas que reconhecem esse mesmo distintivo, apontando 

que “ (…) a evolução tecnológica, a globalização e o envelhecimento demográfico são 

fenómenos que estão a mudar as sociedades Europeias. (…) As políticas sociais têm 

de acompanhar o ritmo destas realidades em mutação - têm de ser flexíveis e reativas 

à mudança. Todos os níveis de governação têm de estar à altura deste desafio.” 

(LISBOA, 2009A, PP. 21) 

Em suma, tendências e interações sociais, aliadas essencialmente às suas 

variadíssimas necessidades de mobilidade, físicas ou virtuais, expandem 

progressivamente os territórios para limites cada vez menos identificados. É este 

sentido de mobilidade que se entende como o ponto de partida do desenvolvimento 

urbano, ao invés de uma simples consequência do mesmo (NASPOLINI, 2009). Deste 

modo a análise, expansão e inter-relação destes territórios, ditos Urbanos, 

beneficiarão as urbes quando assentados numa maior abrangência multimodal, para, 

segundo Jan Gehl, privilegiar o acesso à opção, à vontade e à individualidade de 

cada Ser, garantindo ainda a flexibilidade e adaptabilidade quase em tempo real, 

dessas mesmas “interações Urbanas” aos vários cenários do quotidiano. Como tal, 

conceitos monofuncionais e definições espaciais singulares, frutos de uma atitude 

“modernista”, perdem qualquer relevância quando aplicadas num século marcado 

pelo hipertexto social e pela metapolização territorial que abrange as grandes cidades 

ocidentalizadas.   

                                                           
1 Programa da Comissão Europeia, em 2008, com o objetivo de renovar a agenda de política 

social, denominado de “Agenda Social Renovada: Oportunidades, Acesso e Solidariedade na 

Europa do Séc. XXI”, 
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1.2. Sistema Metapolitano de Lisboa 

 

A metrópole Lisboeta ocupa um território confinado a 3.128km2, e desenvolve-se, 

predominantemente, envolvendo o estuário do Tejo, constituído por uma área de 

325km2 posicionando-se, de certa forma, como divisor das dinâmicas metropolitanas, 

respeitantes, nomeadamente, às atividades económicas, às tendências de ocupação 

e uso do solo, de mobilidade e de tecido habitacional (GEORGE & MORGADO 

2005).Temos a metápole de duas margens, que se integra num sistema 

alargadíssimo de dependências territoriais, nomeadamente ao nível dos fluxos de 

mobilidade. Estes estão diretamente relacionados com as atividades económicas que 

compõem o sistema laboral metropolitano, expectando-se uma condensação do 

sector terciário numa área Urbana mais central, nomeadamente nos municípios de 

Lisboa, e Oeiras.  

  Invariavelmente nos concelhos mais periféricos, identifica-se alguma discrepância 

respeitante à relação entre a atividade económica concelhia e a atividade que a sua 

população desenvolve em termos laborais (Figura1). Nota-se, que, nomeadamente nos 

concelhos de Loures, Mafra e Sintra, as necessidades laborais da população estão 

fixadas a sul da sua localização geográfica, o que obriga invariavelmente à 

deslocação massiva da sua população para sul, neste caso para o Município de 

Lisboa. Esta tendência sai agravada, aquando do crescimento demográfico 

exponencial que estes concelhos verificaram em relação a Lisboa na última década 

(ORLVT, 2011), o que deixa interpretar, crescentes necessidades de deslocação 

suburbana para o interior. A sul do Tejo, concelhos como o Montijo e Alcochete 

acompanham também esta tendência (Figura 2), entregando ao centro Lisboeta, embora 

sem correlação direta1, a perda de população para concelhos longínquos, sofrendo 

consequentemente os efeitos dos fluxos populacionais intra-concelhios, 

nomeadamente no seu sistema rodoviário estruturante, que tanto a nascente como a 

poente confina na 2ª Circular, impondo-lhe uma importância metropolitana extrema.   

 

 

 

 

                                                           
1
  Na última década, apesar de um geral crescimento populacional de 6% na região de Lisboa e 

Vale do Tejo, denotou-se uma diminuição no núcleo central da AML. O concelho de Lisboa 

perdeu cerca de 3,4% da população, juntamente com o concelho da Moita (1,7%), e a 

estagnação do Barreiro. Já em concelhos mais longínquos, como o Montijo, Alcochete, Sesimbra 

ou Mafra, os crescimentos populacionais aumentaram consideravelmente (31%; 35%; 31% e 

41%, respetivamente) (CENSOS 2011).    
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Figura 1 - - Mapa Metropolitano da relação entre atividade laboral da 

população e atividade económica desenvolvida no seu concelho de residência 
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.Figura 5 – Variação do Parque residencial no Município de Lisboa 

 

Geograficamente associado às dinâmicas demográficas identificadas, está o 

crescimento residencial, alargando-se o parque habitacional periférico, já para além 

da primeira coroa suburbana, aliado às infraestruturas rodoviárias diretas1, no suporte 

das suas relações com o centro metropolitano (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As denotações anteriores, registam de certo modo a metapolização da região de 

Lisboa, com o território evolvente, até há duas décadas atrás essencialmente 

ruralizado, a ganhar cada vez mais expressão, essencialmente nas dinâmicas de 

fixação habitacional. 

Impulsionado pelas crescentes infraestruturas, virtuais e rodoviárias, que facilitam 

o acesso “à cidade”, aliados a uma inadequada pressão imobiliária que se faz sentir 

                                                           
1
 Neste campo, saí clara a relação entre a criação da A21, (Mafra, Malveira, Ericeira) e a Ponte 

Vasco da Gama (Montijo, Pinhal Novo, Palmela) na expansão demográfica registada na AML. 

.Figura 2 – Variação da população residente por concelho – 2001-2011 

 

 

.Figura 3 – Localização da atividade laboral na AML 

 

 

.Figura 4 – Variação do Parque residencial na AML 
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mais perto do centro e ainda a um retorno aos modos de vida rural por parte da 

população, o crescimento populacional periférico da última década resulta no 

esvaziamento do centro urbano e, até, da sua primeira coroa periférica (Figura 4). No 

entanto, o acesso “ao centro” é ainda necessário pela maioria da população, que se 

apoia no transporte individual para esse fim, resultante da intensa aposta em 

infraestruturas rodoviárias nos últimos 50 anos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

.Figura 6 – Dinâmicas e Fluxos de Mobilidade na região da Grande Lisboa 
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Esta pendularidade quotidiana do/ao centro Urbano, 

prende-se naturalmente com necessidades laborais, que se 

desenvolvem essencialmente no município de Lisboa, sendo 

que cerca de 21% do total de empregos existentes nesta 

zona se encontram a norte da 2ª Circular1 (Figura 7). Aliado ao 

facto de nesta zona se verificar uma discrepância entre 

emprego e habitação, não se estranham os fortes 

congestionamentos que se desenvolvem nas artérias de 1º 

nível circundantes, mais concretamente no Eixo N-S e na 2ª 

Circular, que garantem a ligação entre zonas habitacionais e 

pólos de emprego/estudo, estes últimos com grande 

disponibilidade de estacionamento, nomeadamente informal 

ou gratuito. Tais verificações remetem-nos eventualmente 

para uma Lisboa de zonamentos monofuncionais que, 

genericamente, segregam as atividades quotidianas em 

distintos pontos da cidade (Figura 8), potenciando deste modo 

deslocações cada vez mais longínquas e suportadas pelo 

transporte individual, na medida em que o desenvolvimento 

das redes de transportes coletivos não acompanha o 

desenvolvimento imobiliário, respondendo ineficientemente 

às necessidades de mobilidade da população (VIEGAS, 2003). 

No entanto, ainda se verifica uma predominância das 

deslocações por transporte público face ao transporte 

individual2. Tal facto dever-se-á, entre outros fatores, à 

existência de uma relevante parte da população que não está 

legalmente habilitada à condução própria e ainda ao envelhecimento acentuado da 

população, que, consequentemente, perde as suas capacidades de condução.  

                                                           
1
 No corredor Campo Grande-Baixa, estendendo-se para poente entre Belém e Oeiras. Deste 

modo, a 2ª Circular encontra-se no raio de ação desta tendência, na medida em que fluxos 

provenientes de nascente (Sintra/Amadora) e Poente (Loures/Vila Franca) e ainda de Norte 

(Odivelas/Mafra) confluem nesta artéria, afunilando no Interface do Campo Grande, com destino 

a Sul. 

 

 
2
 Nas deslocações diárias, a utilização do T.P ronda a ordem dos 49% e do TI, a ordem dos 35% 

no total de viagens realizadas com pelo menos um extremo em Lisboa (2,3 milhões). As viagens 

realizadas a pé representam apenas 11%, o que decorre destas serem pouco representativas na 

população residente na periferia (VIEGAS, 2004).    

 

.Figura 7 – Distribuição do emprego no Município de Lisboa 

 

 

.Figura 8 – Relação entre emprego existente e população 

residente 
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.Figura 10 – Nº de famílias Titulares beneficiárias do RSI por 

Freguesia 

.Figura 9 – Nº de idosos por 

Freguesia 

Com a escassez e consequente aumento do preço dos 

combustíveis, em paralelo com a redução do poder de 

compra da população (Figura 10) e o envelhecimento da 

mesma1 (Figura 9), com políticas de emissões reduzidas, 

que atualmente limitam o acesso rodoviário ao centro 

histórico e ainda com desenvolvimentos tecnológicos ao 

nível dos transportes ou das redes virtuais que reduzem as 

necessidades das presenças físicas para determinadas 

ações, as comuns estratégias de expansão habitacional e 

rodoviária periurbanas, não se justificarão mais, como 

resposta às necessidades territoriais demográficas da Capital. 

Reversamente, respostas que fomentem a diversidade 

funcional dos espaços, o emprego, o retorno à habitação em 

zona central, densificando polos habitacionais, laborais, 

comerciais ou de lazer, desenvolvimento de soluções de 

mobilidade coletiva/suave mais fiáveis, passiveis de serem 

ponderadas pela população e que respondam à 

necessidade do abandono do transporte individual2, bem 

como políticas de espaço público que fomentem o regresso 

às ruas da nossa cidade desenvolvendo-a social e 

economicamente, emergem como resposta às verificações 

anteriores. O abandono dos zonamentos monofuncionais e 

da priorização de longas deslocações, da expansão da cidade dispersa e do reduzido 

investimento em transporte coletivo ou em outras formas de mobilidade suave, serão 

uma das chaves para contrariar esta depressão da cidade de Lisboa, que caminha 

calmamente no sentido de um desenvolvimento insustentável que se poderá traduzir 

nas próximas décadas numa cidade cada vez mais desabitada3, cada vez menos 

ambicionada…tão-somente inevitável ou turística. 

                                                           
1
 Em 2001, mais de 25% da população residente em Lisboa tinha para lá de 65 anos, sendo que 

esta se concentrava nomeadamente nas zonas centrais/ históricas da cidade, e ainda no 

corredor ribeirinho ocidental. Nos restantes concelhos da AML, registava-se um valor mais 

reduzido (13%), sendo que no entanto também sofreu um aumento em comparação com a 

década anterior (VIEGAS, 2004).    

 
2
 Tendência expressa no artigo “TRANSPORTE INDIVIDUAL CAÍ”, edição diária do jornal 

METRO - Grande Lisboa, 3ªf, 8/01/2013, ano 6, nº 1788, em que o secretário estado dos 

transportes refere que a utilização de transporte individual nos centros urbanos decresceu 25%. 

 
3
 Em 2001, Lisboa apresentava uma densidade bruta global, próxima dos 78 habit./ha, cerca de 

metade, quando comparada com outras cidades Europeias como Londres, Paris ou Barcelona, 

em que este valor supera os 150 habit./há (VIEGAS, 2004)   
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2. UMA CIDADE EM 

MOVIMENTO 

 

“O tempo é a matéria-prima desta cidade em movimento. Não o tempo único do 

relógio da praça. Mais, uma proliferação de tempos diversos que permite habitar uma 

cidade, uma cidade feita de distâncias. O sistema das estradas assegura uma 

medida-unidade de tempo que estabelece compatibilidades com outras tantas 

medidas de uma cidade sem confins. Ainda hoje, sobretudo hoje, a estrada determina 

a mudança de sentido das formas de localização, quase sempre sem que estes 

efeitos sobre o território tenham sido programados. É a presença destes sistemas 

infraestruturais que atua sobre a forma e os usos da “metrópole pequena”, organizada 

sobre as relações entre polaridades e sem um centro principal único. A arquitetura 

para as metrópoles é por isso, também a arquitetura das conexões” ( ARBIERI, 2003, 

METROPOLI PICCOLE, 63-69 IN DOMINGUES,MARQUES & JORGE, 2006, PP. 25) 

 

Atualmente os nossos sistema BIP movimenta-se como nunca antes. As nossas 

cidades desenvolvem-se ao sabor do movimento, seja real – nos fluxos de 

mobilidade, alterações paisagísticas, ocupações territoriais e alterações do uso do 

solo; seja virtual – suportado pelasTIC, que possibilitam a interligação do que está 

geograficamente separado, sem nos movimentarmos.  

Esta movimentação é afeta à possibilidade alcançada de mudar repentinamente o 

nosso ambiente…de no meio do nada fazer surgir tudo. (BRANDÃO, 2004, PP.165) 
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2.1. Transformação Urbana ao sabor do automóvel 

 

 

 “A par e passo, os investimentos recentes nas vias arteriais rodoviárias, (circulares 

urbanas, acessos a auto estradas e vias rápidas, nós de interligação, etc.) e o 

aumento (…) de uso do automóvel, modificaram drasticamente as formas de habitar o 

urbano.” (DOMINGUES, ET AL., 2006 PP 19) 

 

 Ao longo dos tempos, o desenvolvimento urbano e as suas fixações 

populacionais, sempre se verificaram fortemente dependentes do acesso à 

mobilidade e ao transporte. Crescentes expansões associadas às linhas de caminho-

de-ferro ou às avenidas estruturantes sempre foram tidas como compreensíveis e foi 

nesta base que se apoiou o crescimento urbano. Esta tendência foi mais identificada 

numa época modernista, em que se simplificaram as ações urbanas, sendo que o 

“habitar” e o “deslocar” se conjugaram perfeitamente no território, sem a inclusão de 

outras atividades no mesmo espaço físico.  

Com o desenvolvimento do automóvel e com uma explosão das taxas de 

urbanização por toda a Europa, em meados do séc. XX, depressa se simplificaram as 

dinâmicas urbanas, fazendo crescer bairros habitacionais e consequentes 

infraestruturas rodoviárias que os interligavam com as outras funções urbanas 

(trabalho, e lazer), alcançando assim um sistema urbano, perfeitamente funcional, 

assente numa mobilidade cada vez mais dependente do transporte individual. Longos 

traçados rodoviários monofuncionais1, ponteados com vastos aglomerados 

habitacionais, de serviços ou equipamentos nas suas imediações, identificaram o 

urbanismo moderno, que a cidade de Lisboa abraçou em seu tempo, sendo a 2ª 

Circular um caso claro, potenciado pela ideia moderna de urbanismo. Originada 

estava a cidade polarizada, que progressivamente rompeu com os valores da cidade 

tradicional, caracterizada pela sua continuidade, densidade urbana elevada, 

multifuncionalidade e diversidade de espaços e vivências, onde a rua e a praça 

constituíam os elementos estruturantes do espaço público e da identidade morfológica 

do tecido urbano (SILVA, IN CCDR-LVT, 2008, PP. 69). 

 

 

 

                                                           
1 Um estudo do Eurostat em 2008, concluí que Lisboa é a região nº1 da Europa com mais 

quilómetros de Auto-estrada: 220Km/ 1000Km2.  

 

.Figura 11 – Lisboa na 1ª 

metade do séc. XX  

 

 

.Figura 12 – Ocupação 

Urbana nos anos 40/50 

 

 

.Figura 13 – Ocupação 

Urbana nos anos 60/70 

 

 

.Figura 14 – Ocupação Urbana nos 

anos 90 
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Em análise evolutiva da expansão urbana de Lisboa, 

nota-se de forma clara que a 2ª Circular, na altura, 

traçada em solo periférico, abriu caminho para novos 

aglomerados, zonados, que se caracterizaram pela 

monofuncionalidade e por uma dispersão ao longo de 

toda a sua extensão. Desta forma, esta artéria funcionou 

como charneira para uma mudança morfológica, 

originando o início da cidade espraiada, para os 

concelhos a Norte, nomeadamente habitacionais e 

fortemente dependentes da “zona sul” da 2ª Circular, 

esta morfologicamente mais condensada e 

multifuncional. 
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O espraiamento consecutivo da urbanização, possibilitado pelo sistema radio-

concêntrico que cerzia o território, aumentou distâncias de deslocação permitindo que 

a mobilidade urbana atingisse outros contornos. Deixou de ser possível simplificar as 

deslocações entre trabalho e habitação, sendo o fluxo de mobilidade por outros 

motivos, e fora dos períodos de ponta, responsável por cerca de 50% do total de 

deslocações quotidianas (CCDR-LVT, 2008). As dinâmicas de logística Urbana e a 

afluência do e-comércio também contribuíram para estas alterações, com as ruas a 

assumirem-se cada vez mais como espaços de trabalho (ASCHER, 2008, IN ASCHER, 

2010). 

Este acréscimo repentino de mobilidade dificultou, em seu tempo, a inserção 

urbana dentro da rede de transportes coletivos, reforçando cada vez mais a cidade 

motorizada. Correspondentemente, o conceito desenvolvido na 2ª Circular, 

padronizando a localização das polaridades junto às artérias rodoviárias, onde os 

critérios custo/benefício são mais favoráveis (DOMINGUES, ET AL., 2006), abriu o leque 

de problemáticas respeitantes à mobilidade, na medida em que, na maioria dos 

casos, estas artérias secundarizam outros modos de deslocação, senão a individual, 

limitando as opções e a acessibilidade. Saem presentes congestionamentos intensos, 

degradação da paisagem, ausência de espaços públicos ou de mobilidade coletiva e 

consequentemente de vivência humana, fruto da forte incidência motorizada que 

mecaniza toda uma envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 17 – Relação entre Polaridades e 

fluxos de congestionamento na zona afeta à 
2ª Circular 

 

 

.Figura 18 – Esquema de entradas e saídas e afetação de faixas de rodagem no território 
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2.2. Problemática Urbana resultante da mobilidade motorizada 

 

(…) O primado do transporte individual, associado ao uso cada vez mais intensivo das 

tecnologias, não só dificulta ou impossibilita a expansão do transporte coletivo 

(porque demasiado rígido para assentamentos dispersos de baixa densidade, porque 

desfasado da hipermobilidade que o automóvel permite e estimula), como contribuí 

para o congestionamento e a disfunção da cidade compacta onde se acumulam 

problemas de estacionamento, de acesso, de mobilidade” (DOMINGUES, 2006 PP 19) 

 

A astucia motorizada que rege as grandes cidades, foi o ponto de partida para o 

seu desenvolvimento e aumento da sua competitividade (MAGALHÃES, 2010), no 

entanto a longo prazo trouxe consequências que atualmente questionam essa atitude 

em várias vertentes. 

A suburbanização afeta atualmente as 

dinâmicas sócio-territoriais dos 

aglomerados urbanos, sendo que foram 

permitidas dispersas ocupações de cerne 

habitacional, que afastavam núcleos 

populacionais ao mesmo tempo que os 

faziam depender dos centros terciários, 

proporcionando-lhes o acesso a serviços e 

equipamentos relevantes, essencialmente 

na solução rodoviária. Neste âmbito, o 

alargamento dos mercados imobiliários a 

territórios ruralizados, associado ao 

processo de gentrificação abriram fossos 

sociais e morfológicos entre “urbano e 

suburbano”. Paralelamente à expansão periférica, os centros tradicionais 

despovoaram-se, incapazes de acomodar a pressão do TI, perdendo algumas das 

suas funções mais representativas bem como a qualidade do seu ambiente urbano, 

fruto da ocupação, ruído e emissões poluentes do tráfego rodoviário(CCDR-LVT2008) 

Este repentino aumento do TI aliado às condições para que este se 

desenvolvesse mais rápida e confortavelmente, implementou problemas de 

segurança e congestionamento dos fluxos urbanos, que influenciaram toda a 

população que se move. A afluência automóvel influenciou a inviabilidade de outros 

modos, aumentando os níveis de insegurança nos espaços públicos. O acréscimo 

gradual dos acidentes rodoviários, caminhou curiosamente em paralelo com a 

.Figura 19 – Ambiente 

Urbano na Praça do Martim 
Moniz antes da influência do 

automóvel. 

 

 

.Figura 20 – Ambiente 

Urbano na Praça do Martim 
Moniz depois da ocupação 
automóvel 

 

 

.Figura 21 – Ambiente urbano da 2ª Circular, 

aquando da sua inauguração 

.Figura 22 – Ambiente urbano atual da 2ª Circular, 

fruto do acréscimo da mobilidade motorizada  
.Figura 24 – Inexistência de 

condições algumas para outras 
formas de mobilidade no 
Viaduto Duarte Pacheco, que 
acabou por tomar todo espaço 
pedonal 

 

 

.Figura 23 – Atividade 

Pedonal ainda integrada no 
Viaduto Duarte Pacheco em 
Lisboa, aquando da sua 
construção 
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preocupação dos vários departamentos de tráfego e segurança rodoviária, que 

desenvolveram políticas que consecutivamente se integraram parte do problema e o 

agravavam, na medida em que consideravam teimosamente o automóvel como 

utilizador principal da cidade1.  

\Globalmente, cerca de 1/5 do espaço constituinte das cidades é atualmente 

dedicado ao sistema rodoviário, com todas as infraestruturas que este necessita, 

desde grandes nós de distribuição a zonas de proteção, passando por vias locais e 

estacionamento. Este fato é o espelho da importância dada ao automóvel como ponto 

de partida para o desenvolvimento citadino. No entanto, este elemento do palco 

urbano faz levantar, ainda, questões socioeconómicas, paisagístico-ambientais que 

não abonam a favor da cidade competitiva, sustentável, segura e inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A invasão espacial por parte do automóvel e a promoção da sua velocidade, tomou 

uma imensidão de espaço urbano, impedindo que muitos elementos dedicados a 

atividades sociais e culturais se desenvolvessem em integração com o anterior 

(MAGALHÃES, 2010). À escala local, este invadiu consideravelmente o domínio público, 

limitando, essencialmente o peão a um espaço limitado de passeios estreitos, e 

muitas vezes completamente bloqueados com infraestruturação urbana, 

impossibilitando a interação social, a segurança e a qualidade efetiva das atividades 

pedonais. A qualidade de vida e as necessidades de reunião que nos estimula a viver 

em comunidade saíram prejudicadas2, perante os imperativos das necessidades de 

transporte, inteiramente válidos, mas desarticulados e iníquos.   

                                                           
1
 Fenómeno é denominado por Babo como “Retroalimentação Positiva”. 

 
2
 Um estudo realizado por Appelyard nas ruas de São Francisco, (Liveable Streets) aponta que 

os níveis de interações sociais numa rua, está diretamente relacionado com número dos 

automóveis que por ela passam (CCDR-LVT, 2008). 

.Figura 26 – Percentagem média da afetação territorial das várias componentes urbanas  

 

.Figura 28 - Ilustração 

conclusiva do estudo 
Liveable Streets  

 

.Figura 27 - Ilustração 

conclusiva do estudo 
Liveable Streets  

 

.Figura 25 - Ilustração 

conclusiva do estudo 
Liveable Streets  
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Bôle Richard (2008, PP. 19-20) aponta que, 

atualmente vastas áreas de cidade são 

processo de alienação, de delapidação da 

cidadania e do espaço dito público, em 

benefício de uma sociedade motorizada 

desigual e cada vez mais constrangedora. A 

questão da mobilidade pedonal no espaço 

público – que é o lugar por excelência de 

encontro com o outro, de convivência e de 

troca – é uma questão fortemente política, 

uma vez que sem peões na rua, esta perde 

o seu estatuto de espaço cívico, o que põe 

em causa, em última análise a própria 

democracia: mais do que uma mera 

formalidade, a liberdade de utilização do 

espaço público, a liberdade de utilizar as 

ruas como espaço de agrupamento, de 

encontro, de sociabilidades, de manifestações. A 

democracia requer que esse espaço seja 

acolhedor e seguro, que propicie essa liberdade 

de encontros. No entanto, o espaço público 

articulador e integrante da mobilidade urbana saiu 

degradado e descontinuado, aquando ocupado 

pelo automóvel, situando-se cada vez mais em 

pequenas ilhas urbanas que oferecem qualidade e 

exceção em ocasiões pontuais, de passeio ou 

lazer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 29 – Representação do espaço tomado pelo tráfego automóvel 

de acordo com a sua velocidade. 

 

.Figura 30 – Representação 

do espaço tomado por uma 
pessoa, de acordo com o modo 
de deslocação e sua respetiva 
velocidade. 

 

.Figura 33 – Ilustração dos ambientes urbanos monofuncionalistas tomados pelo automóvel em contraste com espaços públicos inclusivos e 

multifuncionais.   

 

.Figuras 31 e 32 – 
Representação do espaço 
tomado pelo Hermann 
Knoflacher e o “walkmobile”, 
uma estrutura de 4,30mX1,70m, 
para percecionar aos pedestres 
a quantidade de espaço tomado 
por um condutor. 

 

Figuras 31 e 32 
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Na envolvente da 2ª Circular, o panorama não difere, verificando-se um espaço 

canal de baldios, tal auto-estrada, que não atribuem qualidade alguma a outras 

vontades de movimentação, seja pedonal, ciclável, em transporte Público ou qualquer 

outra. Agravando este fato, verifica-se a implantação de usos relevantes no seu 

espaço confinante, como equipamentos coletivos, interfaces, bairros habitacionais ou 

Universidades, sendo também estes alvo de desprezo e de falta de articulação 

morfológico-paisagística com a via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 36 – Mapa de Usos e espaços confinantes com a 2ª Circular.  

 

.Figura 34, 35, 37, 38 e 39 – Ambientes Urbanos da 2ª Circular e espaços diretamente adjacentes, que mostram a discrepância 

entre as condições automobilizadas e todas as restantes, que apesar disso marcam alguma presença nesta artéria 
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.Figura 40, 41, 42, 43, 44 e 45 – Ambientes Urbanos da 2ª Circular e espaços diretamente adjacentes, que mostram a discrepância entre as 

condições automobilizadas e todas as restantes, que apesar disso marcam alguma presença nesta artéria 

 

.Figura 46 – Mapa de Usos e espaços confinantes com a 2ª Circular.  
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.Figura 47 – Imagem satírica que retrata 

a discrepância social afeta aos utilizadores 
 

Antoine Prost (LISBOA, 2009 – C, PP. 9) aponta para o facto do automóvel privado 

constituir um elemento de prolongamento da vida privada sobre as estruturas da 

espacialidade pública. As recorrentes espacialidade urbanas adaptadas ao TI 

sugerem uma espécie de “jogo de escondidas” com o espaço público, e com as 

possibilidades de encontro, de cruzamento e imprevisto que a vida pública pressupõe 

e possibilita. Este funciona como uma inconsciente renegação da vida pública, da vida 

em comum, da vida em cidade. Esta definição, justifica de certo modo a discrepância 

entre espaço rodoviário e espaço público, numa cidade planeada à imagem do 

automóvel, sendo que a qualidade e a expansão recaem visivelmente sobre os 

primeiros. Apesar de não se reconhecer em Lisboa um deficit de Espaço Público, este 

encontra-se pouco acessível, impedido ou congestionado. Filomena Silvano (LISBOA, 

2009 – C, PP. 15) aponta que este está fortemente hipotecado à monofuncionalidade 

do TI e não potencia, propicia, não favorece, não possibilita, os encontros, os 

cruzamentos, a festa das pessoas nas Ruas. Cidadão assustados, cansados, 

stressados, fugindo de outros cidadãos que viajam dentro de caixas/armaduras 

metálicas. É o espetáculo mais ou menos corrente do dia-a-dia Lisboeta. ” Esta 

desorganização do espaço público, provocou um considerável aumento das barreiras, 

limitando o acesso às cidades. (TELES, 2006, IN MAGALHÃES, 2010). É destas barreiras 

que se faz o espaço afeto à 2ª Circular, ainda para além do seu mar de asfalto. Ao 

longo dos seus 7000 m, apenas por 6 ocasiões o seu atravessamento é assegurado, 

e de forma completamente funcionalista sem qualquer nobreza, perfazendo menos de 

1 passagem/ km e cerca de 600m de largura total disponível.  

. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 48 – Mapa de perfis tipo ao longo 

do percurso da 2ª Circular  
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Finalmente, as vicissitudes do planeamento rodoviário, trazem de forma óbvia 

nefastas consequências ambientais e de segurança pública. O acréscimo das 

necessidades das deslocações em TI, libertam para a atmosfera vastas quantidades 

de CO2 que aceleram o fenómeno das alterações climáticas1, e contribuem para a 

pobre qualidade do ar nos centros urbanos, originando problemas ambientais e de 

saúde pública. Tais fatores expressam-se na economia, com a vasta dependência do 

petróleo, com impostos sobre emissões suportados pelos Estados, que subsidiam 

ainda tratamentos dos problemas de saúde e segurança das suas populações2.  

No fomento da fragmentação urbana, que consome vastas áreas de território, 

vastas áreas naturais perdem-se para a construção massificada e impermeabilizante 

do solo, perdendo-se património natural, ambientalmente e paisagisticamente 

privilegiado e cada vez mais escasso.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se todos os cidadãos de Lisboa e do Porto conseguissem, uma vez por semana, ir para o 

trabalho em transportes públicos, ou reduzir em 5% as viagens de carro diárias, Portugal deixaria 

de lançar para a atmosfera cerca de 350 mil toneladas de CO2.  

 
2
 A título de exemplo estima-se que a sinistralidade rodoviária vitime mortalmente cerca de 1000 

pessoas por ano em Portugal, sendo que 20% se verifica em meio urbano ao nível dos 

atropelamentos. De registar que este dado apenas contabiliza óbitos no local do acidente, 

excluindo esta consequência se esta se verificar em período posterior á incidência. A frieza 

destas estatísticas tende a esconder a essência da vida e as consequências para milhares de 

famílias e amigos destroçados.  

  Estima-se que custo proveniente da sinistralidade rodoviária em Portugal ultrapasse os 3500 

milhões de Euros, ultrapassando o esforço financeiro necessário na próxima década para a 

construção da rede ferroviária de alta velocidade (CCDR-LVT, 2008). 

 

.Figura 49 e 50 – Relatos do 

constrangimento pedonal que se 
faz sentir nas cidades  

.Figura 51 – Canais 

pedonais 

.Figura 52 e 53 – Crimes ambientais associados á expansão automobilizada  .Figura 54 – Impactes paisagísticos, 

sociais e ambientais dos 
congestionamentos  

http://www.apocalipsemotorizado.net/wp-content/uploads/2009/06/ecocidio_marginal34.jpg
http://www.apocalipsemotorizado.net/wp-content/uploads/2009/06/ecocidio_marginal33a.jpg
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De certa forma, é globalmente aceitável que a expansão rodoviária 

que caminha à frente da própria expansão urbana e populacional por 

todo o planeta1, está perto de atingir o seu limite, com vastos 

problemas em várias temáticas, que afeta essencialmente a 

qualidade de vida populacional.  

Recentes investigações apontam que os cidadãos da UE 

priorizam a diminuição do tráfego rodoviário nas urbes, de modo a 

atribuir mais qualidade e segurança aos seus espaços, e apontam 

uma série de fatores preponderantes para que tal aconteça (Figura 55). 

Neste âmbito a mobilidade coletiva sai na frente, e a conclusão geral 

aponta para um desejo na mudança de paradigma das mobilidades 

urbanas, nomeadamente que estas se desenvolvam “suavemente”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Um equilíbrio Suave/Coletivo 

 

                                                           
1
 Mundialmente, entre 1952 e 1992, o total de passageiros/km de deslocações automóveis, 

aumentou de cerca de 250 milhões passageiros/km para quase 650 milhões passageiros/km. 

Este aumento foi de cerca de 160%, bem superior ao crescimento da população global, que, 

neste mesmo período, foi de 108%. 

.Figura 17 – Tabela 

conclusiva do inquérito à 
população Europeia, sobre 
de que forma estas 
mitigariam a problemática 
dos congestionamentos 

 

.Figura 56 – Resumo Esquemático 

dos impactes negativos da afluência 
automobilizada nos centros urbanos  

 

.Figura 55 – Conclusão dos Inquéritos à População 

da UE 
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“A prioridade dada à circulação automóvel reduziu em muito as opções de mobilidade 

na cidade, uma vez que neste momento andar a pé é desconfortável, andar de 

bicicleta é perigoso e andar de autocarro revela-se muito demorado em especial nas 

horas de ponta (…). Assim para os utentes cativos do transporte público não há 

alternativa, e para os utentes que usam o transporte individual não são asseguradas 

alternativas viáveis. Este é um ciclo vicioso e a forma correta de o quebrar é 

reconhecer o peão como o elemento central da mobilidade urbana, e o espaço público 

como infraestrutura fundamental. Não se trata de erradicar o automóvel, mas sim 

conseguir um equilíbrio que assegure a todos os cidadãos o direito de escolha” 

(MAGALHÃES 2010, PP. 6) 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Políticas afetas à intermodalidade e mobilidade suave 

 

Políticas de fomento à mobilidade coletiva, articulando-a no espaço público de 

excelência, atribuindo condições de mobilidade saudáveis e inclusivas à população, 

incidem no séc. XXI, sobre as políticas urbanas da maioria das grandes cidades. Tal 

dever-se-á aos termos do desenvolvimento urbano do século passado, em que o 

considerável aumento da população nos grandes centros urbanos aliado à 

consideração do automóvel individual como elemento primário das deslocações 

populacionais, propuseram às cidades insustentabilidades qualitativas ao nível 

funcional, económico, social e ambiental. Como tal, reúnem-se esforços na atribuição 

de condições para que, essencialmente o transporte público e outras formas de 

.Figura 57 – Acão de sensibilização na cidade de Munster, na Alemanha, para a quantidade de solo ocupado 

por cerca de 70 pessoas em diferentes modos de transporte, entre TI, TC e bicicletas. 

http://www.webbikers.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/carbusbike_OK2.jpg
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mobilidade individual suave, se imponham no ambiente urbano, associando o 

incremento destas formas de mobilidade com o consequente aumento do espaços 

públicos, em área e em qualidade. A eficiência ambiental das mobilidades urbanas, 

colaborando para o aumento das opções, saudáveis e seguras, que concedam 

qualidade de vida e igualdade de oportunidades no acesso aos serviços, está (agora), 

nas diretrizes dos decisores urbanos. 

 Premissas que compõem as soluções a adotar neste âmbito, prendem-se 

essencialmente com a promoção racional do TI, saindo privilegiados veículos com 

menores consumos energéticos e emissões de carbono ou ruído. Como 

complemento, é de proporcionar o aumento da utilização dos modos suaves, como os 

cicláveis ou os pedonais, e ainda a expansão das redes de TC - mais articuladas 

entre si, com frequências mais adequadas, primando pelo conforto, modernização e 

competitividade de preços. Para tais objetivos, assume-se o desenvolvimento de 

parcerias com agentes e entidades ao nível económico e dos transportes, aquando do 

ordenamento territorial. Este assume-se definitivamente (e a população que o 

compõe), como o destinatário primordial deste conjunto de políticas, impondo-se de 

forma clara aos interesses financeiros de públicos ou privados no ato de planear1. 

Pela Europa, cada vez mais cidades abraçam o anterior rumo, desenvolvendo 

cada uma delas, medidas particulares para melhorar a integração e sustentabilidade 

dos seus sistemas de mobilidade. 

 

Em Espanha, a cidade catalã de Terrassa com cerca de 200 000 habitantes, 

localizada no limite norte do sistema metropolitano de Barcelona, estabeleceu 

políticas urbanas e económicas associadas essencialmente ao sistema de 

acessibilidades e de mobilidade. A estratégia urbana desta cidade baseia-se no 

reforço do sistema de centralidades entre as grandes polaridades de atração 

populacional e os bairros residenciais. Assim, as deslocações pedonais e cicláveis, 

são remetidas para a base das deslocações urbanas, reestruturando-se o interior dos 

bairros como “Zonas 30” permitindo uma segura articulação entre as anteriores e a 

circulação automóvel. Esta vertente foi associada ao considerável reforço pela rede 

                                                           
1
 Objetivos definidos de acordo com o “Expert Working Group on Sustainable Urban Transport 

Plans" (SUTP), grupo de técnicos especializados, criado pela Comissão Europeia na elaboração 

da “Estratégia Temática sobre o Ambiente Urbano” apresentada ao Conselho e ao Parlamento 

Europeus.  

Outros projetos como o SMILE (Suatainable Mobility initiatives for Local Environment) que conta 

com o apoio da Direção Geral do Ambiente da Comissão Europeia no âmbito do programa LIFE, 

têm como finalidade a redução do impacte nocivo dos transportes urbanos na qualidade do ar, 

no clima, ruído e na qualidade de vida, desenvolvendo, e divulgando internacionalmente 

orientações como em “Política de Transportes Urbanos Sustentáveis” que propõem e apoiam 

técnica e financeiramente, 10 projetos que possam alterar o atual paradigma. 
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de Transporte Público e pelo desenvolvimento infraestrutural das condições 

intermodais (CCDR-LVT, 2008).  

 

Já a França, apresenta-se como um dos países Europeus pioneiros na introdução 

de um Plano das Deslocações Urbanas (PDU) nos seus IGT’s, e é vasta a lista de 

cidades Francesas que atualmente o apresentam (IDEM). Na região de Nantes, este 

plano foi aprovado em 2000, abrangendo 24 municípios e uma população total de 

cerca de 570 000 habitantes1. Nos primeiros 10 anos de vigência do plano, 

desenvolveram-se alternativas suaves e coletivas ao TI e redefiniu-se a afetação do 

espaço viário, nomeadamente ao nível do estacionamento. Para o sucesso da 

iniciativa contribuiu ainda a avaliação sistemática do PDU e uma política de 

divulgação e esclarecimento à população das suas alternativas de transporte2.      

 

No entanto foi a Bélgica a pioneira no que toca às premissas especializadas em 

matérias de mobilidade, ainda antes da entrada em vigor da legislação que tal o 

indicava. No final dos anos 90, a cidade de Namur, capital da região de Wallonie, 

desenvolveu um Plano Municipal de Mobilidade, afeto aos seus 105 000 habitantes 

(IDEM). Este instrumento apontou uma série de medidas particularizadas, para o 

decréscimo da utilização automóvel, associado ao incremento da circulação 

multimodal. Entre elas esteve o reforço do papel da via circular de forma a proteger os 

centros mais densificados do tráfego de atravessamento. Nestes últimos, 

implementaram-se medidas de gestão do acesso rodoviário, privilegiando outros 

modos de transporte. Um reforço da rede de TC em canal dedicado, e em 

conformidade com espaço privilegiado para deslocações suaves, expandiu-se na 

cidade recuperando para tal áreas até então afetas ao automóvel. Esta rede 

intermodal articulou-se com uma política de estacionamento que implementou a 

criação de parques periféricos com tarifas bastante atrativas, quando comparadas 

                                                           
1
 Este plano foi considerado e divulgado pela comissão Europeia, como um exemplo prático de 

boas condutas a aplicar  

 
2
 Francois Asher, na sua Obra, Novos Princípios do Urbanismo seguido de Novos 

Compromissos Urbanos, aponta um conceito que se pode verificar bastante vantajoso no que 

toca à informação das alternativas de transporte à população. Suportado pelas inovações ao 

nível das TIC, Ascher propõe a desenvolvimento de Centrais de Mobilidade, que são plataformas 

onde qualquer pessoa poderá apontar a sua origem e o seu destino, e será informada em tempo 

real do tipo de transportes que tem ao seu dispor, com informação detalhada dos custos e tempo 

de viagem em função das condições que se fazem sentir na cidade ao nível dos fluxos em 

determinada altura, dos transbordos a efetuar e do tipo dos percursos afetos ao transporte 

adotado. Com este tipo de plataformas, que podem ser virtuais em computadores e telemóveis 

próprios, ou em pequenos equipamentos públicos à disposição da população, nomeadamente 

nas zonas de interfaces de transportes, potencia-se o esclarecimento e informação à população, 

para que cada indivíduo possa optar pelo seu meio de transporte de forma realmente informada 

e pouco afeta a surpresas desagradáveis durante o percurso.  
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com o aumento tarifário ao estacionamento de longa duração no interior da cidade, 

sendo que este também diminuiu e privilegiou os residentes (IDEM).  

A divulgação e sensibilização à população, e um constante esclarecimento das 

condições que se desenvolviam na cidade, também se incluíram nesta política, com 

um papel fundamental para o alcance dos objetivos propostos. 

 

No nosso país, importantes alterações também se propõem no virar do século, 

aquando da revisão das políticas territoriais referentes aos aglomerados Urbanos. Em 

2007, foi aprovado o PNPOT, que perspetivou medidas de integração das redes de 

transportes com o ordenamento, primando o reforço da complementaridade entre 

territórios vizinhos ao nível do transporte coletivo acessível à população. Para tal 

definiram-se eixos referentes à compactação das centralidades, disciplinando a 

dispersão territorial ao nível imobiliário, em uníssono com o desenvolvimento de redes 

de transportes mais sustentáveis que fomentassem o aumento das deslocações não 

motorizadas e diminuíssem os níveis críticos da qualidade do ar (IDEM). Por impulso, a 

CML comprometeu-se em cumprir as normas nacionais correspondentes à qualidade 

do ar e reduzir em 20% as emissões de CO2 até 2020, bem como aumentar a 

eficiência energética do setor dos transportes na mesma proporção em igual período 

(LISBOA, 2009 - B). 

Com a revisão do PDML, incluíram-se normas que, 15 anos depois, aferem 

grande urgência no alcance de uma Capital mais sustentável, inclusiva e consolidada. 

Decisores políticos, em matéria urbana, assumem agora um caminho que colmata a 

visão motorizada aplicada nos últimos 40 anos, de forma a atribuir à cidade valências 

diferentes das aplicadas até à data, no que à mobilidade respeita: (1) Uma 

rearticulação dos fluxos rodoviários da cidade, (2) O fomento da utilização dos TC, (3) 

O aumento dos modos de transporte de proximidade, (4) A gestão do estacionamento 

como um instrumento de controlo da repartição modal, (5) A promoção de uma 

logística urbana mais eficiente, (6) O desenvolvimento de um modo de urbanismo 

mais favorável aos modos de transporte suaves (IDEM) - No novo PDM, distinguem-se 

os 6 anteriores eixos, onde está claramente explícita uma mudança de paradigma na 

área da mobilidade, sendo que a reformulação da 2ª circular se apresenta, 

inquestionavelmente, enquadrada nesta estratégia. Quantitativamente, a CML espera 

que, até ao final da década se reduzam em 15% o nº de veículos a circular no 
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município. Afeto à política de transporte público e mobilidade suave1, esperam-se 

aumentos de 14% nestes modos de transporte por parte da população2 (IDEM).  

 

2.3.2. De Elétrico, de Bicicleta, ou Caminhando. 

 

Como verificado, integradas nas políticas de intermodalidade sustentável 

apresentam-se essencialmente, a mobilidade pedonal, a ciclável e em TC, assumindo 

desde já, a abordagem ao elétrico moderno de superfície como o elemento mais 

capaz de se conjugar espacialmente com os anteriores, pela sua suavidade de 

deslocação. São três modos que se conjugam entre si, funcionalmente, 

espacialmente e ambientalmente, na medida em que não produzem emissões de 

carbono ou ruído intenso, chamados assim de “modos verdes” 

 

Elétrico Rápido 

 

Em diversas cidades do mundo verifica-se a abordagem aos elétricos rápidos 

como modo de atribuir novas dinâmicas de mobilidade a metrópoles com essa 

necessidade e problemática, e por sua vez, numa escala mais específica, como forma 

de conferir novas características a vias ou locais da cidade, proporcionando-lhes 

alterações funcionais, morfológicas e paisagísticas3. 

                                                           
1
 Plano sectorial de mobilidade suave, contido no PDM2012. A CML pretende ainda assegurar a 

ligação entre quaisquer 2 pontos na cidade com um máximo de 2 transbordos, sendo que para 

tal, apresenta propostas de novas linhas de transporte público em sítio próprio (PDML). 

Estratégias de reorganização de estacionamento em todo o Município, interditando-o na via 

pública e aumentando-o em zonas residenciais em que se verifique o seu défice também estão a 

ser trabalhadas. Finalmente, vai-se ponderando na introdução de “zonas 30” no interior dos 

bairros, de modo a protegê-los do tráfego de atravessamento potenciando ainda uma melhor 

integração entre o tráfego automóvel e o acréscimo de mobilidade suave. 

 
2 Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, apontou para que em Espanha, se 

fosse seguida uma política energética responsável, os níveis de emprego aumentariam 

drasticamente até 2020. Atividade de serviços, indústria e infraestruturação associada ao 

transporte sustentável poderia aumentar o emprego em 40%. Tudo leva a crer que em Portugal 

as consequências seriam idênticas. A Comissão Europeia estima que o emprego criado nas 

chamadas Eco indústrias registou um aumento médio anual de quase o triplo, em comparação 

com as chamadas economias tradicionais entre 2000 e 2008. Afeto a uma mobilidade mais 

racional e menos imediatista aponta-se a diminuição do consumo de energia não renovável, 

matérias-primas, menos emissões e produção de resíduos (Artigo disponível na revista VISÃO, 

especial edição verde nº 1025 de outubro de 2012) 
 

3 Países como França, Suíça, Áustria ou Alemanha, de considerável prestígio político-

económico e social onde este já se desenvolve há décadas, ou economias emergentes como a 

Brasileira, que o integra em reformulações Urbanas afetas à organização do mundial de 2014. 

No caso Português este modo de transporte desenvolveu-se nobremente na cidade do Porto e 

encontra-se atualmente em consideração pelas entidades reguladoras do desenvolvimento 

urbano da cidade de Lisboa, nomeadamente no Plano Sectorial de Mobilidade Suave, integrado 

na revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa. 
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Vários autores apontam-no como elemento relevante na cidade, na medida em 

que sai facilitada a sua integração nos espaços públicos, acompanhados de 

infraestruturas subtis que permitem maior margem de manobra nas intervenções de 

ordem tipológico-paisagística. A somar à eficiência ambiental, do ponto de vista 

sonoro e de emissão de carbono, este meio de transporte é tido como extremamente 

eficaz tendo em conta a seu rácio entre infraestrutura/capacidade de carga/consumo 

energético. Este facilita ainda nobreza dos espaços públicos, tão relevantes para criar 

cidades de excelência. Como tal, Ascher aponta que é dever das cidades ambiciosas 

“(…) oferecer soluções alternativas de qualidade. Fazem-no numerosas cidades 

desenvolvendo transportes em sítio próprio, nomeadamente os tramways. De facto o 

êxito destes últimos tem muitas vezes ultrapassado as expectativas em termos de 

frequência. (...) Os tramways permitiram assim renovações urbanas profundas. O seu 

efeito urbanístico foi, pelo menos tão importante, quanto o seu efeito em termos de 

transporte” (ASCHER, 2008 IN ASCHER 2010, PP 146-147) 

 

Vozes nacionais também se fazem ouvir sobre esta matéria, como é o caso de 

Manuel Graça Dias, que aborda o direito da população à mobilidade e à paisagem 

urbana, defendendo assim transportes de superfície que não terão que ser 

economicamente sustentáveis na medida em que os parâmetros anteriores são tidos 

como direitos dos cidadãos “sem preço” (DIAS, 2001). 

 

Já Álvaro Domingues (LISBOA, 2009 – C, PP. 11), referencia que a “chave da gestão 

de mobilidade” passaria pela expansão e rearticulação da rede de transporte público 

em sítio próprio, elevando-se o elétrico como elemento categórico. Operações deste 

género posicionam-se como bastante mais viáveis (temporalmente e 

economicamente) quando comparadas com a crescente expansão do metropolitano 

em obras morosas e caríssimas enterradas na cidade. Domingues aponta ainda, que 

o desígnio imediatista de que estes transportes atrapalham o trânsito dos automóveis, 

deverá ser visto ao contrário, sendo os automóveis privados mal estacionados, em 2ª 

fila ou congestionando os cruzamentos, que dificultam o funcionamento deste. (IDEM). 
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.Figura 58 – Proposta de mobilidade circular em elétrico rápido, no 

Município de Lisboa, no âmbito do PROT AML 2002   

 

 Fernando Nunes da Silva1, propôs inclusive, 

uma linha circular de elétrico moderno para a área 

metropolitana de Lisboa ligando o corredor Algés – 

Pontinha e prolongado até Loures. Justificando a 

proposta, este defende que as vantagens da 

implementação deste transporte, “nomeadamente a 

frequência, a fiabilidade e a melhoria dos tempos de 

percurso, possibilitam a dissuasão do automóvel e 

permitem uma articulação funcional entre várias 

zonas residenciais e de atividades económicas, 

facilitando também a ligação a várias linhas radiais 

de transporte coletivo de elevada capacidade que 

servem diretamente os diversos centros da cidade 

de Lisboa.” (VIEGAS IN ALMEIDA, 2009, PP. 33). 

 

De várias situações em que a integração de 

eléctrico de superfície permite atribuir novas vivências a vias, onde as suas 

paragens/estações se assumem como elemento dominante e qualificador do espaço 

público evolvente, destacam-se apenas algumas delas.  

 

A nível Internacional aponta-se por exemplo, o Tram de Estrasburgo, em França, 

que se incluiu numa política de reordenamento espacial afeto à circulação automóvel 

no centro da cidade, abrindo espaço para novas rotas de transporte coletivo, 

deslocações pedonais e cicláveis. Assentada esta intermodalidade numa rede de 

espaços públicos centrais e multifuncionais, verificou-se, no início da década de 90, 

uma redução considerável do tráfego rodoviário que entrava na cidade2, em paralelo 

com o aumento das deslocações suaves e do uso do “park-and-ride” (CE, 2004) 

                                                           
1
 Professor no IST e atual vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa 

  
2
 Implementação do Plano de Circulação em 1992, com uma primeira linha de elétrico completa 

em 1994. Seguiu-se ainda uma nova linha, inaugurada no ano 2000. Por esta altura, já se 

verificava uma redução de 16% no tráfego automóvel, sendo que as autoridades estimavam que 

sem esta intervenção, o tráfego automóvel sofreria um aumento de 25% de 240 000 veiculos 

para 300 000. 
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Uma vasta rede de espaços 

públicos também foi criada, 

acompanhando o percurso do 

elétrico, que se integrou 

facilmente em zonas 

multifuncionais com atividades 

comerciais, laborais, culturais e 

de lazer, atribuindo à cidade 

zonas mais humanizadas e 

condições mais favoráveis à 

deslocação suave, incluindo a 

população no espaço público de 

excelência enquanto esta se 

move.  

Apesar de alguma contestação social1 aquando da 

implementação da proposta, nomeadamente por associações de 

comerciantes que temiam que as obras de construção e o 

impedimento definitivo do acesso rodoviário a algumas destas 

zonas diminuíssem a afluência populacional a estas áreas 

prejudicando os seus negócios, a atividade comercial e os fluxos 

populacionais aumentaram, agora em modos suaves, 

proporcionando espaços socialmente mais inclusivos, 

ambientalmente nobres e sustentáveis. As conclusões positivas 

desta intervenção proporcionaram ainda estímulos para o 

desenvolvimento de duas novas linhas até ao final de 2010 (IDEM).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Neste âmbito, a estratégia autárquica ao nível da sensibilização, mostrou-se determinante, 

divulgando constantemente em revistas e jornais os objetivos e principais ações do projeto. Foi 

criada inclusive uma mascote que serviu como imagem de marca desta política. “Bruno de Bear”, 

ajudou nas ações de sensibilização em diversos espaços da cidade, e orientou peões e 

automobilistas durante os processos de trabalho e durante os primeiros tempos em que os novos 

espaços funcionaram.   

 

.Figura 59 – Rede de elétrico na cidade de Strasburgo  

 

.Figura 60 – Ambiente urbanos ao longo da 

linha do elétrico de Estrasburgo  

 

.Figura 62 – Composição paisagística afeta à linha do 

elétrico  

 

.Figura 61 – Arranjo paisagístico em função da Estação. 

Estrasburgo, 
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Paris também adotou o elétrico, para o alcançar uma mobilidade populacional 

mais eficiente e ambientalmente responsável. Reconquistou espaço, anteriormente 

dedicado ao automóvel, para instalar linhas de elétrico ao longo de 20 municípios que 

constituem o seu sistema metropolitano, aproximando as periferias ao centro 

económico do municipal. A linha mais recente desta rede, a sul da capital, opera há 

cerca de 7 anos e é utilizada por cerca de 130 000 pessoas/dia.  

Na opinião dos parisienses, este meio de transporte possibilitou um aumento da 

rapidez, fiabilidade e conforto da mobilidade coletiva1, alterando paralelamente a 

paisagem de várias avenidas periféricas da capital, valorizando o património 

imobiliário em cerca de 20%. Apesar de operar a uma velocidade média de 20 Kms/h, 

o movimento é constante e não afeto ao tráfego automóvel, o que se revela 

preponderante para o sucesso deste meio de transporte2. Esta intervenção 

metropolitana implantou-se em cerca de 2 anos e meio, com um custo/km 

estabelecido em cerca de metade, quando comparado com o metro convencional, 

privilegiando o acesso à luz natural e à paisagem. Devido ao sucesso desta operação, 

a rede de elétrico encontra-se atualmente em processo de expansão. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O novo elétrico moderno, tem um comprimento de 44 metros e capacidade para mais de 300 

pessoas, cerca de 3 vezes mais que um autocarro convencional, privilegiando do facto de operar 

com menos ruído e com menos emissões. Cada veículo tem um custo aproximado de cerca de 3 

milhões de euros (disponível em http://www.youtube.com/watch?v=s3PopQp_KMM) 

 
2
 Um sistema de sensores foi instalado, reconhecendo a aproximação do elétrico aos 

cruzamentos, gerindo automaticamente a sinalização para que este tenha prioridade sobre o 

sistema rodoviário. Outra inovação tecnológica que esta rede moderna apresenta é a capacidade 

de operar em algumas zonas sem os cabos elétricos tradicionais, com recurso à captação no 

solo ou a baterias instaladas no veículo, que recupera a energia das travagens nas estações, 

utilizando-a posteriormente em percursos até 400m (IDEM).  

.Figura 63 – Composição paisagística afeta à linha do elétrico 

de Paris 

 

.Figura 65 – Integração urbana da linha do elétrico em Paris 

 

.Figura 64 – Mapa da rede de 

elétrico periférico de Paris 
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Outras redes de elétrico estabelecem-se por todo o globo, tirando partido das suas 

capacidades de mobilidade em uníssono com a sua influência no arranjo do espaço 

público afeto ao seu percurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.flickr.com/photos/jeanlouis_zim

.Figura 66 – Integração urbana do futuro elétrico na ´região metropolitana de Cuiabá - Mato Grosso, Brasil  

 

.Figura 67 – Arranjo arquitetónico da estação de elétrico de Alicante, 

Espanha  

 

.Figura 69 – Arranjo paisagístico da estação de elétrico de Alicante, 

Espanha  

 

.Figura 68 – Arranjo arquitetónico da estação de elétrico de 

Mulhouse, França 

 

.Figura 70 – Arranjo de espaço público afeto à linha de 

elétrico de Clermound Ferrand, França  
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A nível nacional temos como exemplo mais marcante o Metro do Porto, que 

actualmente se assume como “espaço de identificação a uma escala metropolitana 

gerando um sentido de centralidade multipolar, com qualificação do espaço canal, 

espaços de paragem, compatibilizando usos novos e antigos numa regra adaptada a 

diferentes contextos. (…) Centrado no movimento e acessibilidade (…) ligando 

tecidos de diferentes aglomerados (…), para construir uma nova identidade à escala 

metropolitana, com atração e conforto para os utentes, numa nova rede de 

socialização” (STUSSI; BABO; RIBEIRO, 2011, PP. 40). 

 

Esta intervenção veio responder ao problema de mobilidade e acessibilidades da 

AMP, anteriormente classificada como caótica, apostando num sistema moderno, 

inovador e ecológico, acompanhando o que sucede atualmente nas cidades mais 

cosmopolitas do Mundo. 

Este modo de transporte, é responsável pelo transporte de cerca de 200 000 

pessoas/dia
1
, retirando cerca de 15 000 automóveis/dia da cidade, prevenindo cerca 

de 60 000 Ton de CO2 libertadas. Aliado à vertente ambiental, os canais das linhas, 

desenvolveram 464 000m2 de espaços verdes integrando mais de 11 000 novas 

árvores na cidade. Integradas nas mais-valias do projeto, estão ainda questões 

sociais com mais de 13 000 postos de trabalho criados e questões culturais, sendo 

que cerca de 20% da atividade cultural da cidade se desenvolve nos novos espaços 

urbanos afetos às infraestruturas do metro
2
.  

Iniciada a atividade no ano de 2002, durante os primeiros 10 anos de operação, o 

Metro do Porto destacou-se e foi internacionalmente reconhecido em várias áreas
3
. 

Esta intervenção teve um custo total de 2,6 mil milhões € tendo sido o maior projeto 

do setor dos transportes em toda a União Europeia e a maior rede a ser construída de 

uma só vez. No entanto, estima-se que nos primeiros 40 anos, os benefícios 

                                                           
1
 O que perfaz um total de mais de 55 milhões de utentes por ano por ano. Os ganhos de tempo 

dos passageiros estão estimados em 518 milhões de horas/ano, traduzindo-se numa poupança 

de quase 155 M€ anuais. 

 
2
 Valores referenciados em: http://www.metrodoporto.pt/ 

  
3
 O Metro do Porto foi sistematicamente galardoado com vários prémios, sendo que logo no ano 

de inauguração recebeu o Deal of the Year Award, e 4 anos depois o Prémio Nacional de 

Mobilidade em Bicicleta, passível de ser utilizada livremente no sistema. Destaca-se ainda a 

distinção UITP Metro Ligeiro – Melhor Novo Sistema, atribuído em 2008 pela União Internacional 

do Transporte Público. Releva-se ainda a atribuição de diversos prémios a arquitetos 

responsáveis pela integração Urbana e pela arquitetura de algumas das suas estações, 

nomeadamente os Pritzkers Souto Moura e Álvaro Siza. (Disponível em 

http://www.metrodoporto.pt/) 
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económicos, sociais e ambientais afetos à intervenção ultrapassem o triplo do valor 

do investimento
1
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1
 De acordo com o estudo de avaliação das externalidades do projeto, produzido pela Faculdade 

de Engenharia do Porto e pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. 

“Sem ser esta a nossa vocação, o Metro 

constrói lugares, recantos, junta cidades, 

desenha Metrópoles”. (SOUTO MOURA) 

 

.Figura 72 – Rede Metropolitana do Metro do Porto, Portugal 

 

.Figura 73 – Integração urbana afeta às linhas do 

Metro do Porto 

 

.Figura 71 – Arranjo Paisagístico da Linha do Metro 

do Porto 

 

.Figura 74, 75, 76 – Ambientes Urbanos e Estruturas Arquitetónicas afetas à rede do metro do Porto 
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Bicicleta  

 

Suave e ambientalmente sustentável, a bicicleta constitui um dos mais viáveis 

meios de transporte citadino, (SANTOS, 2009) equiparando-se ao automóvel em 

termos de velocidade média em meio urbano1. Basta que para tal, sejam atribuídas 

(no mínimo) as mesmas condições afetas ao anterior, criando prioritariamente 

infraestruturas de deslocação contínuas, seguras e confortáveis. 

Muitas cidades Europeias já concluíram que o uso intensivo da bicicleta pode ser 

a solução para resolver o problema da mobilidade urbana, com benefícios 

sócio/económicos, ambientais e funcionais em várias dos aspetos da mobilidade 

quotidiana. As condições cicláveis numa urbe, consentem a redução de emissões e 

ruído, bem como do congestionamento, sinistralidade e ocupação infraestrutural. 

Estas impõem-se ainda como um importante elemento na redução das despesas 

familiares com transporte, na mesma medida em que aumenta os níveis de saúde 

pública, de equidade social e de desenvolvimento turístico2.  

Como tal, muitas cidades expandem cada vez mais a sua abordagem ciclável, 

infraestruturando-as e atribuindo condições para que a população equacione o seu 

uso, mesmo que ocasionalmente. O exemplo mais marcante da utilização da bicicleta 

em meio urbano apresenta-se em Copenhaga, com 37% da população a eleger este 

meio de transporte diariamente. Gehl apresenta que esta cidade desenvolveu uma 

rede de ciclovias que favorece e estimula a sua utilização, de forma segura e 

confortável, facto preponderante para a utilização verificada, que, aliás, nos últimos 10 

anos aumentou em dobro. 

 

 

 

 

 

   

                                                           
1
 Em meio urbano a velocidade média de uma bicicleta atinge sem grande esforço os 15 Km/h 

sendo que as deslocações em TI podem atingir os 20km/h, de acordo com a investigação “A 

Contribuição do modo BICI na gestão da Mobilidade Urbana” 

 
2
 Aumentando os níveis de qualidade do ar, diminuem problemas respiratórios e as despesas 

individuais/estatais neste âmbito. A nível social e turístico, este meio de transporte equipara 

diferentes culturas, classes sociais, géneros e idades, na medida em que está mais facilmente ao 

alcance das pessoas do que o TI que, por exemplo, não está acessível à massa populacional 

com menos de 18 anos. Finalmente verifica-se que 3000 estudantes de outros países e cerca de 

2 milhões de turistas incidem no nosso país todos os anos, e que muitos deles provêm de países 

em que a bicicleta constitui um ícone cultural. 

.Figura 77 – Rede de ciclovias 

na Cidade de Copenhaga 

 

.Figura 78 e 79 – Utilização massiva da Bicicleta em Copenhaga  
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Em sintonia com este caso paradigmático, outras cidades expandem os seus 

percursos e infraestruturas cicláveis, do mesmo modo que desenvolvem 

consideravelmente políticas de partilha de bicicletas e da sua integração nas redes de 

transporte público, aumentando o leque de possibilidades e opções para os seus 

habitantes, estimulando a sua utilização, o que efetivamente acontece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos sistemas que reforçou culturas cicláveis, mais do que propriamente a 

criação de ciclovias, foi o Bikesharing, a que a maioria das cidades Europeias já 

aderiu, e que a CML está a procurar implementar em Lisboa1. Este sistema consiste 

na recolha, por aluguer, de uma bicicleta perto do local inicial da viagem para depois a 

deixar perto do destino, de forma rápida cómoda e sem preocupações de 

armazenamento, manutenção, transporte, segurança, ou estacionamento de uma 

bicicleta própria.  

 

O caso com maior sucesso na Europa verifica-se em Paris, com o sistema Velib, 

fruto de uma parceria do município Parisiense com a empresa JCDecaux. Este 

sistema inclui cerca de 21 000 veículos presentes em mais de 1500 estações, 

associadas a outras redes de transporte público como o metro, o comboio e os 

autocarros. Só no primeiro ano de funcionamento, o sistema contou com cerca de 26 

milhões de utilizações, oferecendo emprego a cerca de 500 trabalhadores que gerem 

o sistema garantindo a disponibilidade de veículos nos parques (ALVES & RAMOS, 

2010).  

                                                           
1
 http://www.cenasapedal.com/2010/12/06/a-importancia-do-sistema-de-bicicletas-partilhadas-

em-lisboa/. 

 

.Figura 81 – Expansão da rede ciclóviária em Nova Iorque 

 

.Figura 80 – Infraestrutura urbana que contempla a bicicleta 

 

.Figura 82 e 83 – Condições de transporte e estacionamento 

seguro de bicicletas 

 

.Figura 84 – infraestruturação 

Urbana para as práticas cicláveis 

 

.Figura 85 – Mapa dos países 

Europeus que apostam em sistemas 
de BikeSharing 

 

http://www.cenasapedal.com/2010/12/06/a-importancia-do-sistema-de-bicicletas-partilhadas-em-lisboa/
http://www.cenasapedal.com/2010/12/06/a-importancia-do-sistema-de-bicicletas-partilhadas-em-lisboa/
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O sistema tarifário desta rede está integrado no resto dos transportes públicos1. 

Com este sistema integrado, verificou-se um incremento de ciclistas na cidade em 

paralelo com a diminuição do tráfego automóvel, contribuindo beneficamente para a 

qualidade de mobilidade populacional bem como para a economia da própria nação2. 

Acompanhando o sucesso desta operação, a extensão de ciclovias em Paris dobrou 

de 200 para 400km de 2001 a 2007, e cerca de 30% das deslocações em bicicleta na 

cidade estão afetas ao sistema Velib. Comparando este e outros sistemas, conclui-se 

que uma boa rede de Bikesharing disponha no mínimo 1 bicicleta para cada 200 

habitantes, de modo a garantir um número adequando de estações e veículos 

disponíveis às necessidades, só assim estimulando as pessoas à sua utilização3. Está 

concluído que a implantação de um sistema destes terá que ser efetuada 

inteiramente, de forma a cumprir os requisitos anteriores, correndo o risco de não 

oferecer as condições mínimas desejáveis, não estimulando a aderência por parte da 

população4. 

Apesar do Bikesharing se verificar como propulsor da deslocação ciclável5, não 

poderá desenvolver-se sem um suporte político que estabeleça sinergias com outras 

áreas do quotidiano urbano, nomeadamente com outras redes de transporte e 

essencialmente ao nível da promoção, sensibilização, publicidade e estímulos 

financeiros. Neste âmbito, o ministro dos transportes Francês, Thierry Mariani, 

comunicou um sistema de apoios às empresas que financiem as despesas dos seus 

                                                           
1
 A primeira meia hora de utilização das bicicletas é gratuita, sendo que passados 15 minutos 

esse período é renovado, fomentando assim a intermodalidade e possibilitando a utilização da 

bicicleta em longos percursos que teriam que ser feitos a pé, pelos utentes do transporte público. 

 
2
 Através de contas redondas verifica-se que, em média, cerca de 1€ é gasto por cada Km de 

deslocação automóvel. (em combustível, manutenção, emissões). Se apenas 20% do total de 

deslocações do sistema Velib, corresponder à substituição por TI, isto corresponde a 600 000 

viagens/ano. Se cada viagem perfizer uma média de 5 Km, multiplicando 1€ por km corresponde 

a 3 000 000€. Juntando ao anterior, despesas evitadas na área da saúde pública, o estado 

francês economizará alguns milhões de euros todos os anos, com um sistema de transporte 

público à população, que na maioria das vezes nunca se verifica como economicamente 

sustentável. De notar que estes números apenas são gastos evitados, sendo que as receitas do 

próprio transporte não estão contabilizadas, na medida em que também é necessário algum 

investimento (http://www.streetfilms.org/velib%E2%80%99/). 

 
3
 Disponível em http://www.streetfilms.org/velib%E2%80%99/ 

 
4 Por exemplo se não houverem constantemente bicicletas disponíveis em alguns dos parques, 

ou se estes não existirem em número suficiente para se situarem perto da maioria dos destinos 

finais, a população prefere nem utilizar o sistema, visto este não lhes trazer grandes vantagens. 

Este facto contribui para a insustentabilidade económica do sistema, impossibilitando a sua 

própria expansão. 

 
5
 A cidade de Barcelona, também inaugurou em 2007 um sistema de Bikesharing, estimando-se 

uma aderência média de 40 000 pessoas no primeiro ano. No entanto este valor superou as 

espectativas, e contabilizaram-se 150 000 inscrições só no 1º ano (SANTOS, 2009).   

.Figura 86 – Estação de 

recolha/estacionamento do sistema 
Velib de Paris.  

 

.Figura 87 – Propaganda e 

sensibilização para a prática da 
mobilidade urbana ciclável, em 
Sydney, Austrálial 
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colaboradores com deslocações em bicicleta até ao emprego, nomeadamente ao 

nível de isenções fiscais. Já na Bélgica, algumas empresas contemplam os seus 

colaboradores com cerca de 0.21€ a mais por cada km pedalado nas deslocações de 

âmbito laboral. Neste país, tal como na Holanda ou Dinamarca, as empresas dispõem 

de lugares de estacionamento protegido ou balneários para pequenos duches, 

atribuindo condições variadas para que os seus funcionários adiram à bicicleta.    

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, não existe ainda uma política coesa de mobilidade ciclável, 

nomeadamente na cidade de Lisboa, talvez por esta ostentar as suas 7 Colinas, 

desenvolvendo a ideia de que será impraticável a deslocação urbana em bicicleta. No 

entanto, esta ideia é desmistificada por uma investigação que conclui que cerca de 

70% no nosso concelho tem inclinações favoráveis (SANTOS, 2009) e, apesar de 

algumas zonas da cidade apresentarem declives acentuados, verifica-se que estas 

não estão, de todo, situados na chamada âncora de mobilidade1, que se desenvolve 

no eixo Baixa-Campo Grande e em toda a zona ribeirinha. Nota-se também que a 

Segunda Circular, apesar de se situar no planalto central da cidade, privilegiando de 

um declive suave, não está integrada na rede ciclável de lisboa, que se desenvolve 

sensivelmente de forma radial.  

Verificando inteligentemente estas potencialidades, certo é que cada vez mais 

população adere à bicicleta como meio de transporte, contribuindo para tal a crise 

financeira das famílias e a pequena rede de ciclovias que se desenvolveu na cidade 

desde o início do século. As estimativas apontam que, atualmente, cerca de 5% dos 

lisboetas utilizam a bicicleta como meio de transporte2, no entanto este número poder-

                                                           
1
 Tendo em conta um estudo realizado para a CML, cerca de 70% dos movimentos pendulares 

casa-trabalho, realizados diariamente na cidade de Lisboa passam pela chamada Âncora da 

cidade, uma área da cidade constituída por 2 eixos: os quase 18 km de marginal e o eixo, com 

aproximadamente 10km, que liga a Baixa ao Campo Grande (SANTOS, 2009). 

 
2
 “Como aponta o artigo ”PARTILHA DE CARRO DUPLICOU ESTE ANO”, edição diária do jornal 

METRO - Grande Lisboa, 2ªf, 28/05/12, ano 6, nº 1670 

 

.Figura 88 – Exemplos de condições e de propaganda ao transporte de bicicletas em TC, fomentando a 

intermodalidade. 

 

.Figura 89 – Âncora de Mobilidade 

urbana em Lisboa 

 



  

45 

 

se-à expandir consideravelmente aquando de uma política coordenada que realmente 

potencie este modo de deslocação.  

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As estratégias preconizadas noPDML2012, apontam uma mudança paradigmática 

no âmbito da mobilidade ciclável, e tudo leva a crer que irão tirar partido da mudança 

de mentalidades já verificada por parte da população. Este meio de transporte 

também é alvo de inovações tecnológicas que lhe atribuem outras valências no que 

respeita ao transporte urbano1, nomeadamente com o aparecimento das bicicletas 

dobráveis de fácil transporte ou elétricas, que se deverão impor, mesmo numa cidade 

das 7 Colinas2, a que a população, no entanto, já se vai habituando. 

                                                           
1
  Green eMotion é um grandioso projeto no âmbito da mobilidade elétrica desenvolvido em 

parceria com a European Union’s Green Cars, congregando 43 parceiros dos setores da 

indústria e energia, municípios, universidades e outras instituições de pesquisa. Este projeto 

promove a mobilidade elétrica, e conta com um orçamento de 42M€, metade dos quais 

financiados pela EU, para que, desde 2011 desenvolva veículos elétricos, conceitos de 

urbanização e instalação de postos de carregamento. Este projeto está mais virado para os 

veículos automóveis, mas no entanto soluções elétricas no âmbito do transporte público, (elétrico 

e bicicletas) também são alvo de reflexão. Esta iniciativa conta com a importante parceria da 

Siemens que produz alguns dos equipamentos desenvolvidos instalados já em cerca de 12 

cidades europeias. (http://www.redeinteligente.com/2012/07/20/comissao-europeia-promove-

mobilidade-eletrica-com-equipamentos-desenvolvidos-pela-siemens/) 

 
2
 Na investigação “A Contribuição do modo BICI na gestão da Mobilidade Urbana” verificou-se 

que a bicicleta elétrica diminui consideravelmente a dificuldade de deslocação mesmo nas 

colinas, e aumenta a velocidade média de 13km/h para 19km/h. 

 

.Figura 90 – Rede de Ciclovias em Lisboa 

 
.Figura 92 – Mobilidade ciclavel  na Av do Brasli, Lisboa 

 

.Figura 91 – Transporte de Bicicleta no Metro de Lisboa 

 
.Figura 93 – Mapa de zonamentos propícios para as práticas cicláveis  

 

.Figura 94 – Transporte de 

Bicicleta dobrável no metro de 
Lisboa 

 

.Figura 95 – Inovações 

tecnológicas ao nível das 
bicicletas. Neste caso o veiculo 
dobra-se e torna-se numa 
mochila para um fácil transporte  

 

http://www.redeinteligente.com/2012/07/20/comissao-europeia-promove-mobilidade-eletrica-com-equipamentos-desenvolvidos-pela-siemens/
http://www.redeinteligente.com/2012/07/20/comissao-europeia-promove-mobilidade-eletrica-com-equipamentos-desenvolvidos-pela-siemens/
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Apesar de embrionário, a cultura ciclável já se vai instalando no nosso país, 

presente nomeadamente nos sistemas Bikesharing de Aveiro, Braga ou Cascais, 

apesar de ainda estar algo direcionado para deslocações em lazer. Já no Porto, 

apesar de não existir este sistema, outras políticas se desenvolvem, com igual 

importância para o estímulo populacional. A CM Gaia1, implantou um sistema que 

permite aos utilizadores de bicicleta pouparem nas suas faturas. “A implementação da 

ideia passa pela criação de um parque de estacionamento com um "kit" de registo 

eletrónico onde, a cada dia de utilização, o cidadão deverá passar a sua bicicleta para 

contabilização. De seguida, receberá um cheque ambiental que pode deduzir em 

vários tipos de faturas e impostos municipais (…) principalmente no imposto da água, 

do saneamento e resíduos sólidos urbanos. (…) com base no preço médio do 

mercado, a pessoa recupera num ano e meio aquilo que investiu na aquisição da 

bicicleta” explica o presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhando 

 

“Uma das formas mais simples de medir a saúde de uma democracia é através da 

dimensão dos seus passeios (….) Os peões são os “glóbulos vermelhos” da cidade, 

caso deixem de percorrer e irrigar uma rua ela entra em dificuldades, degradando-se, 

                                                           
1
 Disponível em: http://p3.público.pt/actualidade/ambiente/5379/pedalar-em-gaia-da-desconto-na-

factura-da-agua 

.Figura 96 – ”A bicicleta já é moda!” - 

integração da Imagem da Bicicleta na 
promoção de produtos de moda 

 

.Figura 97 e 98 – Integração da bicicleta em serviços de entregas, funcionando como 

imagem de marca de empresas 

 

.Figura 99 – Integração 

da bicicleta na imagem 
publicitária  

 

.Figura 100 – Exemplo de Bicicleta dobrável facilitando o seu 

transporte 

 

.Figura 101 – Exemplo de bicicleta elétrica moderna 
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tornando-se insegura, gangrenando e finalmente morrendo. Sem peões a rua perde o 

seu carácter simbólico de “partilha” - um território que os cidadãos sentem que lhe 

pertence e têm orgulho e responsabilidades. Sem peões os residentes tendem a tratar 

menos da rua, das suas árvores e flores. A velocidade dos automóveis afugenta os 

peões, sem peões a velocidade dos automóveis aumenta. A rua sem “olhos” torna-se 

insegura, prosseguindo assim o seu círculo de morte: quanto menos peões há, menos 

peões haverá”. (ALVES IN CCDR-LVT, 2008, PP, 103) 

 

 

A forma de deslocação mais universal que reconhecemos é, inquestionavelmente, 

a pedonal, acessível a todos os grupos sociais, regiões e culturas, contudo é a que 

saí mais prejudicada aquando do desenvolvimento das urbes. 

No último século o andar a pé perdeu claramente expressão em relação à 

utilização automóvel. Os peões são agora menos visíveis que os anteriores (ALVES & 

RAMOS, 2010), e apesar de todos sermos peões em determinados momentos, somos 

globalmente esquecidos ou renegados para segundo plano1 no ato de “desenhar 

cidade”. Não se identificam ainda atitudes consolidadas de planeamento que encarem 

a mobilidade pedonal como um importante meio de transporte na cidade. Esta 

vertente necessitará de igual ou maior preocupação da que é dada ao planeamento e 

projeto do sistema automóvel (BABO IN DOMINGUES, 2006). 

Para além de ser encarada como uma atividade saudável, esta evidencia-se ainda 

como a mais viável em curtas distâncias (até 1,5km). Primando pela flexibilidade, abre 

o leque de hipertextos, estabelecendo a comunicação e convivência que caracteriza o 

meio urbano, gerando uma riqueza de possibilidades e oportunidades (MAGALHÃES, 

2010).  

No entanto, concordando com Jan Gehl, não basta apenas criar espaços que 

permitam que as pessoas se desloquem de um sítio para o outro, mas também 

devem haver condições favoráveis para deambularem e se entreterem nesses 

espaços, assim como para participarem num amplo leque de atividades sociais e 

recreativas. (IN MAGALHÃES, 2010) Para tal, estes espaços deverão primar pela 

funcionalidade, sem obstáculos à circulação, otimizando a deslocação pedonal acima 

da rodoviária e integrando o acesso a equipamentos e ao transporte público. A 

segurança e conforto, evitando espaços escuros e desertos e providenciando 

inclinações moderadas e bom estado dos pavimentos, estão ainda na base de uma 

boa infraestrutura pedonal. Por último, uma localização privilegiada, sem ruído ou 

                                                           
1
 “Pedestrians are second class road users”  de Ralf Risser, na obra “The Walker and the City”. 
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condições atmosféricas adversas, bem como uma amplitude nobre que promova o 

desenvolvimento de atividades sociais, culturais e de recreio, são parâmetros que 

contribuem para a atratividade e tolerância à movimentação pedonal1 (ALVES & 

RAMOS, 2010). Costa Lobo, releva a importância das deslocações pedonais, quando 

estas estão dotadas de percursos amplos, cheios de vida, com acesso à arte, a 

serviços ou comércio, com espaços de descanso e qualidades paisagísticas 

privilegiadas. Contrate-se o melhor escultor do mundo para produzir uma obra a 

incluir no percurso, revista-se aquele muro com um imenso painel de azulejo 

tradicional português. E acreditem que há dinheiro…há muito dinheiro!2 

Espaços que privilegiem a pedonalidade, ganham valências no âmbito dos 

relacionamentos sociais e da atividade comercial e instintivamente reduzem a 

afluência de fluxos rodoviários contribuindo para a humanização do lugar, para a 

segurança dos espaços públicos e para a criação de cidades vividas3. Sumariamente 

os percursos pedonais são tidos por Costa Lobo, como a principal rede de espaços 

sociais e funcionais das cidades, contribuindo fundamentalmente para a qualidade de 

vida da população e para o desenvolvimento turístico. 

 

Retornando às formas clássicas de vida, favorecendo a vida em comunidade e a 

(re)ocupação das ruas urbanas, medram estratégias de pedonalização em muitas 

cidades ocidentais, que sobretudo se baseiam na reconquista de espaço afeto ao 

automóvel (COAST, 2010) . O exemplo de sucesso neste âmbito, acontece em 

Copenhaga, propulsionado pelo urbanista Jan Gehl. A qualidade de vida verificada 

nesta cidade, é tida como exemplo a seguir, na conquista de espaços urbanos mais 

inclusivos, humanizados e ambientalmente consistentes, contribuindo para a sua 

afirmação na propulsão de economias vigorosas4.  

 Estratégias de pedonalização da cidade desenvolveram-se, mesmo com a 

oposição em fase inicial por parte da população, alegando que ruas sem carros na 

Dinamarca nunca iriam funcionar. Certo é que em 1962, Strøget, a principal avenida 

do centro da cidade foi pedonalizada, seguindo-se até aos nossos dias muitas outras 

                                                           
1
 Projeto PNQ – Coast 358 Pedestrian Quality Needs, desenvolveu-se entre 2006 e 2010 

envolvendo mais de 20 países, 50 institutos e mais de 70 investigações. O projeto aborda 

questões relacionadas com o futuro da pedonalização entre temáticas como a funcionalidade, 

perceção e a viabilidade de futuras propostas, focadas no domínio do modo de transporte 

pedonal. 

 
2
 Comunicação pessoal no âmbito das sessões de trabalho do Projeto “Ajuda Ajuda” 

 
4
 Mário J. Alves refere que as economias mais consistentes a nível Europeu, são as que apostas 

fortemente na mobilidade suave nas suas cidades, veja-se o caso da Alemanha, da França e da 

Dinamarca (CCDR-LVT, 2008).  

 

.Figura 102 – Evolução dos 

espaços pedonais em Copenhaga, 
Dinamarca 
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avenidas, praças e largos, fruto do sucesso crescente desta política. Copenhaga é 

hoje uma cidade vibrante, agradável para os residentes e turistas. Desde 1970 

cresceu 4 vezes a quantidade de população que “gasta” tempo nos novos espaços 

urbanos, contribuindo crucialmente para a expansão daquela economia, entre 

atividades comerciais, culturais ou de lazer, garantidas nestes espaços humanizados. 

A área afeta exclusivamente aos peões/bicicletas por toda a cidade aumentou de 

cerca de 20 000m2 nos anos 70 para quase 100 000m2 em 2005. Notou-se ao longo 

destas alterações, que a população que circulava de automóvel diminuiu contrastando 

com o aumento das deslocações pedonais e cicláveis que estes espaços 

propulsionaram, e atualmente as deslocações em TI perfazem apenas 25% do total 

de deslocações urbanas1.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao olhar atentamente para o desenvolvimento social ocidental, emergem, entre 

outras, 3 questões essenciais para a aposta nas condições de mobilidade pedonal 

nas grandes aglomerações urbanas. O envelhecimento populacional cada vez mais 

acentuado, o incremento dos problemas de saúde aliados à sedentarização, e o 

aumento do turismo e das atividades de lazer, justificam uma adaptação política e um 

planeamento que favoreça os peões, alcançando de ruas com atividades atrativas 

que facilitem a permanência da população no exterior (COAST,2010).  

 

 

. 

                                                           
1
  Vídeo disponível em http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=438 

.Figura 103 – Ambiente Urbano antes e depois da política de espaço 

pedonalizado, Copenhaga, Dinamarca 

 

.Figura 104 – Ambiente Urbano numa praça de 

Copenhaga, antes e depois da política de espaço 
pedonal 
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“When you can make it There, you can make it Anywhere. 

New York! New York!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=pian

o+pedestrian+cross+road&hl=en&bi

.Figura 107 e 108 – Ambientes Urbano na 

Praça do Campo Pequeno, propostos pela 
ocupação automóvel e pela pedonalização 

 

.Figura 105 e 106 – Ambientes Urbanos em Nova Yorke, propostos aquando 

da ocupação automóvel e da ocupação pedonal. 

 

.Figura 109,110 e 111 – Exemplo criativos de como primar pela diferença, pela criatividade e inclusão, na infraestrutura pedonal 
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2.4. Shared Space - Mobilidade Inclusiva, democrata e flexível! 

 

“(…) uma individualização cada vez mais forte, a multiplicidade de escolhas 

conduzindo a perfis de vida e consumo cada vez mais diferenciados e singulares (…). 

As práticas tendem a ser mais homogéneas mas a paleta de escolhas larga, (…), 

aumenta a mobilidade social, a multipertença, as práticas e os sistemas de valores 

resultam de socializações e circunstâncias variadas.” (RAPOSO, 2004 PP 2).  

  

 

 O conceito de “Shared Space”, de agora em diante “Espaço Partilhado”, foi-se 

desenvolvendo e articulando ao longo dos anos, nomeadamente no virar de um 

século XX marcado por profundas alterações das dinâmicas urbanas e dos elementos 

que as compõem, já ponteado anteriormente. Várias políticas internacionais já se 

concentram na potencialização da integração coerente do tráfego automóvel no “palco 

urbano”, na resposta à decadência apresentado pela maioria das ruas da cidade 

nesta temática. De forma a contrariá-la, a União Europeia promoveu um programa 

que estabelece novas políticas de desenho de espaço público integrador, 

comungando a mobilidade rodoviária1. Paralelamente, nos EUA, o “Congress for the 

New Urbanism” e a conferência “National Main-Streets” abordaram a questão da 

qualidade das ruas como parâmetro essencial da regeneração urbana. (CNU, 2007)2 

Ao longo das décadas, e cada vez com mais definição prática, autores como Jane 

Jacobs, Jan Gehl, Hamilton-Ballie, Hans Moderman, entre outros, questionam o papel 

dos espaços urbanos funcionalistas e desintegradores da vida pública, defendendo a 

interdisciplinariedade e a diversidade do espaço público em dinâmicas inclusivas de 

interação, compreensão e responsabilização social, como pontos-chave do conceito 

de EP. Monderman enfatiza esta prioridade referindo que “Shared Space es construir 

espacios humanos donde el contexto guía el comportamiento, donde te sientes parte 

del contexto sócio cultural a tu alrededor” (SCHETTINO & ECHÁVARRI, 2008, PP 34).  

                                                           
1 “Shared Space”, é um projeto Europeu integrante do programa InterReg IIIB, do Mar do Norte, 

que se iniciou em 2004, e que até 2008 contou com o financiamento da União Europeia para 

aplicar o conceito em 7 projetos em países como a Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e 

Inglaterra. 

O projeto sumariza as direções do conceito em: “People space! Shared Space views public 

spaces first and foremost as spaces for people. Public spaces should facilitate people’s activities 

– not restrict them. The design and layout of public spaces should therefore do justice to the 

various functions and meanings these spaces have for people. The traffic function, which has 

characterised the space in terms of layout for the last decades, then becomes an equal of the 

other functions.” 

 
2
 CNU/ITE Street Design Manual, disponível em http://www.cnu.org/node/127. 

http://www.cnu.org/node/127
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São cada vez mais frequentes as perguntas, e nomeadamente as respostas, à 

problemática da segregação e da funcionalidade dos espaços urbanos, que ao 

afetarem exclusivamente uma determinada função fecham as portas a outros 

componentes da cidade, que, deste modo, deixam de se apresentar como oportunos 

no espaço urbano, que a todos pertence e para todos se apresenta.  

 

 

 

2.4.1. O espaço segregado Vs O Espaço Partilhado 

 

“(…) produced by the many social encounters that make up daily life in the streets, 

shops, and parks - the spaces in which we experience public life in cities. The right to 

be in these spaces, to use them in certain ways, to invest them with a sense of our 

selves and our communities - to claim them as ours and to be claimed in turn by them 

- make up a constantly changing public culture (…) public space is inherently 

democratic. The question of who can occupy public space, and so define an image of 

the city, is open-ended” (ZUKIN,1995 IN GOHEEN, 1998, PP. 485) 

 

Durante muitos anos, e com o aumento do tráfego automóvel nas cidades em 

meados dos anos 60, consolidou-se a ideia de que se deveria segregar as zonas 

dedicadas aos vários utilizadores do espaço urbano para garantir uma maior 

funcionalidade e segurança das dinâmicas de mobilidade. Em 1963, Traffic in Towns1, 

estabeleceu a segregação entre as mobilidades e as atividades sociais, como a 

principal política para garantir a funcionalidade e a segurança das movimentações 

Urbanas. Automobilistas, ciclistas, peões, e linhas de transporte público passaram a 

apenas “poder ocupar” a sua zona dedicada, que muitas vezes se apresentam 

morfologicamente em conflito, entre descontinuidades, desníveis ou cruzamentos 

ineficientes. No entanto, os acidentes e o congestionamento aumentaram ao longo 

dos tempos, o que levou a um questionamento se as políticas de zonamento e 

segregação dos “canais de mobilidade urbana” se apresentavam coerentes com o 

objetivo a cumprir. Assim, as políticas segregadoras apresentam-se fragilizadas, não 

só num princípio funcionalista, mas também no âmbito psicológico e social. 

Está então patente que o princípio da segregação poderá não se apresentar como 

o método mais viável para reduzir o tráfego e os acidentes, e definitivamente não é a 

                                                           
1
 Um relatório do professor Sir Colin Buchanan, apresentado pelo Ministério dos Transportes do 

Reino Unido. 
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melhor forma de criar cidades inclusivas e vividas (HOEK, 2011). A divisão espacial e 

as regras orientadoras não se desenvolvem apenas no espaço físico, mas também no 

espaço temporal na medida em que timings impõem a possibilidade de avançar ou 

não, remetendo a inteligência do ser humano a um padrão normativo que, numa 

sociedade democratizada, restringe as opções e os tempos de decisão (PHAROAH, 

2008). Releva-se ainda que, muitas vezes, nesta articulação entre canais rodoviários, 

pedonais ou cicláveis, se descuida a equidade de direitos no espaço público, 

facilitando um determinado modo e detrimento de outro1, sendo que neste contexto a 

mobilidade suave normalmente sai afetada em relação à mobilidade motorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem variadas comparações entre os habituais espaços urbanos segregados e 

funcionalistas, que fomentam inconscientemente a utilização massificada do 

transporte individual, e os lugares de EP, sendo que a primeira seleção sai 

claramente a perder na grande maioria dos casos, contabilizando vários fatores -  

                                                           
1
 Exemplifica-se a largura por vezes excessiva para os automóveis e a dimensão reduzida dos 

passeios pedonais que nem permitem o cruzamento de dois peões sem que um deles tenha que 

utilizar o espaço rodoviário, por vezes ocupado por veículos estacionados. Outro exemplo ocorre 

nos tempos dedicados ao atravessamento entre carros e peões regularizados pelos sinais 

luminosos. Por exemplo no Rio de Janeiro os tempos de espera para atravessar avenidas 

chegam aos 2.30 minutos, sendo que posteriormente o tempo dedicado à travessia pedonal 

alcança apenas os 25 segundos. (http://Cidadesparapessoas.com.br/video/) 

.Figura 112- Ilustração do conceito de segregação espacial do Relatório de Buchanan 
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económicos, sociais, ambientais, de saúde pública, paisagísticos e de 

disfuncionalidade urbana. 

Alterando o rumo do desenvolvimento urbano, para os moldes da “cidade 

partilhada”, inclusiva e democrata, expandindo-o por várias zonas da cidade, 

homogeneizando-a e dando-lhe uma leitura contínua, Hoek (2011) aponta-nos um 

leque alargado de consequências que este estimula e que se deseja que “contagiem” 

a Urbe. 

o No campo do congestionamento e da segurança rodoviária, está patente que 

o sistema rodoviário está desenhado para eliminar todos os riscos 

associados à mobilidade (HOEK, 2011). Para tal desenvolvem-se nomas de 

prioridade, de paragem obrigatória e de imposição posicional para os vários 

meios de locomoção. No entanto, incidentes rodoviários acontecem 

frequentemente nos meios urbanos, causados pelo “desrespeito” ou leitura 

errada da regra a que o indivíduo estava associado. Semáforos de 

regulação, de automóveis e peões, impõem tempos de paragem, muitas 

vezes desnecessários, na ocasião de não se verificar movimento nos 

sentidos/utilizadores que a sinalização prioriza momentaneamente. O EP 

permite, pela ausência de regulação impositiva, que os fluxos de mobilidade 

entre variados modos, fluam, de forma quase constante sem paragens, ao 

mesmo tempo que reduz a probabilidade de acidentes pelo facto de as 

velocidades se moderarem e permitirem um maior tempo de reação com o 

âmbito de os evitar. Apesar de não constituir um objetivo das políticas de EP, 

verifica-se que, na maioria dos casos, o tráfego rodoviário diminui 

consideravelmente. 

o No âmbito da Saúde Pública, os EP’s primam pela amplitude, e pela 

ambiência à escala humana. Estes ambientes urbanos proporcionam a 

formas de mobilidade suave, que agora se integram confortavelmente no 

espaço sem o anterior conflito e desconforto, patente nas zonas dominadas 

pelos automóveis. Ao fomentar formas de mobilidade fisicamente mais 

ativas, identificam-se, logo à partida, benefícios no âmbito da saúde, 

contrabalançando hábitos de vida sedentários, cada vez mais prementes nas 

sociedades contemporâneas. 

o Questões ambientais estão diretamente relacionadas com os dois 

parâmetros anteriores, na medida em que se fomenta o recurso a modos 

mais suaves de mobilidade, quando anteriormente o desenho urbano dava 

preferência ao automóvel. Menos automóveis a circular, significa menos 

emissões de carbono. Fluxos de movimento e congestionamento também se 
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alteram, contribuindo igualmente para a redução do consumo de combustível 

provenientes das habituais dinâmicas de pára-arranca, que, fruto das 

constantes acelerações, contribuem para o ruído, desconfortando o espaço 

público. Sumariamente, esta prática cria condições para um uso mais 

eficiente do automóvel, e encoraja a mobilidade suave, disponibilizando 

também mais área para a arborização, que contribuí igualmente para a 

competência paisagística e ambiental.  

o Benefícios económicos também estão patentes nas zonas de EP, na medida 

em que, retirando sinais e separadores rodoviários e densificando os fluxos 

de mobilidade, se disponibiliza mais espaço para poder integrar outros 

elementos de animação pública, como jardins, esculturas ou pequenos 

quiosques ou esplanadas. Diminuindo velocidades (e consumo de 

combustível), ruído e regenerando paisagisticamente os espaços, estes 

tornam-se mais funcionais, amigáveis e atrativos e a atmosfera geral dos 

mesmos torna-se mais vibrante, cativando e atraindo mais pessoas a usufruir 

da sua qualidade urbana. Deste modo, criam-se condições para que se 

desenvolvam pequenos polos comerciais, com lojas e cafetarias que servem 

as pessoas integrantes do espaço e nele investem o seu tempo, 

dinamizando de modo geral a economia local (BAILLIE, 2008). Estas zonas, 

pela sua qualidade urbana nos mais diversos parâmetros, poderá atrair 

investimento nas proximidades, sendo que este fator está diretamente 

relacionado com a localização e amplitude espacial da zona em questão 

(HOEK, 2011).      

o A Coesão social e comunitária também sai reforçada com o desenvolvimento 

do EP, que encoraja os indivíduos a interagir durante o processo de 

utilização do mesmo. No contacto visual e interação conjunta, na negociação 

do “protocolo social” que se desenvolve nestas zonas, as pessoas 

desenvolvem naturalmente um sentido de camaradagem entre elas, ao 

mesmo tempo que se envolvem como parte integrante do espaço físico 

propriamente dito, percecionando orgulhosamente a sua contribuição 

individual para o processo de desenvolvimento da zona (IDEM). Com o 

aumento de circulação pedonal nestas zonas, aumentam as probabilidades 

de interagir informalmente com estranhos, e atingir elevados níveis de 

coesão social1 

                                                           
1 Como refere Milosav Cekic “Urbanism is a place that encourages, regular chance contact 

between people who may not know each other”. 
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o Respeitante ao Espaço Público, estas zonas elevam-se como disponíveis 

para qualquer indivíduo ou modo de transporte à superfície. Sem restrições, 

usos ou atividades predominantes, estas diluem “zonas exclusivas” da 

cidade, como é o caso das rodovias, para o contexto de espaço público, 

disponível, diversificado, inclusivo e educacional.  

 

Sumariamente, são estes os fatores diretamente relacionados com políticas de 

ordenamento que distingam o espaço misto, abrindo o seu leque de possibilidades 

necessárias à vida da urbe, tornando-se espaços inclusivos e 

verdadeiramente…públicos! (METHORST,GERLACH, BOENKE & LEVEN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 113 - Ilustração do conceito de Partilha Espacial 
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2.4.2. O Espaço Partilhado 

 

 

“A vulgarização do standard, a repetição do mesmo objeto, da mesma função, da 

mesma forma, até ao infinito, por todo o lado e ao mesmo tempo, provocam lassidão, 

preguiça, monotonia, tristeza. Perde-se a possibilidade de escolha. A necessidade de 

comparação, elemento de pesquisa da qualidade, torna-se então impossível.” 

(LISBOA, 2009 – C, PP. 5)   

 

A denominação de EP apresenta-se, atualmente, definindo cientificamente uma 

prática que no entanto vigora há já algumas décadas (PHAROAH & BAILLIE, 2008). Esta 

materializou, na Holanda em meados da década de 80, zonas em que a sinalização 

rodoviária e a segregação entre peões automóveis ou bicicletas abandonaram o 

espaço público, dispondo-o ao alcance dos seus vários utilizadores de forma livre e 

inclusiva (SCHETTINO & ECHÁVARRI, 2008). No entanto esta “designação” limou arestas 

de diversas práticas tidas em diversos países1, confinando-as num único espaço, 

abrindo o leque democrático, ao assumir plenamente o automobilista como um ser 

humano racional, responsável e inteligente, posicionando-o em igualdade de 

circunstâncias com os restantes utilizadores do espaço público. 

No EP verifica-se a convicção dos seus impulsionadores, que defendem que, num 

local ausente de regulações onde a visão estimule o espaço social, se possa 

desenrolar o “drama urbano” responsavelmente, por parte dos seus usuários, sendo 

que questões de segurança e qualidade urbana do lugar saem mais revigoradas do 

que com qualquer sinalização e orientação convencional (SCHETTINO & ECHÁVARRI, 

2008).  

                                                           
1
 As Holandesas ” Woonerfs”, ou “Living Streets” potenciadas por Joost Vàhl, nomeadamente 

nos bairros residenciais, onde desde a década de 70, se desenvolve a rua priorando os modos 

suaves de mobilidade, secundarizando a mobilidade automóvel, condicionando a sua afluência e 

a sua veloCidade à veloCidade do peão, recorrendo a vegetação, mobiliário urbano ou zonas 

dedicadas a atividades. As “Entrée de Ville”, em França, que primam pela segurança, dispondo 

as zonas dedicadas aos usuários da rua (ciclistas, peões, automóveis e estacionamento), de 

forma ordenada e estrategicamente posicionada objetivando a redução da veloCidade 

automóvel. As “Zonas de Coexistencia” que de certo modo limitam o acesso automóvel comum 

de atravessamento, utilizando pavimentação de circulação lenta para os veículos de cargas e 

descargas ou de emergência, integrando-os no espaço amplo maioritariamente pedonal 

recorrendo no entanto a formas de segregação espacial como balizadores ou mobiliário urbano 

que se apresentam paisagisticamente integrados na leitura do espaço. As “Ruas Pedonais”, 

restringindo completamente o acesso automóvel ou o transporte público, desenvolvendo apenas 

passeios públicos amplos e pontuados de atividades comerciais, de equipamentos, serviços e 

mobiliário público de âmbito exclusivamente pedonal. Por último, as “Pedestrian Friendly Steets”, 

que apresentam condições bastante favoráveis aos peões na amplitude e pavimentação dos 

passeios. Estes são pontuados por vegetação, mobiliário público de descanso e lazer e 

atividades lúdicas e comerciais, um pouco à imagem das zonas pedonais, estando no entanto 

inseridos num perfil de rua com a mobilidade rodoviária, ciclável e seus respetivos 

estacionamentos no contexto dos passeios públicos.    
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Um grande impulsionador da prática assumida em projetos e políticas de EP foi 

Hans Monderman, falecido engenheiro de tráfego Holandês, que depois de anos de 

experiência e tentativas de articular o sistema rodoviário de forma perfeita, verificou 

que as cidades se desenhavam cada vez mais sistematizadas, à imagem de 

utilizadores desresponsabilizados, individualistas e alheios ao espaço urbano 

envolvente. Em décadas de estudos de tráfego e segurança rodoviária, verificava-se 

que o número de acidentes com vítimas mortais na Holanda aumentava, concluindo-

se que o “fator humano era determinante na causa dos acidentes” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseando-se neste pressuposto e tomando a ação humana como propulsora da 

reestruturação dos espaços rodoviários, Monderman desenvolveu e suportou a teoria 

que refere que a ação e o comportamento humano são as maiores qualidades que se 

pode fomentar no espaço público, e estes estão diretamente relacionados com o 

contexto em que os indivíduos se inserem2. Hans Monderman refere que o contexto 

influencia o comportamento, e ao retirar os sinais de trânsito e as barreiras físicas 

entre peões e automóveis, o espaço público convida à “leitura do outro”. Promove a 

                                                           
1
 Disponível em http//www.urbannous.org.uk/urbandesignlondon/Hans%20Monderman.htm 

 
2
 O desenvolvimento deste conceito e o sucesso da sua prática em diversos casos, fez com que 

Hans Monderman fosse galardoado com o prémio “Inovador do ano 2006”, obtendo também o 

correspondente Holandês ao doutoramento honoris causa, fruto do sucesso da sua prática 

profissional. 

IT CAN´T BE TRUE!?  IT´S PUBLIC 

SPACE!! 

 

.Figura 114 – A “guerra no espaço público”, que 

continua a ser delineada, planeada, e regularizada nos 
gabinetes de urbanismo. 

.Figura 115 – Ilustração da incidência dos elementos rodoviários em ambiente urbano  
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troca espacial de olhares, a negociação entre indivíduos e a resolução de impasses 

de forma responsável e interativa, relacionando diretamente estas zonas urbanas com 

os indivíduos que nelas se desenvolvem, concedendo o espaço às pessoas e 

ampliando a disponibilidade de solo urbano. Reforçando este ideal, Monderman 

aponta que “Estamos perdiendo reflejos de responsabilidad social. Cuantas más 

reglas se nos imponen, más se debilita nuestro sentido de responsabilidad 

individual”1.   

 

Ben Hamilton-Baillie é, no Reino Unido, outro grande impulsionador de EP, 

relegando-o, no entanto, para o impacto na imagem das cidades e dos espaços 

Urbanos, comprovando que estes saem urbanística e paisagisticamente regenerados, 

quando remetidos aos princípios deste conceito. Este aponta diversas razões para a 

mudança paradigmática das políticas rodoviárias que criam áreas desumanizadas, 

economica, social e ambientalmente insustentáveis, para espaços públicos inclusivos, 

paisagisticamente e socialmente excecionais, que fomentem a atividade económica, a 

ocupação e vivência pelos indivíduos. Para tal, Baillie (2008) aponta que a diminuição 

da velocidade automóvel se torna essencial à requalificação dos ambientes urbanos, 

favorecendo assim a integração de diversas atividades e elementos no lugar, 

alcançando então espaços multifuncionais, cujas funções consequentemente se inter-

relacionam cordialmente no contexto urbano (HAMILTON-BAILLIE, 2008). 

Se a base das cidades são as pessoas, porquê equipá-la, extensivamente, com 

elementos rodoviários? Desenhar espaços, integrando sempre o contexto humano e 

consequentemente a sua velocidade padrão de deslocação, é das principais 

premissas para restaurar o balanço entre pessoas e veículos, distinguindo, por 

arrasto, a qualidade espacial das ruas e praças (IDEM). O investigador inclui ainda o 

conceito de EP (e a sua ausência de regras ou “elementos de segurança”) dentro do 

ideal anterior, justificando-o com a “teoria da compensação de risco” de John Adams, 

que assume o risco como componente essencial para a atividade humana e para a 

interação2.  

 

 

 

                                                           
1
 Disponível em http//www.urbannous.org.uk/urbandesignlondon/Hans%20Monderman.htm 

 
2
 John Adams com “Risk” de 1995, que aborda a “Teoria da Compensação de Risco” que conclui 

que as pessoas tendem a ter menos cuidados e a provocar mais incidentes em situações em que 

não percecionam qualquer tipo de ameaça (PHAROAH, 2008).  
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Pode parecer algo perverso justificar um melhor comportamento dos indivíduos 

quando confrontados com espaços públicos de “risco aparente”, mas no entanto são 

essas as conclusões de vários estudos e profundas investigações empíricas no 

campo da psicologia e sociologia comportamental1 (IDEM). 

Embora noutro contexto, Ascher também aborda a questão do risco, afastando-o 

nitidamente do conceito de perigo. Para o autor, a “sociedade do risco” surge quando 

é dada liberdade e a oportunidade aos indivíduos de decidirem por si mesmos e, 

consequentemente, medir as consequências de determinados atos. E os atos e suas 

consequências são cada vez mais alargados, fruto do evoluir dos conhecimentos.  

O risco está então associado à sociedade moderna que nos rege. (ASCHER,2004 IN 

ASCHER, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monderman, aborda igualmente a perceção e o “diálogo” com o risco aparente, 

comparando o conceito de Shared Space a uma pista de patinagem no gelo, numa 

das suas conferências de apresentação dos seus estudos e práticas2. 

                                                           
1
 Para além de Adams, A Commission for Architecture and the Built Environment, (CABE) 

também afronta esta temática, incidida no espaço público, com investigações datadas de 2005 e 

2007. Aponta-se ainda “The Daisy Chain” de 2002, da Children’s Society e da Children’s Play 

Council, que conclui a título de exemplo, que o extensivo investimento na segurança das 

estruturas e ambiente dos parques infantis não espelham consequências relevantes na saúde ou 

segurança das crianças. Pelo contrário, esta política consegue reduzir a atividade infantil e a 

auto-responsabilização, promovendo estilos de vida sedentários ou a preferência por locais e 

comportamentos com um grau de risco mais elevado. (BAILLIE, 2008) 

 
2
 Disponível em http//www.urbannous.org.uk/urbandesignlondon/Hans%20Monderman.htm 

.Figura 116 – Londres: A desconsideração pelo bom senso e inteligência Humana, espelhada na paisagem 
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Nesta analogia, Monderman, lança a ideia de promover espaços de patinagem no 

gelo nas cidades, onde profissionais do ramo podem exercitar as suas habilidades, e 

principiantes usufruir da experiência em simples momento de lazer. Surgem 

imediatamente questões: o movimento incerto não seria perigoso? Sugestões para a 

restrição de alguns utilizadores, a necessidade de utilizar capacetes de proteção, e 

de, principalmente, separar áreas na pista entre profissionais e principiantes 

garantindo funcionalidade e segurança do espaço, recolhem imediatamente a 

proposta para um plano duvidoso e inseguro, logo provavelmente inviável. No 

entanto, naturais ou artificiais, estes desenvolvem-se por todo o mundo e constituem 

excecionais espaços de lazer público e de animação urbana, desconsiderando todas 

as ironias de Monderman, que relembra, metaforicamente, a toda uma sociedade, a 

sua capacidade de organização, negociação e interação informal. 

Apesar do EP se poder expressar, teoricamente e na prática, de diversas formas, 

a ideia primordial é tornar os espaços urbanos mais flexíveis, lugares para esta 

sociedade hipertexto. Lugares de práticas democratas, onde se valorize a mobilidade 

e a presença homogénea da grande variedade de atividades humanas, 

caracterizadoras das cidades (WALK, 2007). Ao libertar o espaço das normas e canais, 

iguala-se os direitos dos utilizadores e dos seus modos de locomoção, fomentando a 

interação visual e a leitura comportamental do próximo, estabelecendo-se no espaço 

público dinâmicas de opção, de negociação, responsabilização e coexistência – de 

inclusão social! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num contexto social cada vez mais democratizado, inteligente e respeitante da 

cidadania, remata Ascher, prudentemente, que “Na sociedade moderna avançada, os 

indivíduos podem não somente escolher mas devem faze-lo permanentemente. O 

trabalho,  a família, o consumo, a religião, a política, (…), tudo se torna ou parece 

.Figura 117– Ambiente lúdico, que prima pela cooperação e interação livre e informal dos seus utilizadores 
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tornar cada vez mais processo de decisão. E certo é, que as escolhas individuais são 

sempre, pelo menos em parte, determinadas socialmente ” (ASCHER, 2004 IN ASCHER 

2010 PP 39) 

 

 

2.4.2. Contexto dos Espaços Partilhados 

 

”Es muy importante la relación entre tiempo y velocidad: la ilusión del control del 

tiempo. Ganar y perder tiempo. El ser humano no maneja la velocidad pero maneja el 

tiempo, porque lo podemos medir y manejar através de los motores, creando la ilusión 

de que controlamos el tiempo. Es lo que está por detrás del sistema que acelera todas 

las cosas que vemos. La relación entre el contexto y la percepción del tiempo. Si 

cambias el contexto, creando un entorno atractivo, puedes cambiar la percepción del 

tiempo. Un contexto atractivo es la manera más eficaz de hacer que las personas 

adapten su velocidade. (…) Existe una relación muy fuerte entre el comportamiento y 

lo que el contexto nos cuenta como espacio. La información del contexto es mucho 

más fuerte que la información que se puede añadir con señales. Y eso provoca la 

reducción de la velocidad. El factor humano está más orientado por el contexto que 

por elementos de tráfico.” (MONDERMAN IN SCHETTINO & ECHÁVARRI 2008, PP. 61) 

 

Internacionalmente, os Espaços Partilhados são emergentemente desenvolvidos e 

adaptados especificamente a cada situação. No entanto, como apresenta 

fundamentalmente o 59º Caderno de Investigação Urbanística (Ci[ur] 59), alguns 

princípios, que o relegam para um plano viável e creditado, prendem-se com: 

o Um desenho cuidadoso, qualificador dos espaços e do contexto, que 

torna percetível a sua função social e urbana, recorrendo a 

pavimentação, mobiliário, vegetação e outros elementos paisagísticos, 

especificamente selecionados para conferir ao lugar a imagem de espaço 

social, excecional e promotor de uma multiplicidade de usos e modos. 

o A supressão dos encanamentos convencionais demarcados nos 

pavimentos separando os modos de deslocação, e ainda os sinais 

verticais entre semáforos, sinais de proibição, limites de velocidade, etc. 

o A uniformidade das zonas, no que respeita às elevações no pavimento, 

homogeneizando, fundamentalmente, a divisão entre estradas e 

passeios. 
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o A ausência de prioridades específicas entre os usuários do espaço 

urbano.  

 

Como premissa essencial para o sucesso de uma intervenção em conceito de EP, 

tem-se essencialmente a redução dos fluxos rodoviários para velocidades mais 

aproximadas à escala do peão, garantindo o tempo necessário para a interação visual 

e negociação informal entre os vários utilizadores. Este pretexto também se estende à 

própria caracterização do espaço público que, pelo simples fato de contar com 

velocidades mais “humanas” já se assume como mais favorável à vida pública.  

No entanto, aparecem mais algumas condições para que se garanta o sucesso de 

intervenções deste âmbito. São elas: 

o Primariamente, estas intervenções não se aplicarão em vias principais de 

tráfego de atravessamento, devendo sempre existir uma rodovia alternativa, 

para quem não deseja aceder diretamente ao local (PHAROAH, 2008). 

o A regulação informal da velocidade, deve ser garantida, preferencialmente 

através da integração de elementos no espaço público (mobiliário, 

vegetação, pavimentação, etc), ou através da constatação de um número 

relevante de peões/ciclistas nestas zonas (IDEM, 2008). 

o Não existem preferências quanto à morfologia do local, existindo projetos de 

EP tanto em praças como em avenidas. No entanto, verifica-se necessária 

uma boa amplitude espacial, com espaço para se reordenar e integrar 

atividades e elementos urbanos (SCHETTINO & ECHÁVARRI, 2008). 

o Não se verificam à partida restrições quanto ao número de veículos 

motorizados afetos à zona, desde que garantido o limite de velocidade de 

30km/h, e a organização do espaço coerentemente tendo em conta o 

contexto. Já se desenvolvem projetos de EP em articulações com uma 

fluência de 30000 veículos/dia (Crambery, França), e referia Monderman, 

que a questão primordial no ato de pensar cidade, não é nem poderá ser 

nunca…o automóvel. (IDEM, 2008). 

 

Verifica-se não existirem muitos inputs ou restrições para a aplicação da partilha 

espacial em zonas urbanas. As condições favoráveis para um desenrolar sustentável 

desta prática plasmam-se, simplesmente, nos resultados finais, que podem ser 

garantidos no ato de repensar, reorganizar e redesenhar o espaço. 
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2.4.3. Exemplos de espaço partilhado 

 

Baillie ensina-nos que os espaços urbanos partilhados vêm apontar condições 

para que se reaviste o futuro da cidade funcional e inclusiva - da cidade 

democratizada, tirando partido da maior valência a que a humanidade sempre apelara 

ao longo da sua história – a Inteligência! 

Alguns espaços públicos de referência, que apelam à conceptualidade das 

premissas do EP, apresentam-se seguidamente, descrevendo-se brevemente o 

contexto onde cada um se desenvolve e apresentando-se fotografias para uma 

melhor perceção dos ambientes alcançados. 

 

Hans Monderman começou por, em meados dos anos 80, repensar e questionar 

os espaços de integração rodoviária e de acalmia de tráfego que se desenvolviam por 

toda a Holanda, os chamados Wonerfs (Home Zones, no Reino Unido) (BAILLIE, 

2008). Apesar de estes constituírem grandes mais-valias para a reconciliação do 

espaço pedonal nas áreas urbanas, estes não assumiam o automobilista em 

igualdade de circunstâncias no espaço urbano, o que talvez não se coadunasse com 

a formação e atividade de Monderman. Pouco convencido com as convencionais 

medidas que acalmia de tráfego e outras intervenções artificiais no ambiente das ruas 

Holandesas, este experimentou, na Vila de Oudehaske, retirar as marcas pedonais e 

os sinais rodoviários das ruas, naquela que foi a sua primeira experiência de 

implementação de EP. Com esta medida, denotaram-se imediatamente reduções na 

velocidade do tráfego automóvel até 40%, contra apenas os 10% que se verificavam 

no recurso à sinalética convencional, contribuindo ainda para a redução acentuada 

dos acidentes rodoviários.  

Entusiasmado com estas conclusões, Monderman estendeu a política a outras 

vilas Holandesas.  Em 1992, a Vila de Makkinga tornou-se a primeira pequena cidade 

a funcionar com a total remoção das sinaléticas rodoviárias. Todo o seu espaço físico 

foi alvo de intervenção que primou pela reestruturação dos pavimentos 

homogeneizando alguns desníveis e elogiando os fluxos distinguidos pelos peões 

entre equipamentos como escolas, igrejas, zonas comerciais e zonas habitacionais 

mais identificadas. O recurso a demarcações particulares nos pavimentos, a 

vegetação arbórea e mobiliário urbano, alicerçaram o sucesso da intervenção nesta 

pequena cidade, que não verificou qualquer decréscimo na segurança e fluidez do 

tráfego rodoviário, ciclável e pedonal (IDEM).  

Mais tarde, em 1998, a intenção foi aplicada num cruzamento de 5 sentidos na 

cidade de Oosterwolde, com 10000 habitantes, onde se verificaram as consequências 
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dos casos anteriores. Carros, camiões, bicicletas, peões e indivíduos em cadeiras de 

rodas, negoceiam visualmente com o próximo, a “regra” do protocolo informal e 

interativo, que o espaço propõe. Aponta Hamilton Baillie que é recorrente verificarem-

se diálogos de convivência social no meio do espaço, integrados cordialmente e entre 

a fluência quase ininterrupta de tráfego, mesmo verificando-se um aumento do 

anterior com o passar dos anos. Esta zona prima ainda pela existência de lojas e 

cafés inexistentes anteriormente, que contribuíram para a regeneração desta zona 

para um espaço mais vivido e humanizado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expandindo os seus horizontes, e contrariando comentários que já se 

desenrolavam, de que este conceito apenas alcançaria sucesso em contextos de 

pequenas densidades1, Monderman propôs a reconversão de zonas da cidade de 

Drachten, com uma densidade de 55000 habitantes. Nesta zona, desenvolve-se um 

centro comercial e uma área habitacional, que circundavam um cruzamento, equipado 

pela sua sinalética vertical e toda a convencional hierarquização espacial, a que 

estamos acostumados nas ruas urbanas. A esta zona afluíam uma média de 25000 

veículos/dia. A intervenção, entre 2001 e 2003, removeu todos os sinais verticais e 

incluiu uma rotunda no centro do espaço. Zonas de jatos de água, que envolvem o 

espaço, cuja projeção está diretamente relacionada com o tráfego que se faz sentir, e 

iluminação nos pavimentos, constituem alguns elementos animadores e atractores de 

atividade humana (IDEM). Todas as entradas para a rotunda se fazem por uma faixa 

                                                           
1
 Após a realização de outros projetos não apresentados, nomeadamente nas vilas de Haren, 

Wolvega, Opeinde, Donkerbroek e Nigera com densidades entre os 1500 e os 12000 habitantes, 

e uma afluência rodoviária entre os 4000 e os 12500 veículos/dia, nas zonas em questão. 

.Figura 118 e 119 – Makkinga, Friesland: 

Fluencia de tráfego rodoviário ausente de 

sinalização normativa 

 

Figura 120 – Ambiente Urbano partilhado na Praça  
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de 6 metros de largura, com pavimentação preferencial para cursos de ciclistas e 

automóveis, no entanto informais, apenas sugerindo a ocupação. Alguma segregação 

informal, faz-se de forma mínima, recorrendo a diferenças de nível entre pavimentos 

de apenas 1 cm, sendo que a entrada em toda a zona partilhada se faz com uma 

alteração gradual do nível do solo de alguns centímetros (SCHETTINO & ECHÁVARRI, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequente à intervenção, verificou-se um decréscimo considerável da 

velocidade rodoviária para velocidades médias de 30km/h, paralelamente com 

menores valores de tempo de atravessamento anteriormente executado na ordem dos 

50km/h, por agora não haver paragens obrigatórias. Este fator também se estendeu, 

necessariamente, a ciclistas e peões (BRANDÃO, 2008). O decréscimo dos acidentes 

rodoviários também diminuiu na ordem dos 90%, de 8 acidentes por ano, para apenas 

1 nos 3 anos seguintes à intervenção, e a afluência de peões e bicicletas aumentou, 

propiciando-se assim a intenção de devolver espaço urbano de qualidade às pessoas, 

promovendo a sua deslocação suave (BAILLIE, 2008). Esta zona tornou-se referência 

internacional, atraindo jornalistas e profissionais do ramo do urbanismo, e assumiu-se 

preponderante na expansão da temática do tráfego rodoviário e do desenho urbano, 

além-fronteiras. 

.Figuras 121 e 122 – Drachten, Holanda: Zona antes e depois da 

intervenção 

 

 

.Figura 123 e 124 – Drachten, Holanda: 

relação partilhada entre utilizadores  

 

 

.Figura 125 – Vista aérea da zona  
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Consequentemente, e após o programa Comunitário da UE, novas intervenções 

se desenvolveram pela Europa. Dos inúmeros casos, destacam-se 2, por 

estabelecerem novas metas no que concerne à escala da intervenção.  

 

Em Chambery, na França, desenvolve-se, desde os anos 90, uma política de 

reconquistar a cidade ao automóvel privado, recorrendo em diversas ocasiões ao 

conceito de EP, adaptando-o às premissas de cada local com recurso a variadas 

técnicas. De entre intervenções afetas a zonas de escolas, a espaços culturais, 

boulevards e a praças, redesenhou-se uma importante avenida da cidade, com uma 

afluência média de 30000 veículos/dia. Esta intervenção igualou os desfechos dos 

casos anteriores, recorrendo também a uma rotunda como forma de diminuir 

velocidades e de integrar mais opções no espaço, no que toca a formas de 

mobilidade. Neste caso, priorizou-se de certo modo o espaço pedonal bem como o 

rodoviário, mas de forma intervalada, desbloqueando deste modo o conflito, que se 

faz sentir no conceito tradicional, motivado pela continuidade dos “percursos”. 

Conceptualmente, a rotunda é dedicada ao fluxo rodoviário, mas esta é circundada 

totalmente pela priorização pedonal, que, apesar de não possibilitar o atravessamento 

diagonal, faz de charneira sobrelevada, entre o restante percurso rodoviário, que 

consequentemente sugere a necessária moderação de velocidade, para que o espaço 

“flua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 126 – Desenho Conceptual da intenção para o cruzamento da intervenção 
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Por último, na capital Inglesa, a Exhibition Road é o projeto mais ambicioso que 

integra o paradigma partilhado de Monderman, agora desenvolvendo-se linearmente. 

Esta via está a ser reformulada desde 2005, e terminou as obras de reconversão no 

ano de 2012. Fazendo parte das vias principais do centro da cidade, a Exhibition 

Road sempre desenvolveu um intenso movimento servindo uma Universidade, três 

museus nacionais com 10 milhões de visitantes/ano, uma linha de metro e várias de 

autocarros, confluindo num parque urbano, o Hyde Park (BRANDÃO, 2008). A 

intervenção consistiu na homogeneização do pavimento e da nivelação da “rua 

partilhada” numa leitura espacial única, sem qualquer tipo de barreiras físicas 

(SCHETTINO & ECHÁVARRI). Os cruzamentos perpendiculares a esta via ainda se 

fazem recorrendo a semáforos, que controlam a entrada de veículos na zona e 

asseguram a redução da sua velocidade, permitindo o “contacto visual, e interação 

entre cidadãos no espaço público, a mais elevada qualidade que podemos ter num 

país livre”. (MONDERMAN IN CCDR-LVT, 2008, PP. 95 ). 

 

 

A alteração das características e das dinâmicas urbanas desta avenida, 

proporcionaram-lhe o reconhecimento em várias ocasiões nos poucos meses após a 

sua inauguração1.  

                                                           
1 Este projeto de regeneração urbana foi premiado pelo London Transport Award pela 

“Excelência das condições pedonais e do ambiente urbano”. Contou também com o prémio 

atribuído pelo Institute of Civil Engineers na categoria de Community Award, que reconheceu 

mais-valias prendidas com o aumento da qualidade do espaço público bem como da zona 

residencial e laboral, aos olhos da comunidade local. Os prémios da Royal Institute of British 

Architects (RIBA) e do European Prize for Urban Public Space, tiveram também como 

destinatário, este autêntico “parque linear”, que integra o tráfego pedonal e motorizado e 

providencia um atrativo ambiente lúdico cultural e comercial, sem comprometer a segurança e 

funcionalidade da rua. (http://www.rbkc.gov.uk/subsites/exhibitionroad.aspx). 
 

.Figura 127 – Chambery, França: Largo mar de asfalto, 

estático e desumanizado que compunha o espaço antes da 

intervenção 

.Figura 128 – Chambery, França: Composição do espaço 

público depois da intervenção 
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2.5. Conclusão 

 

Concluindo, apercebemo-nos que o desenvolvimento da mobilidade urbana, 

apoiada numa dependência automobilizada, afetou os grandes centros urbanos, 

abrindo os horizontes das problemáticas económico-sociais, paisagístico-ambientais, 

e até culturais, a ponto de a alteração paradigmática, mais do que uma opção se 

tornar atualmente uma necessidade internacional.  

Modos de transporte tradicionalmente dominantes na nossa cidade, como a 

bicicleta, a pedonalidade e o elétrico foram desperdiçados ao longo dos anos, na 

.Figura 129 – Fotografia Aérea da totalidade da 

Rua e do contexto Urbano em que se insere. 

 

. Figuras 130, 131, 132, 133, 134 e 135 – Exhibition Road, Londres: Ambientes Urbanos 

possibilitados, fruto da alteração paradigmática do seu uso e dinâmicas. 
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medida em que perderam espaço e condições para se desenvolverem seguramente, 

caminhando em paralelo com a degradação, falta de ocupação e aumento da 

insegurança dos nossos espaços públicos. Reactivamente, os decisores urbanos vão 

respondendo a esta problemática, apostando na intermodalidade e na coerência 

espacial dos vários modos de mobilidade urbana, impondo-se claramente a 

multifuncionalidade do espaço público como a infraestrutura fundamental ao 

desenvolvimento dos anteriores, em detrimento dos longos e monofuncionais 

percursos de asfalto dedicados à alta velocidade motorizada, ao seu ruído, poluição e 

congestionamento. 

Abrem-se o leque de opções de mobilidade, sendo disponibilizadas condições 

necessárias para que estas se mostrem capazes de responder às diferentes escolhas 

de cada indivíduo, cada uma delas na sua medida. E é nesta heterogeneidade, 

respondendo ao crescente hipertexto social a que assistimos, que se aborda o 

Espaço Partilhado, como a resposta para o aumento da quantidade e da 

multifuncionalidade dos nossos espaços públicos, para que várias atividades e modos 

suaves de deslocação, possam fluir de forma democratizada. São espaços que 

humanizam o movimento e as atividades quotidianas, propondo constantemente uma 

instintiva interação (METHORST, ET AL., 2007). Aumentando as opções ao dispor de 

cada indivíduo, os padrões de responsabilização, de cidadania e de vida em 

comunidade…que em grande parte significam “cidade”.  
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3. (RE)ARTICULANDO… 

 

Incidido na vertente a que o tema nos propõe, implicitamente evocando o papel 

decisivo das deslocação BIP no desenvolvimento das grandes cidades, procura-se 

reforçar esse mesma vertente, compondo opções e infraestruturas que melhor 

respondam à diversidade e heterogeneidade da mobilidade social, que nutre o espaço 

urbano. Contabilizando a investigação prévia, a proposta que se segue tenta retratar 

uma ideia urbanística que respeite várias solicitações de origem modal e social, 

dispondo o espaço urbano a outros tempos e outras vontades. Apresentar-se-á, 

assim, uma visão incidida em matérias respeitantes ao cerne desta investigação – a 

infraestrutura rodoviária. E porque a estrada não constitui espaço público e contribui 

para a vasta área monofuncionalista, contrariando o hipertexto sócio-urbanístico do 

séc. XXI, uma abordagem multimodal, de flexibilização e multifuncionalidade, 

beneficiará, em detrimento da incidência rodoviária.  

 

Sumariamente, um conceito urbanístico com maior capacidade de gerar 

diversidade - de espaços, de modos, de pessoas e de oportunidades - irá alicerçar o 

reajuste do espaço viário, no sentido da reconquista da nobreza do espaço público, 

que se assumirá como o espaço canal da maioria das formas de mobilidade e de vida 

quotidiana.   
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Reduzir as emissões de gás de efeito estufa e 
criar cidades mais inclusivas, promovendo 
mudanças nos estilos de vida… 

Uma Mulher de 30 anos, laboralmente 
ativa: 
Seria muito mais conveniente poder ir de bicicleta 
para o trabalho, pedalando com os meus filhos 
que ficariam na creche, a meio do caminho. Mas 
não tenho a certeza que seja seguro e desse modo 
continuo a ir no meu monovolume. É bastante 
mais caro e perco muito tempo para estacionar 
mas não encontro alternativa…  

Um Empresário de 50 anos: 
 
Pensei em ir de bicicleta até ao escritório, ou 
pelo menos até ao transporte mais próximo. 
Seria bom para o meu colesterol e livrar-me-ia 
do stress de conduzir neste trânsito, que me 
deixa mal-humorado logo pela manhã. Mas 
parece muito perigoso andar de bicicleta nas 
ruas.  
 

3 anos: 
 
Eu queria ir brincar para a rua, 
mas os papás dizem que é 
perigoso, e não têm tempo 
para ir comigo até ao parque… 
 

.Figura 136 – Ilustração concetual de atos 

quotidianos, num determinado período temporal 
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3.1. Concebendo a Estratégia 

 
 

Em oposição às vias motorizadas, fluidas e impessoais, os percursos pedonais, 

agradáveis e ágeis conferem á cidade a sua dimensão humana (CULLEN, 2006 IN 

MAGALHÃES, 2010, PP. 16) e como tal a estratégia essencial concentra-se num espaço 

urbano que sirva os indivíduos e os estimule, oferecendo-lhes condições de 

qualidade, às suas necessidades de mobilidade, de disponibilidade de bens e 

informações, de acesso ao consumo, à cultura e à paisagem. 

Pretende-se promover a ocupação dos espaços urbanos pela população, 

nomeadamente em modos mais identificados com a sua própria escala, a humana – 

de proximidade.  

Mais do que mitigar as resultantes da motorização, tira-se essencialmente partido 

do fato de a maioria da população ainda se deslocar a pé ou de transporte público, 

(VIEGAS, 2004), somando o decréscimo da utilização do automóvel, em época de 

crise1.Perdendo expressão, este concederá, consequentemente, algum do seu 

espaço dedicado, a formas suaves do quotidiano urbano. 

Canais exclusivos de TC e um alargamento considerável dos passeios, passiveis 

de partilhar vários elementos, atividades e modos de deslocação, diversificam a 

função dos nossos \arruamentos. Estabelece-se um critério muito definido afeto ao 

posicionamento da área suave como elemento primordial do espaço público. 

Pretende-se reduzir velocidades motorizadas, estimulando fluxos mais constantes e 

renegando para segundo plano a ocupação dos veículos motorizados do espaço 

publico. Como tal, altera-se drasticamente a política, passando os fluxos automóveis a 

tomar o ambiente dos peões, contrariando, o paradigma verificado atualmente, 

nomeadamente no âmbito das passadeiras. O cruzamento contínuo dos passeios 

pelas estradas, oferecerão uma qualidade e acessibilidade acrescida aos fluxos 

suaves, em paralelo com a imposição da redução das velocidades por parte dos 

automóveis.  

Globalmente, esta estratégia sai mais dificultada em zonas consolidadas 

adaptando-se cada caso ao seu contexto, no entanto em áreas de expansão é 

imperativo que o correto traçado dos percursos pedonais e a satisfação dos requisitos 

de qualidade se presenteiem desde o início dos trabalhos, fazendo com que o lugar 

conheça imediatamente, uma suave realidade. Restrutura-se então as nossas ruas, 

para que estas abram o seu leque de possibilidades. 

                                                           
1
 Artigo “Transporte Individual Caí! ”, disponível na edição diária do jornal METRO, Grande 

Lisboa, 3ªf, 8 janeiro de 2013, ano 6, nº 1788, em que o secretário de estado dos transportes 

refere que a utilização de TI nos centros urbanos decresceu 25% 

.Figura 137 – Reformulação de 

um arruamento 

 

 

.Figura 138 – Criatividade na 

infraestruturação urbana 
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.Figura 139 – Exemplos de alterações morfológica a um arruamento tipo em Lisboa, Escala 1/500 

 

 



  

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 140 – Perfis Exemplificativos de alterações morfológica a um arruamento tipo em Lisboa, Escala 1/200 
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3.2. Intermodalidade Urbana 

 

 

Com o espaço liberto para a integração de outros modos nos espaços urbanos, 

aponta-se uma estratégia conceptual de mobilidade, que irá estruturar de forma geral 

a localização dos vários componentes do sistema intermodal em que se aposta. Os 

novos componentes deste sistema apoiar-se-ão na condensação do estacionamento, 

numa rede de elétrico moderno, num sistema consolidado de Bikesharing e em 

condições pedonais privilegiadas. 

Desta forma, num olhar global sobre Lisboa, identificam-se algumas zonas, 

nomeadamente residenciais onde se pretende uma mobilidade mais integrada. A 

partir destes núcleos, aparecendo bairros como os da Encarnação ou de Alvalade, 

traça-se um raio de sensivelmente 1500m, criando de certo modo clusters de 

mobilidade suave privilegiando internamente deslocações pedonais e cicláveis, com 

os parques de Bikesharing e a condensação do estacionamento a acolherem um 

papel relevante, e na sua extremidade o desenvolvimento de polaridades de atração e 

o acesso á rede coletiva de transporte. 

No interior da primeira coroa, com um raio de 400m desde um parque de 

Bikesharing, que corresponde a cerca de 4 minutos a caminhar, a intenção é 

privilegiar espaços públicos amigos do peão e modos suaves e coletivos de 

deslocação. No interior deste anel central, a oferta de estacionamento é reduzida e 

condicionada a 1 carro por fogo, sendo que o restante estacionamento existente é 

tarifado e de curta duração. Na extremidade desta primeira zona, encontram-se mais 

parques de Bikesharing associados a parques de estacionamento gratuitos para 

residentes, estes com mais expressão que os anteriores para poder contemplar os 

restantes automóveis por família. Esta intenção desincentiva de certa forma o alcance 

ao automóvel à porta da habitação, o que fomenta a sua utilização imediata. Em 

situações pontuais de emergência ou cargas e descargas, o estacionamento de curta 

duração responde perfeitamente às necessidades.  

No primeiro anel, opta-se então pelo automóvel individual, que se encontram bem 

estacionado e sem estar tarifado ou pela bicicleta partilhada, passível de ser utilizada 

até à extremidade do cluster que está agora a 1100m de distância e que integra 

importantes polaridades e acesso ao transporte coletivo estruturante. A uma 

velocidade média de 15km/h, esta distancia demora cerca de 4 minutos a percorrer, 

integrada numa segura e confortável rede de ciclovias a desenvolver, afetas à política 

de mobilidade ciclável. A meio deste percurso (1000m desde o centro) temos o 

estacionamento bruto, totalmente gratuito que serve as visitas longas ao interior dos 
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bairros, correspondendo, alguns deles, a zonas de “entrada” no município, afetando 

estes estacionamentos ao sistema de transporte coletivo. A localização dos mesmos 

é aproveitada para estabelecer políticas que fomentem a opção de estacionar os 

automóveis provenientes das longas distâncias periféricas para agora poder utilizar a 

rede de Bikesharing ou a de transporte público em sítio próprio, neste caso o elétrico 

que se estabelece entre as extremidades dos vários clusters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Figura 141 – Funcionamento esquemático dos clusters de Mobilidade 
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Grande parte dos clusters de mobilidade conflui na 2ª Circular, que se pretende 

agora um polo de centralidades que una os dois anéis da cidade, nomeadamente bem 

servido de opções de transporte público num sistema de interfaces modais. A artéria 

aponta-se como articuladora do sistema de mobilidades intra-municipais atribuindo-

lhe uma importância acrescida no que concerne às suas dinâmicas de acessibilidades 

e relações de interfacialidade. 

Assume-se claramente que esta lógica integrada não é passível de se implantar 

na cidade tendo em conta aspetos morfológicas do seu tecido urbano consolidado 

bem como condições orográficas. Deste modo, o sistema é ajustado ao território 

sofrendo alguns ajustes nomeadamente no que respeita à localização dos parques de 

estacionamento e da rede de elétrico. O funcionamento do mesmo não será, de todo, 

tão linear como o descrito, mas a sua implementação estabelece-se como a essência 

ao fomento da intermodalidade e à disponibilidade mais opções à sociedade, para 

que esta possa acolhê-lo de acordo com as suas preferências e necessidades a cada 

novo dia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 142 – Mapa da adequação 

conceptual dos Clusters de Mobilidade 

no Município de Lisboa  
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3.3. O Elétrico de volta a Lisboa – elemento primordial na 

consolidação territorial  

 

Aposta-se assumidamente numa estratégia intermodal e coletiva, emergindo a 

opção pelo elétrico, não só pela sua capacidade de carga associada à eficiente 

utilização de energia, mas também pela sua elevada flexibilidade no que respeita à 

pavimentação da sua infraestrutura de locomoção, passível de se adaptar a vários 

espaços. Anseia-se ainda que o elétrico volte a constituir um elemento marcante na 

cultura de mobilidade Lisboeta, como em tempos ocorria com os famosos amarelos.  

Integrando uma nova rede de elétrico 

moderno na cidade, articular-se-á zonas 

periféricas com um deficit na oferta de 

transporte aliada à baixa taxa de motorização 

(VIEGAS, 2005), com zonas de importante 

atração populacional e interface. 

Prioritariamente, este meio de transporte 

integrará mosaicos urbanas 

desconsolidadas, mas que no entanto estão 

na agenda de expansão Lisboeta. Esta 

opção garante mais margem de manobra 

para a integração do elétrico, para que este 

proponha uma requalificação mais abrangente de espaços públicos, nomeadamente 

nestas zonas ocupadas por populações economicamente mais fragilizadas e 

socialmente excluídas. Pretende-se que a médio-longo prazo, a expansão urbana 

assente na eficiência da mobilidade, e que esta se imponha como o eixo principal que 

dita as paisagens, as implantações edificadas e os espaços públicos.   

Deste modo, desenvolvem-se 3 linhas de elétrico. Uma circular (expresso), 

integrando diretamente a via desde a Gare do Oriente até á Estação de Benfica, e 

duas diagonais, que interligam as zonas desconsolidadas do Vale de Chelas com a 

Amadora, e da Alta do Lumiar com o Vale de Alcântara. O cruzamento das 3 linhas 

confluirá no Campo Grande, reforçando o carácter de interface que este já expõe 

atualmente, entre a rede de metro e de autocarros suburbanos, e proporcionando-lhe 

uma operação urbanística no âmbito do espaço publico. Tira-se partido da sua 

vigorosa característica de interface e da vertente laboral, estudantil e hoteleira 

verificada nas suas imediações, para requalificar esta zona, aumentando o seu 

espaço de deslocações suaves, que se assumirá em certa parte como o ponto de 

.Figura 143 – Localização de planos 

urbanos aprovados para Lisboa 
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partida para o eixo terciário que se desenvolve para sul do Município. Aparece-nos 

aqui o elétrico como propulsor de reestruturações urbanísticas e arranjos de espaço 

público, aliada à sua potencialidade em termos de meio de transporte, naquela que é 

a essência da sua expansão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende-se, ainda, que a rede de elétrico estabeleça relação com modos que 

recorram igualmente a energia renovável, e como tal aparece essencialmente a 

cintura ferroviária e a rede de metropolitano, no plano de interfaces com o elétrico 

rápido, de modo a criar uma rede intermodal energeticamente eficiente. Nesta 

perspetiva, os novos percursos de elétrico integram ainda um espaço de captação de 

.Figura 144 – Mapa da nova rede de Elétrico rápido proposta, integrado na rede municipal sobre carris  
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38 anos: 
Decidi começar a ir de bicicleta 
para o trabalho. Já não estou tão 
jovem, e preciso de começar a 
cuidar da saúde e da linha  

11 anos: 
Gostaria de ir de bicicleta para a 
escola. Com as novas ciclovias os 
meus pais estão a ponderar, mas 
ainda têm dúvidas…  

38 anos: 
Decidi ir de bicicleta até ao 
transporte mais próximo. Exercito 
um pouco e no resto do percurso 
posso trabalhar ou simplesmente 
ler o jornal  

energia eólica, nomeadamente na zona Norte da 2ª Circular que aproveitam o declive 

e a fragmentação edificada presente nestas zonas, sendo que esta captação será 

diretamente afeta á rede de elétrico e às necessidades energéticas de todo o espaço 

por ele composto, nas envolvências da 2ª Circular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 145 – Ilustração concetual de atos 

quotidianos, num determinado período temporal. 
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3.4.  …Na 2ª Circular. 

 

A área urbana afeta à 2ª Circular, contempla igualmente a estratégia adotada em 

termos de ampliação do espaço suave, na criação de espaço públicos multimodais 

que promovam a diversidade e a democracia.  

Neste caso, a artéria propriamente dita, perde alguma da sua expressão 

rodoviária, suprimindo-se uma faixa de rodagem em cada sentido, e reduzindo ainda 

a larguras das restantes de 3,60m para 3,30m. Esta redução das faixas de rodagem 

para dimensões perfeitamente funcionais1, favorece a redução das velocidades, 

permitindo assim fluxos de deslocação mais condensados e contantes, fruto da 

redução da distância de segurança entre veículos. Esta intervenção por si só, suaviza 

a zona envolvente na medida em que reduz a agressividade rodoviária presente nesta 

área, em termos de velocidades e ruído. 

O espaço que se liberta, ascende a cerca de 10 m, reaproveitados para a 

implantação da zona dedicada ao transporte colético, partilhado com fluxos pedonais 

e cicláveis. Esta zona integra um leve alinhamento arbóreo que se estende a toda a 

via em formato de boulevard, criando assim um percurso verde que se fragmenta em 

zonas de estrutura verde mais consolidada, nomeadamente na zona das Calvanas e 

do Campo Grande.  

 

 

                                                           
1
 Um veículo ligeiro atinge em média os 2 metros de largura, e um veículo pesado não pode 

exceder os 2,5 m (CCDR-LVT 2008). 

.Figura 146 – Perfis da restruturação do espaço viário na 2ª Circular 
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No suporte desta perda de expressão da infraestrutura rodoviária, está a recente 

conclusão da CRIL no troço Pontinha-Algés, que agora constitui uma verdadeira 

alternativa ao fluxo circular Urbano, e que se pretende que cumpra a sua função 

estruturante, de escoamento e distribuição rodoviária, partilhando a sua 

funcionalidade com a 2ª Circular. Neste âmbito, uma estrutura rodoviária urbana 

desenvolve eixos de expansão complementares com a 2ª circular, e pretende-se que 

estes sirvam de forma mais funcional e alternativa os fluxos identificados nesta última. 

Num novo sistema infraestrutural radio-concêntrico, eixos 

existentes como a CRIL a CREL e o Eixo N-S, e novas 

expansões associadas à TTT estabelecem um sistema 

rodoviário metropolitano, que de certa forma aliviam a 2ª Circular 

da opção quase inevitável, nomeadamente num troço 

importante, agora caracterizado como de 2º nível, entre a Praça 

do Aeroporto e o Eixo N-S.  

É nas anteriores artérias que se aposta para responder às 

necessidades de deslocação estruturante, privilegiando-as para 

a utilização do TI e de certo modo dificultando a sua utilização 

em vias de 2º e 3º nível (Figura 147). Como resposta opcional a 

esta estratégia, no espaço charneira entre os eixos e a política 

de mobilidade no restante espaço urbano, desenvolvem-se, 

posicionados pelos anéis de mobilidade, parques de 

estacionamento gratuito associados a redes de transporte 

coletivo de massas, fomentando o Park-and-Ride (Figura 148).  

Nota-se, uma forte recetividade do metropolitano de Lisboa e 

da nova rede de elétrico, aos parqueamentos. Aposta-se deste 

modo na motivação da intermodalidade como consequência à 

despromoção do espaço automóvel no espaço intra-municipal, 

para que o tráfego que nele se estabeleça seja de real 

necessidade (TC, longas distancias, emergência e logística 

urbana), despromovendo os simples fluxos casa-trabalho, que 

afetam a viabilidade do sistema rodoviário, aliado à qualidade do 

próprio espaço urbano.  

 No alcance da articulação da 2ª Circular com este sistema 

alternativo, esta deixará de oferecer, também, uma solução tão 

imediata e facilitista à utilização do TI, reconquistando-se o 

espaço rodoviário, já apontado, para soluções coletivas e de 

.Figura 147 – Sistema viário Municipal 

 

 

.Figura 148 – Relação do Sistema viário com os parques 

automóveis 

 

 

.Figura 149 – Relação do Sistema viário e a 

rede municipal sobre carris 
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mobilidade suave, abrindo o leque modal associado ao movimento circular, tido como 

crucial para as dinâmicas de mobilidade e acessibilidade urbana.  

De qualquer modo, por se reconhecer uma importância fundamental no papel 

desta artéria, fortemente enraizado na cultura de mobilidade da população, procura-se 

a continuidade do seu fluxo rodoviário. Embora mais condensado e ameno, pretende-

se uma distribuição constante das suas dinâmicas rodoviárias, e para tal mantem-se a 

sua ausência de cruzamentos de nível com outras vias ou modos de deslocação. 

Nesta intensão, a via rearticula a sua implantação no território, abatendo em algumas 

zonas estratégicas, desenvolvendo-se no subsolo e dando lugar a espaços públicos 

de transição num nível superior, nomeadamente suaves e partilhados, com fraca 

incidência rodoviária (Figura 152).  

A artéria possibilita, assim, que uma permeabilidade de espaços públicos 

multimodais, se desenvolva ao longo do seu percurso e nas suas imediações num 

jogo de cotas e patamares. Em zonas mais críticas, pela proximidade de edificado de 

carácter habitacional, nomeadamente na zona de Telheiras e de Benfica, a via abate 

para o subsolo, dando lugar a área disponível para requalificar estas zonas, ao nível 

da qualidade do seu espaço envolvente e do incremento da oferta a opções de 

mobilidade coletiva/suave, articulando-as entre si numa só unidade territorial, que tal 

como a via, se desenvolvem em diferentes níveis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço público pedonal 

Espaço Partilhado 

Elétrico 
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.Figura 150 – Perfil esquemático longitudinal 

 

 

.Figura 151 Tabela de tempos de deslocação nos 3 modos privilegiados  

 

 

.Figura 152 – Perfil Esquemático da estrutura e da hierarquização espacial longitudinal  
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A transição destes espaços entre os seus 2 níveis distintos, fazem-se pelo eixo 

central da via, que agora integra um pequeno passeio público circular. Este percurso 

permite uma continuidade infraestrutural de modos suaves de deslocação pelos 

diferentes níveis, integrados numa estrutura espacial de praças e jardins ao longo da 

artéria, para que estes fluxos de mobilidade se componham na estrutura principal de 

espaço público urbano. O acesso à cultura, ao consumo e à informação, o dinamismo 

e flexibilidade funcional e paisagística do anterior, são aspetos essenciais para que 

este estimule a sua utilização, abrindo novos espaços, permitindo permeabilidades, 

intensificando a surpresa e o imprevisível, que de certo modo incitam aos valores 

mais básicos da vida urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No alcance da multifuncionalidade do espaço público suave, aposta-se numa 

estrutura de Espaços Partilhados, conjugados com espaços pedonais que ocupam 

toda a zona envolvente da 2ª Circular. Esta composição, permite que o percurso afeto 

à via, incorpore vastas áreas multimodais que estabeleçam uma relação linearmente 

direta com a mesma, ao mesmo tempo que incrementam as transversalidades entre 

as suas margens. Esta união espacial tira partido das preexistências identificadas em 

cada lugar, desenvolvendo espaço público e edificado que se coadune com as 

características dos mesmos, acrescentando mais-valias ao nível dos serviços e 

equipamentos disponibilizados.  

.Figura 153 – Perfis da relação entre os 2 níveis distintos do espaço afeto na 2ª Circular 
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Espaços e edificado que sirvam as dinâmicas de interface do Campo Grande, 

nomeadamente ao nível do TC, bem como as dinâmicas desportivas e académicas da 

Cidade Universitária, desenvolvem-se e articulam-se entre si, num paradigma de 

espaço partilhado que se estende para poente agarrando a zona residencial de 

Telheiras e a zona de escritórios afeta às Torres de Lisboa. Pretende-se um percurso 

dinâmico e partilhado que prime pela flexibilidade e multifuncionalidade, oferecendo 

opções variadas de necessidades quotidianas. Como tal, embora em cada lugar 

emerjam necessidades mais imediatas que outras, de acordo com as suas dinâmicas 

territoriais, o edificado que se desenvolve tem como conceito essencial a 

multiplicidade de usos reunindo nas suas imediações várias vontades e atividades. 

Deste modo, cada edifício contem a sua essência funcional, mas desenvolve espaço 

que permita integrar outros usos e opções para a população, estendendo o espaço 

partilhado e multifuncional da sua envolvente para o seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 154 – Ilustração conceptual da intensão multifuncional da generalidade edificado proposto 
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Esta estrutura de espaço partilhado emerge de forma mais imediata na área de 

interface do Campo Grande, que garante logo à priori dois dos requisitos essenciais 

desta prática – uma forte afluência de peões e uma grande amplitude espacial.  

Fruto da sua característica de interface preexistente, reforçada ainda pelas 3 

linhas de elétrico que integram esta zona, e pelos espaços de lazer desenvolvidos 

aliados aos eventos desportivos que atraem quase todas as semanas milhares de 

pessoas, esta zona reúne requisitos, essencialmente de afluência pedonal, e reclama 

por condições para que se desenvolva de forma consolidada e assumida esta 

intensão.  

Ao analisar esta área, verifica-se que esta já funciona em parte como EP, com a 

existência de roulottes de refeição no meio dos parques de estacionamento, com 

dezenas de pessoas nas suas imediações. Paralelamente, fruto do interface e da 

envolvente laboral e estudantil que aqui se desenvolve, verifica-se uma afluência 

enorme de fluxos pedonais e cicláveis, que torneiam de forma bastante identificada e 

de certo modo perspicaz, o domínio do sistema rodoviário que, de forma rígida, define 

o desenho do espaço. Deste modo tira-se partido deste inconsciente funcionamento, 

reclamando-o, para que este se assuma e se reconheça nas dinâmicas funcionais.  

Outra das premissas para que se atinja uma funcionalidade cordial entre o sistema 

intermodal desta zona, consiste na reformulação do sistema viário. Este contribui de 

forma igualmente importante na garantia de condições para a partilha espacial, na 

medida em que os Nós de distribuição criados a nascente e a poente do Campo 

Grande distribuem o fluxo proveniente das avenidas novas, (Figura 155) anteriormente 

afunilado nesta zona que servia de distribuidora para a 2ª Circular, para a Alta do 

Lumiar e para o Município de Odivelas pela Av. Padre Cruz, causando-lhe o 

estrangulamento rodoviário a que hoje se assiste. Este fator garante uma menor 

afluência de automóveis a esta zona, que facilita a reorganização e possibilita o 

funcionamento em Espaço Partilhado 

Genericamente, esta zona funciona como o catalisador deste paradigma de 

Espaços Partilhados, contaminando consequentemente toda a zona para poente da 

2ª Circular, articulando-se ainda com outras de índole exclusivamente pedonal, 

alcançando a estrutura contínua de espaço público suave, integrado em dinâmicas de 

TC, de comércio e lazer. Desenvolve-se assim um percurso suave, contínuo e 

articulado, desde a nova Praça do Campo Grande até às Torres de Lisboa, 

contemplando no seu percurso a zona residencial de Telheiras com espaços 

comerciais, de lazer e investigação (Painel 2).  
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A articulação e a composição da estrutura de espaço partilhado compõe-se 

essencialmente pelo elétrico e pelo seu percurso, como o elemento que estrutura e 

gere o todo o espaço em si. As zonas de estação, em que o pavimento emerge 

ligeiramente para que a entrada no veículo se faça de nível, ou vice-versa, 

estabelecem ligeiros limites e direcionam os fluxos automóveis noutros sentidos. O 

recurso a mobiliário e infraestruturação urbana, a vegetação e a jogos de pavimentos 

no espaço, também serão preponderantes para que o desenho urbano destas zonas 

privilegie a partilha espacial coerente, funcional e inclusiva. A composição destes 

vários elementos, aparece ao nível da intensão arquitetural do projeto, que será 

representada na componente gráfica da investigação. 

Genericamente, a amplitude espacial do percurso desenvolvido, sai ponteada com 

algum edificado que lhe atribua vivência, sem que no entanto o caracterize em termos 

de zonamento, ou função. Esta intensão coaduna-se com a flexibilidade e 

multifuncionalidade pretendida para toda a zona, rompendo assumidamente com o 

atual paradigma monofuncionalista identificado, para que a barreira dê lugar à 

paisagem, à diversidade, às opções, aos modos…ao hipertexto!     
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4. SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

Sumariamente, verifica-se que a movimentação de bens, informações e pessoas, 

compõe a base essencial do desenvolvimento urbano e territorial, e foi neste 

paradigma que rapidamente as cidades se desenvolveram e expandiram para limites 

cada vez menos identificados, atraindo grandes densidades populacionais, e 

compondo todo um território à imagem do seu movimento.  

No entanto este desenvolvimento das redes de transporte, nos seus variados 

modos, progrediu iniquamente ao longo dos tempos, nomeadamente a partir da 

urgência modernista do pós-guerra, que se baseou na massificação do automóvel 

para constituir cidades mais organizadas, competitivas e acessíveis. Este período 

secundarizou a diversidade e heterogeneidade social, que realmente compunha o 

espaço urbano e que progride, atualmente, de forma mais fugaz nesse sentido, ao 

sabor dos desenvolvimentos tecnológicos, também estes diversificados, que abrem o 

leque de opções, modos de consumo, comunicação e aprendizagem.  

Atualmente as necessidades e o acesso a opções de mobilidade intermodal 

emergem, fundamentalmente, para responder ao hipertexto social que compõe os 

grandes aglomerados. É a este hipertexto social que as cidades tendem a responder, 

nomeadamente ao nível da qualidade e multifuncionalidade do seu espaço urbano, no 

acesso aos transportes e à paisagem, contrariando incidências negativas 

provenientes da vigorosa infraestruturação rodoviária, que fez surgir verdadeiros 

mares de asfalto mono acessíveis, levantando problemáticas e desigualdades de 

âmbito social, morfológico, funcional e ambiental, no território urbano. 

Como resposta, o paradigma da mobilidade vai agora assentando em sistemas 

mais coletivos e ambientalmente responsáveis, que consigam responder à 

emergência das deslocações de forma mais suave e integrada no espaço urbano, 

disponibilizando um sistema intermodal que abra a superfície de possibilidades e que 

desenvolva espaços economicamente e socialmente inclusivos, beneficiando toda 

uma sociedade que nas urbes se estabelece. 

Verifica-se que a mobilidade suave e a multimodalidade asseguram uma maior 

coerência e articulação num mesmo espaço físico, apostando-se desta forma neste 

princípio, para reordenar e reabilitar alguns modos que poderão estar aquém das 

suas potencialidades, proporcionando-lhes um desenvolvimento no espaço público, 

como o suporte fundamental dos seus assentamentos.  
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45 anos: 
O novo sistema de 
corredores dedicados ao 
elétrico é muito mais 
rápido. Atualmente nem 
sonho em conduzir até ao 
trabalho. E com as novas 
restrições para o uso do 
automóvel, quando vou 
de carro por alguma razão 
especial, noto muito 
menos trânsito. 

18 anos: 
Eu não pensaria em sair de 
carro com o meu namorado. 
Carros são tão 2010!  
Simplesmente retiramos duas 
daquelas bicicletas elétricas 
partilhadas, à porta da escola, 
pedalamos juntos ao longo da 
nova avenida à beira-rio, e 
deixamo-las perto de casa  

65 anos: 
Agora aposentado, tenho tempo 
para andar até ao novo café, 
trabalhar no meu romance, ou ir a 
um concerto no parque, onde era 
um parque de estacionamento. 
Realmente, agora eu aprecio mais a 
qualidade e diversidade dos espaços  

Finalmente, verifica-se que é em Espaços Partilhados, que se atinge um melhor 

grau de articulação entre sistemas multimodais suaves, aliando, de forma clara, as 

necessidades de mobilidade à evolução de um ambiente urbano que desperta a 

possibilidade, a inclusão e a democracia (HAMILTON-BAILLIE, 2008).  

Este paradigma sugere que nas nossas cidades, emerjam espaços urbanos mais 

confortáveis e acessíveis, que estimulem os nossos sentidos e a nossa inteligência, e 

que contem com o nosso contributo para o seu funcionamento, fazendo-nos sentir 

parte integrante e fundamental do lugar.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Figura 156 – Ilustração concetual de atos quotidianos, num determinado período temporal. 
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Este documento contém 19 361 palavras, e está redigido ao abrigo do novo acordo 

ortográfico. 
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6. COMPOSIÇÕES GRÁFICAS 

 

 

De seguida apresentam-se os painéis síntese do trabalho, expostos e debatidos 

na prova de discussão pública, por ordem de exposição e apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


