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Resumo 

A preservação dos ecossistemas de zonas costeiras e da biodiversidade que se lhe 

associam integram há muito uma preocupação do Estado Português. As condições 

morfológicas e edafoclimáticas da Ria de Aveiro fazem dela um ecossistema com níveis 

distintos de biodiversidade e propriedades únicas no nosso país.  

A presente tese constitui assim, uma proposta de requalificação paisagística do esteiro de S. 

Pedro e da sua envolvente, tendo em conta a sua integração no campus universitário da 

cidade de Aveiro. Todo o processo de intervenção foi dividido em seis fases, segundo o 

método desenvolvido pelo Professor Carl Steinitz, da Universidade de Harvard, designado 

The Framework for Alternative Futures Studies. A aplicação deste método considerou-se 

uma ferramenta eficaz na sintetização da informação e na estruturação de todo o trabalho. 

A proposta de intervenção considerou as peculiaridades do sistema em que se insere, na 

procura de uma requalificação paisagística tendo em conta na sustentabilidade ecológica e 

viabilidade financeira, a par com o uso antropogénico, e respeitando, no entanto, os demais 

planos de ordenamento do território. 

 

Palavras-chave: Ria de Aveiro; Campus Universitário; Requalificação; Biodiversidade; 

Zona húmida; Ecossistema. 
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Abstract 

The preservation of coastal ecosystems and their biodiversity represents a long-standing 

concern of the Portuguese State. The morphological and edaphoclimatic conditions of Ria de 

Aveiro make it an ecosystem with distinct levels of biodiversity and unique properties in our 

country. 

This thesis is thus a proposal of a landscape requalification of the S. Pedro estuary and its 

surroundings, taking into account their integration into the university campus in the city of 

Aveiro. The whole intervention process has been divided into six steps, according to the 

method developed by Professor Carl Steinitz, Harvard University, named The Framework for 

Alternative Futures Studies. This method of application was considered an effective tool in 

synthesizing the information and structuring the whole project. 

The intervention proposal considered the system peculiarities to which it belongs, in seeking 

a landscape requalification taking into account the ecological sustainability and affordability, 

along with the use anthropogenic, whilst respecting, however, the remaining spatial plans. 
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Extended Abstract 

In the last century wetlands have become the ecosystem most threatened by humans, 

mainly through pollution or over-exploitation of their resources. For their protection and 

conservation there is no need for a total restriction of activities, but instead an adjustment of 

them, and also the maintenance of conditions for their balance and sustainable development. 

That is, through good planning and appropriate intervention measures we can ensure not 

only its aesthetic and ecological values, but also cultural, tourist and recreative values, and 

also, when applicable, associated with an economic recovery that allows its balanced 

management. However, for the proper planning and management of wetlands and coastal 

ecosystems a thorough study of their biophysical, ecological and cultural components is 

required in order to ensure the successful execution of the project. 

Ria de Aveiro as a wetland is also an ecosystem with unique and unmatched levels of 

biodiversity constituting one of the most beautiful hydrographic heritages of the Portuguese 

territories. In this thesis an intervention proposal for the landscape requalification of the 

university campus of the city of Aveiro, of nearly 100 acres has been developed. 

The requalification proposal was developed based on Professor Carl Steinitz’s methodology, 

Harvard University, named The Framework for Alternative Futures Studies. This 

methodology divides the whole intervention process into 6 steps: Representation; Process, 

Evaluation, Change, Impacts, and Decision. 

In Representation step the boundaries were set out, the historical background was presented 

and the main features were listed up; during the Process step the analysis maps developed 

with the support of Geographical Information System (GIS) were presented and they were 

divided based on ecological and social issues; in the Evaluation step the various Land 

Management Instruments that are trying to combat the decreasing biodiversity levels were 

described, a brief review of the approved plan for the intervention area was done, and the 

main conditioning factors and potentials of the studied area were also exposed. 

In the Change step the Concept Intervention was presented divided into four main actions: 

intervention appropriateness with the measures defined by the Land Management 

Instruments; recuperation of degraded areas; awareness of the estuary presence; campus 

integration into the city; and an educational component. In the Impacts step we were looking 

to understand the consequential changes entailed at both environmental and social levels. 

Finally at the Decision step the proposal intervention project was presented. 
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The Ria, while an ecosystem that sustains unique biodiversity levels and a society 

dependent on her daily, needs to be managed, preserved and respected. This thesis intends 

to develop a sustainable space, totally dedicated to the "Ria", their customs and their 

customers. The aim was not only the physical connection as aware of the need for the city 

development, but also an enjoyable harmony between the city life and the university life.  
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1. Introdução 

As zonas húmidas são consideradas dos ecossistemas mais ricos e produtivos do mundo, 

suportando inúmeras formas de vida vegetal e animal. Servem de habitat a múltiplas 

espécies animais como aves aquáticas, repteis, peixes, espécies invertebradas, entre 

outras, tornando-os assim ecossistemas com níveis de biodiversidade distintos. Para além 

dos valores de biodiversidade associam-se-lhes valores culturais, turísticos e recreativos e 

ainda algumas funções essenciais para a regulação biofísica do ecossistema, como: o 

controlo de inundações; a recarga de aquíferos; a regulação do ciclo da água; a produção 

de biomassa; a retenção de sedimentos e nutrientes; e a mitigação das alterações climáticas 

através da fotossíntese. Podemos ainda acrescentar alguns benefícios económicos como a 

pesca, a agricultura, o transporte e a produção de energia (Ramsar Convention, 1994). 

No último século as zonas húmidas tornaram-se o ecossistema mais ameaçado pelo 

Homem, principalmente através da poluição ou da sobre-exploração dos seus recursos. 

Como tal, ao longo dos últimos anos estudaram-se os diversos papéis e valores acrescidos 

das zonas húmidas, possibilitando legislar a protecção e conservação destas áreas tão 

sensíveis e importantes. Para a sua protecção e conservação não é necessária a restrição 

total das actividades realizadas, mas sim uma adaptação das mesmas e, inclusive, a 

manutenção de condições que permitam o seu desenvolvimento equilibrado, ou seja, 

através de um bom planeamento e de adequadas medidas de intervenção conseguir-se-á 

garantir, não só a manutenção e incremento do seu valor ecológico e estético, mas também 

cultural, turístico e recreativo, e, quando aplicável, associado a uma valorização económica 

que permita a sua gestão equilibrada e sustentável. No entanto, para um bom planeamento 

e gestão das zonas húmidas é necessário um estudo exaustivo das suas componentes 

biofísicas, ecológicas e culturais por forma a garantir um bom projecto de execução (Conde, 

2007). 

Como zona húmida, a Ria de Aveiro é igualmente um ecossistema com níveis de 

biodiversidade únicos e incomparáveis constituindo um dos mais belos patrimónios 

hidrográficos do território português. Para Manuel Graça Dias, arquitecto português 

reconhecido internacionalmente, Aveiro “torna-se mais extraordinária, quando se aproxima 

de esteiros ainda muito juntos, quase pantanosos, habitats de vida selvagem indiferente à 

constante industrialização, o terreno empapado a reflectir o sol na fina camada de água 

ocupada pelos quadrados rigorosos das salinas” (Dias, 2001). 

É incontestável a mais-valia que a constituição da Universidade de Aveiro (UA) trouxe à 

cidade, Jorge Arroteia, licenciado em Geografia e Professor na UA, considera esta 
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instituição um dos quatro pilares fundamentais ao crescimento e desenvolvimento da cidade. 

A implementação da Universidade veio rejuvenescer a população aveirense, criar novos 

postos de trabalho e fez da cidade de Aveiro um marco importante no campo da 

investigação e da arquitectura, proclamando o seu nome além-fronteiras. “Universidade e 

cidade auto-valorizam-se, crescem juntas e estabelecem sintonias no plano de 

desenvolvimento sustentado”1  (Arroteia, 1999; Arroteia, et al., 2000). 

Objectivos e Metodologia 

Na presente tese desenvolve-se uma proposta de intervenção para a requalificação 

paisagística do campus universitário da cidade de Aveiro, com cerca de 100 ha, que se foi 

desenvolvendo nas margens da Ria. Pretende-se assim contribuir com uma solução, que 

responda não só às intenções da Câmara Municipal de Aveiro como da própria Reitoria da 

Universidade, que consiste na plena integração da universidade na malha urbana da cidade, 

mas que no entanto não foi totalmente alcançada.  

Com esta proposta pretende-se que a população aveirense tanto estudante como não-

estudante tire partido dos espaços da universidade. A UA desenvolve-se ao longo das 

margens da ria, com uma frente ribeirinha degradada e mal aproveitada, voltada para um 

ecossistema único em Portugal e que é considerado um dos destinos mais procurados pelo 

turismo no nosso país.  

A Ria, enquanto ecossistema que sustenta níveis de biodiversidade únicos e uma sociedade 

diariamente dependente dela, carece de ser gerida, respeitada e preservada. Com a 

presente tese tenciona-se conceber um espaço sustentável, totalmente dedicado à “Ria”, 

aos seus costumes e aos seus usufruidores. Pretende-se uma ligação não só física como 

consciente da necessidade deste espaço para o desenvolvimento da cidade, e para uma 

agradável harmonia entre o quotidiano citadino e a vida universitária. 

A abordagem metodológica de investigação iniciou-se com uma breve revisão de alguns 

casos de estudo, nomeadamente projectos em áreas ribeirinhas, com características 

idênticas às da cidade de Aveiro. Esta revisão encontra-se exposta no capítulo dois e 

pretende, não só perceber como actuar frente a um ecossistema com características tão 

importantes e peculiares, mas também como evitar alguns erros de planeamento. 

A proposta de requalificação desenvolveu-se tendo como base a metodologia do Prof. Carl 

Steinitz, da Universidade de Harvard, denominada The Framework for Alternative Futures 

                                                
1
 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura 

e Urbanismo. Lisboa: White&Blue, pp. 7. 
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Studies. Esta metodologia divide todo o processo de intervenção em 6 fases: 

Representação; Processos; Avaliação; Mudança; Impactes; e Decisão (Steinitz, et al., 2003). 

No terceiro capítulo é explicada a metodologia de intervenção e são expostas as três 

primeiras fases. Na fase de Representação delimita-se o local de intervenção, apresenta-se 

o enquadramento histórico e enumeram-se as principais características; na fase de 

Processos são apresentadas as cartas de análise desenvolvidas com o apoio do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) e divididas em processos de base ecológica e processos de 

carácter social; na fase de Avaliação são descritos os variados Instrumentos de Gestão 

Territorial que procuram combater a redução dos níveis de biodiversidade, é feita uma breve 

crítica ao plano aprovado para área de intervenção, e são expostas as principais 

condicionantes e potencialidades da área em estudo. 

O quarto capítulo prende-se com a proposta propriamente dita, sendo que são 

desenvolvidas as 3 últimas fases. Na fase de Mudança apresenta-se o Conceito de 

Intervenção dividido em cinco acções principais: adequação das medidas de intervenção 

com os prossupostos definidos pelos Instrumentos de Gestão Territorial; recuperação de 

áreas degradadas; consciencialização da presença da ria; integração do campus na cidade; 

e componente educacional. Na fase de Impactes procura-se perceber as consequências que 

as mudanças acarretarão, tanto ao nível ambiental como social; e por fim, na fase de 

Decisão apresenta-se a proposta do projecto de intervenção. 
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2. Casos de Estudo 

O estudo de diferentes intervenções, em áreas com características semelhantes à área de 

estudo, é extremamente importante para o reconhecimento de soluções possíveis. Deste 

modo, seleccionaram-se quatro projectos com características idênticas às do espaço em 

estudo: 

a) Parque do Tejo e do Trancão, Lisboa/Loures, projecto da autoria da PROAP – 

Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista e da Hargreaves Associates. 

b) Caldeiras do Barreiro, Barreiro, proposta da autoria de Joana Santos da Silva 

e Elsa Isidro; 

c) Ponta dos Corvos, Seixal, proposta da autoria de Carolina Doria e Gisela 

Mourão; 

d) Parque Ribeirinho do Ludo, Ribeira de São Lourenço, Loulé, projecto da 

autoria de Land Design – Paisagismo e Ambiente, S.A.. 

O primeiro projecto escolhido foi realizado no âmbito de um concurso internacional, para a 

área adjacente à foz do rio Trancão, aquando da preparação dos terrenos para a recepção 

da Expo’98. Foram seleccionadas 7 equipas estrangeiras para concorrer, reconhecidas por 

já terem realizado projectos com a mesma tipologia. Para além do atelier estrangeiro era 

requerida a parceria com um atelier nacional, resultando na associação entre a Hargreaves 

Associates e a PROAP que desenvolveram a proposta vencedora (Walker & Castel-Branco, 

1998). 

Os seguintes dois projectos seleccionados (Caldeiras do Barreiro e Ponta dos Corvos) foram 

realizados no âmbito do Programa Doutoral em Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana 

(Programa LINK), num trabalho conjunto entre os doutorandos e os seus docentes. A 

escolha da margem sul do Tejo como caso de estudo “advém da concentração de 

problemas que neles ocorrem e que passam pela conservação de áreas de grande valor 

ecológico, que convivem com áreas contaminadas das grandes industrias desactivadas, do 

património memorável do estuário, (…), e pelo estimulo às intensas actividades que neles se 

prevêem num futuro próximo”2 (Ribeiro, 2011). 

Ambas as áreas de intervenção foram escolhidas após a aplicação do Método das 

Preferências Visuais do Prof. Carl Steinitz, da Universidade de Harvard, através do qual se 

identificam as áreas de maior e menor preferência do público, e se expressam 

                                                
2 In Ribeiro, F. R., 2011. Prefácio in ArchiNews- Revista de Arquitectura, Urbanismo, Interiores e 

Design, Edição Especial – Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana, pp. 3-5. 
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cartograficamente, com o auxílio do SIG. Este método baseia-se na articulação entre outros 

métodos desenvolvidos desde a década de 1960 por psicólogos, urbanistas e arquitectos 

paisagistas e fundamenta-se na seguinte afirmação: “Se a maioria de nós sabe distinguir o 

feio do bonito por que razão não se pergunta à população o que prefere, antes de intervir na 

paisagem?”3. Desta forma, antevê-se chegar a uma linha condutora de orientação da 

paisagem, com a qual poderemos distinguir o que deve ser preservado, do que necessita de 

um novo planeamento. Neste caso específico, prevê-se ainda que a recuperação destas 

áreas em muito irá contribuir para a requalificação ambiental do estuário do Tejo (Castel-

Branco, 2011). 

O projecto que se segue (Parque Ribeirinho do Ludo) foi realizado no âmbito do Programa 

Polis Litoral, para o qual foram identificadas três áreas prioritárias de intervenção, a Ria 

Formosa, o Litoral Norte e a Ria de Aveiro. Estas áreas devem constituir entidades 

responsáveis, que respeitem os seguintes objectivos estipulados para o Programa (RCM nº 

90/2008, de 3 de Junho): 

i. Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a 

promoção da conservação da natureza e biodiversidade, a renaturalização e a 

reestruturação de zonas lagunares e a preservação do património natural e 

paisagístico, no âmbito de uma gestão sustentável; 

ii. Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais; 

iii. Promover a fruição pública do litoral, suportada na requalificação dos espaços 

balneares e do património ambiental e cultural; 

iv. Potenciar os recursos ambientais como factor de competitividade, através da 

valorização das actividades económicas ligadas aos recursos do litoral e associando-

as à preservação dos recursos naturais. 

Para a Ria Formosa foi criada a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. – Sociedade para 

a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, pelo Decreto-Lei nº 92/2008, de 3 de 

Junho. As actividades desenvolvidas por esta entidade regem-se através de três eixos 

estratégicos: preservar o património natural e paisagístico; qualificar a interface ribeirinha; 

valorizar os recursos como factor de competitividade. O projecto estudado foi desenvolvido 

com base no último eixo mencionado tendo como objectivo principal a requalificação dos 

espaços ribeirinhos com a criação de parques públicos e percursos pedonais (Polis Litoral 

Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa,S.A., s.d.). 

                                                
3 In Castel-Branco, C., 2011. Método das Preferências Visuais in ArchiNews - Revista de 

Arquitectura, Urbanismo, Interiores e Design, Edição Especial - Arquitectura Paisagista e Ecologia 
Urbana, pp. 36-73. 
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2.1. Parque do Tejo e do Trancão, Lisboa 

O Parque do Tejo e do Trancão localiza-se na fronteira intermunicipal entre as cidades de 

Lisboa e Loures, limitado a Norte pela foz do Rio Trancão, a Sul pelo restante parque da 

Expo’98 e a Este pelo Rio Tejo. Antes da intervenção realizada pela PROAP – Estudos e 

Projectos de Arquitectura Paisagista e pela Hargreaves Associates, entre outros 

colaboradores, o local caracteriza-se por um evidente abandono próprio do 

desentendimento entre municípios vizinhos e por algumas unidades industriais 

desactivadas, nomeadamente, antigos aterros sanitários e estações de tratamento de águas 

residuais, responsáveis pela elevada contaminação que o solo apresentava. A zona 

adjacente à foz do Trancão (figura 1) correspondia a uma área de sapal, com vegetação 

rasteira instalada nas lamas salobras, caracterizada por uma irregular linha de costa (Castel-

Branco, 1998; PROAP, 2010). 

 

Figura 1 - Local proposto para o parque em 1993 

Fonte: (Walker & Castel-Branco, 1998) 

Os estudos prévios realizados, aquando do projecto, à Carta Verde de Lisboa e à estrutura 

verde de Loures revelaram a necessidade de um contínuo ecológico nas margens do 

Trancão e do Tejo, justificando, assim, a denominação de Parque do Tejo e do Trancão 

(Castel-Branco, 1998). 

O projecto realizado pela PROAP e pela Hargreaves Associates foi o vencedor de um 

concurso internacional, apresentado pela Administração da Parque Expo. A proposta do 

parque deveria responder às seguintes necessidades (Walker & Castel-Branco, 1998): 
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1. Criação de uma vasta área verde de frente ao rio para utilização pública, contínua às 

áreas públicas adjacentes; 

2. Aumento do valor dos complexos habitacionais das áreas urbanizáveis através da 

transformação de um terreno degradado num espaço confortável de elevada 

qualidade; 

3. Correcção dos sistemas poluentes existentes que contaminavam áreas adjacentes e 

consciencialização das entidades responsáveis pela poluição do rio Trancão a partir 

da criação de um projecto piloto sem precedentes; 

4. Aumento da consciencialização pública, por meio de um projecto exemplar de 

reabilitação ambiental que serviria a Área Metropolitana de Lisboa; 

5. Início dessa reabilitação durante o período de desenvolvimento da Expo’98, que lhe 

viria a imprimir ritmo para cumprir prazos de execução apertados; 

6. Definição dos limites do projecto e estaleiro de obras temporárias e permanentes em 

curso, tais como a nova ponte e a sua área de actuação, de forma a minimizar o 

impacte negativo na área do futuro parque; 

7. Criação de uma área experimental para a definição de critérios de selecção da 

vegetação para a Expo’98, através da determinação da resistência e da 

adaptabilidade de várias espécies a este ambiente. 

O sucesso da Parque Expo’98 dependia da rigidez com que estes pressupostos fossem 

executados. A requalificação da área de sapal, com a eliminação dos odores das antigas 

indústrias e a criação de um agradável parque público verde, devidamente equipado, era 

crucial para o êxito dos complexos urbanísticos apresentados como elemento-chave para o 

financiamento da Expo’98 (Walker & Castel-Branco, 1998). 

Da documentação fornecida às empresas seleccionadas para o concurso destacam-se os 

seguintes três objectivos principais: resolver a disposição geral de um parque urbano que 

integrava infra-estruturas existentes, tais como o aterro sanitário; servir a população 

suburbana próxima e um mais vasto conjunto de utilizadores metropolitanos; reportar-se ao 

tem global da Exposição, os oceanos e a sua componente de consciencialização ambiental4. 

Era também pedida criatividade na criação de áreas de desportos de recreio e de 

competição, para áreas de actividades culturais, de recreio passivo e de educação 

ambiental e arte paisagista. Por fim, a presença das áreas lodosas, integradas na Reserva 

Ecológica Nacional (REN), exigia uma abordagem mais cuidada e delicada no que diz 

respeito ao acesso público (Walker & Castel-Branco, 1998). 

                                                
4 In Walker, V. & Castel-Branco, C., 1998. O concurso internacional para o Parque do Tejo e 

Trancão in: O Livro Verde. Lisboa: Parque Expo'98, pp. 44-69. 
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A proposta vencedora (figura 2) foi considerada a mais criativa, dinâmica e inovadora, 

encarando o parque como uma unidade, evitando a repartição de áreas em função dos usos 

encomendados. O tratamento do aterro sanitário como uma vantagem no planeamento do 

parque foi o tema mais admirado pelos júris do concurso. À partida, o aterro seria 

considerado como um entrave no espaço, no entanto, a equipa tirou partido das suas cotas 

elevadas, proporcionando deste modo aos utilizadores do parque as fabulosas vistas 

panorâmicas sobre o rio Tejo e a intervenção desenvolvida para Sul (Walker & Castel-

Branco, 1998). 

 

Figura 2 - Proposta de Intervenção - PROAP/Hargreaves Associates 

Fonte: (Walker & Castel-Branco, 1998) 

Foi ainda proposto um complexo de actividade comercial junto à foz do rio Trancão com o 

intuito, não só de servir a Exposição Mundial, como para funcionar após o seu término, 

como Centro Urbano da Marina do Trancão. A criação deste espaço na extremidade mais a 

Norte do parque levaria os seus utilizadores a percorrerem o parque, sem terem de entrar 

em zonas urbanas (Walker & Castel-Branco, 1998). 

A imagem geral da proposta ficou marcada pela tridimensionalidade de elevações criadas 

ritmadamente ao longo de todo o parque (figura 3). As elevações foram inspiradas no efeito 
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produzido pelo vento nas áreas de sapal, de areias e nas superfícies de água. Os “relevos 

eólicos” atribuíram ao espaço uma dinâmica excepcional através do jogo entre linhas de 

cumeadas e vales, como mostra a fotomontagem da figura 4 (Walker & Castel-Branco, 

1998). 

 

Figura 3 - Estudos tipológicos do aterro e dos “relevos eólicos” 

Fonte: (Walker & Castel-Branco, 1998) 

 

Figura 4 - Fotomontagem "relevos eólicos" 

Fonte: (Walker & Castel-Branco, 1998) 

Após a atribuição do 1º prémio foi pedido à equipa vencedora a elaboração do plano director 

completo para a solução final (figura 5). Diversos estudos apresentados, após o concurso, 

pelas respectivas empresas de especialidade (Geosyntec e Hidrotecnica) conduziram a 

algumas alterações na proposta. É o caso de algumas alterações de modelação do terreno 
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na frente do aterro e a retirada do paredão por se revelar muito pesado; e ainda a anulação 

completa do complexo da marina, junto à foz do rio Trancão, devido à sua fragilidade face 

aos caudais de cheia do rio Tejo. Também a solução encontrada para a frente do rio Tejo na 

área a Norte teve de ser alterada, propondo-se deste modo o prolongamento linear do 

paredão desde a Doca dos Olivais, tornando-se numa solução rígida para jusante da ponte. 

O cumprimento desta nova proposta atribui continuidade a toda a frente do rio Tejo desde a 

área da Exposição até ao parque. Na figura 6 apresenta-se o estado actual do parque 

(Walker & Castel-Branco, 1998). 

 

Figura 5 - Plano Geral final 

Fonte: (Walker & Castel-Branco, 1998) 

 

Figura 6 - Fotografia área actual 

Fonte: Bing Maps 

Por fim, o projecto foi executado em diversas fases tendo sido a primeira concluída a tempo 

da inauguração da Expo’98 e as restantes áreas utilizadas como estacionamento temporário 

de apoio ao evento. O projectista e principal responsável da PROAP, o Arquitecto João 

Nunes conclui que “à medida que as limitações e condicionantes aumentavam, o projecto ia-
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se adaptando ao terreno e a equipa acreditava que a solução global do projecto havia 

melhorado”5 (Walker & Castel-Branco, 1998). 

2.2. Caldeiras do Barreiro, Barreiro 

As Caldeiras do Barreiro localizam-se na embocadura do rio Coina, no município do 

Barreiro, e caracterizam-se por uma morfologia plana, no entanto com uma linha de costa 

bastante recortada. Esta área, sujeita a uma imensa pressão imobiliária, assume no entanto 

um carácter rural, que contrasta com a área urbana envolvente (Silva & Isidro, 2011). 

As principais características fundamentam-se no uso antropogénico, ao longo dos anos, das 

actividades de pesca, apanha de molusco, e do aproveitamento, através de moinhos, da 

energia eólica e das marés, para a produção de cereais. Os moinhos atribuem ao espaço 

em estudo uma marcante herança patrimonial que não deverá ser esquecida (Silva & Isidro, 

2011). 

Actualmente, esta área apresenta-se abandonada e os moinhos em ruínas (figura 7). A 

pouca utilização que este espaço tem, resulta das actividades de pesca artesanal e do uso 

balnear, que no entanto carece de infra-estruturas apropriadas (Silva & Isidro, 2011). 

 

Figura 7 - Fotografia área actual 

Fonte: Bing Maps 

                                                
5
 In Walker, V. & Castel-Branco, C., 1998. O concurso internacional para o Parque do Tejo e 

Trancão in: O Livro Verde. Lisboa: Parque Expo'98, pp. 44-69. 
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A proposta de intervenção para as Caldeiras do Barreiro, da autoria das Arquitectas 

Paisagistas Joana Santos da Silva e Elsa Isidro, apresentada na figura 8, baseia-se 

essencialmente em princípios de sustentabilidade, alcançados através da produção de 

energia, produtos hortícolas e serviços. Um dos objectivos principais da proposta é ainda a 

integração deste espaço na dinâmica da área urbana contígua (Silva & Isidro, 2011).  

 

Figura 8 - Plano Geral das Caldeiras do Barreiro 

Fonte: (Silva & Isidro, 2011) 

São propostos apenas dois acessos viários, um que faz ligação à área central e outro que 

dá acesso à área habitacional proposta. Todos os outros serão apenas pedonais e clicáveis. 

Ao longo de todos os percursos propõem-se zonas de estadia ou recreio passivo, 

estrategicamente localizadas tendo em vista a contemplação das áreas mais valorizadas 

nas preferências visuais, as caldeiras e os moinhos (Silva & Isidro, 2011). 

A área habitacional está prevista ser construída sobre pilotis6 na caldeira mais a Norte, com 

o encerramento do correspondente moinho de maré. A área central é onde se prevê maior 

actividade, devido justamente à sua centralidade e ao seu papel preponderante nas ligações 

de todo o espaço. Para esta área, virada a Sul, propõe-se uma zona de hortas, alternadas 

com edifícios destinados à restauração. Os produtos resultantes das hortas servirão não só 

para abastecer os restaurantes, como também a área habitacional (Silva & Isidro, 2011). 

Na área mais a Sul prevê-se a reabilitação de todos os moinhos, tanto eólicos como de 

marés, assim como o aproveitamento de uma das caldeiras para viveiros de peixes e ostras. 

A reabilitação dos moinhos de maré tem ainda uma componente pedagógica, sendo que 

está prevista a criação de um percurso no interior deles, que recorde as actividades que se 

                                                
6 “Piloti” - cada um dos pilares de um conjunto que sustenta uma construção, possibilitando a libertação do 

espaço ao nível do piso térreo” (Pilotis In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult.2013-
02-27]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/Pilotis>) 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/Pilotis
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desenvolveram nesta zona e que levaram à fixação da população do Barreiro (Silva & Isidro, 

2011). 

2.3. Ponta dos Corvos, Seixal 

A Ponta dos Corvos, situada no município do Seixal, foi formada pela deposição de areias 

no estuário do Tejo onde o vento esculpiu uma extensa duna. Provida de uma componente 

histórico-cultural importantíssima, devido não só à presença de antigos moinhos de maré, 

mas também das ruínas de duas fábricas de seca de bacalhau, esta península foi 

classificada com elevada qualidade visual no estudo das preferências visuais, justificando 

assim a sua preservação e valorização (Doria & Mourão, 2011). 

Nesta área (figura 9), distinguem-se duas unidades de paisagem, importantíssimas para o 

reconhecimento da riqueza faunística do estuário do Tejo: o sistema dunar, e a área de 

sapal. No sistema dunar, para além da vegetação herbáceo-arbustiva típica, encontram-se 

pontualmente alguns pinheiros-mansos. A zona de sapal, visivelmente abandonada, é 

composta por áreas de lamaçal, e áreas frequentemente sujeitas às marés (Doria & Mourão, 

2011). 

 

Figura 9 - Fotografia área actual 

Fonte: Bing Maps 

Actualmente existe apenas um acesso rodoviário que se inicia a Oeste e faz a ligação a um 

restaurante, instalado na ponta Este da península, junto a um ancoradouro. Todos os 

restantes caminhos foram, ou criados indevidamente por viaturas sobre as dunas, ou 

constituem percursos pedonais em antigos diques sobre o sapal. Para além do restaurante 

destacam-se os dois edifícios em ruínas pertencentes a antigas fábricas de seca de 

bacalhau, do início do seculo XX, e quatro moinhos de maré (Doria & Mourão, 2011). 
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A proposta de intervenção para a Ponta dos Corvos, da autoria das Arquitectas Paisagistas 

Carolina Doria e Gisela Mourão, apresentada na figura 10, baseia-se essencialmente em 

princípios de preservação e requalificação, através da recuperação do carácter natural e 

cultural da península (Doria & Mourão, 2011). 

 

Figura 10 - Plano Geral da Ponta dos Corvos 

Fonte: (Doria & Mourão, 2011) 

São propostos apenas dois caminhos rodoviários que darão acesso às antigas fábricas que 

serão recuperadas. Para a fábrica situada na ponta Este (antiga Sociedade Nacional de 

Pesca – SNP) prevê-se a criação de uma zona de recreio recuperando as antigas ruínas 

para a instalação de um bar/restaurante, um museu e restaurante do bacalhau. Nas ruínas 

da fábrica situada a Sul (antiga Companhia de Pesca Atlântica – CPA) pretende-se criar um 

centro de arte e ciência onde serão feitas investigações no campo dos ecossistemas 

estuarinos e serão desenvolvidas novas tecnologias. Os moinhos de maré que se 

encontram próximos serão recuperados, tendo em vista o alojamento de visitantes. Ligado 

ao centro propõe-se a realização de um viveiro com plantas dos dois ecossistemas 

representados na península: sapal e dunas. O viveiro prevê-se integrado nas estruturas 
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antigas de seca de bacalhau, que serão preservadas para land-art. Será ainda desenhada 

uma nova rede de caminhos pedonais, de acesso não só à praia, como também, sobre o 

sapal, ligando a um observatório de aves proposto (Doria & Mourão, 2011). 

Por fim, dividiu-se a proposta nas seguintes fases de implementação, com vista a 

sustentabilidade económica e ecológica do espaço (Doria & Mourão, 2011): 

1. Percursos viários e pedonais, parques de estacionamento e controlo de espécies 

exóticas; 

2. SNP (I) – bar/restaurante, ancoradouro e passadiços sobrelevados para acesso à 

praia; 

3. CPA – centro de investigação, viveiros e trilho para a observação da avifauna; 

4. Recuperação das zonas degradadas da duna e do sapal; 

5. SNP (II) – museu/restaurante do bacalhau e caldeira; 

6. Recuperação do restante património (moinhos e estruturas da seca do bacalhau). 

2.4. Parque Ribeirinho do Ludo, Ribeira de São Lourenço, Loulé 

O projecto do Parque Ribeirinho do Ludo situa-se na Ribeira de São Lourenço, em Loulé, e 

ficou a cargo da Land Design – Paisagismo e Ambiente S.A.. O objectivo principal da 

intervenção na área da ribeira era a requalificação das suas margens e a criação de 

espaços de estadia e lúdicos, associados à preservação da Ria (Polis Litoral Ria Formosa - 

Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa,S.A., s.d.). 

Desta forma, propôs-se uma rede de percursos pedonais e cicláveis, estrategicamente 

desenhados por forma a aproveitar as melhores vistas, nomeadamente através de alguns 

pontos de estadia para a observação da orla ripícola dulçaquícola e da avifauna que se lhe 

associa (figura 11). Para a rede de caminhos já existentes sobre as salinas prevê-se apenas 

a sua limpeza e conservação. Foram ainda propostas diversas áreas de lazer e convívio, 

assim como determinadas zonas com equipamentos para a prática desportiva individual 

(figura 12), onde constam, maioritariamente, os tradicionais equipamentos em madeira e 

pontualmente equipamentos metálicos, normalmente utilizados por pessoas mais velhas 

(Pedro, 2012; Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da 

Ria Formosa,S.A., s.d.). 
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Figura 11 - Parque Ribeirinho do Ludo - Fotomontagem dos caminhos sobre as salinas e área de 

estadia para observação da avifauna. 

Fonte: (Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria 

Formosa,S.A., s.d.) 

Relativamente aos pavimentos manteve-se o saibro já existente no local ao longo dos 

caminhos, o bago de arroz para as áreas de estadia e a grelha de encaixe com gravilha da 

região para as áreas de estacionamento. Por fim, ao longo dos percursos é proposta a 

colocação de sinalética vertical, não só de orientação, como também informativa (Polis 

Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa,S.A., 

s.d.; Pedro, 2012). 

 

Figura 12 - Parque Ribeirinho do Ludo - Fotomontagem das zonas de manutenção. 

Fonte: (Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria 

Formosa,S.A., s.d.) 

Previa-se o lançamento da empreitada de execução do projecto no início de 2011 e a sua 

finalização em Outubro de 2011, no entanto o espaço aparenta ainda não ter sido 

intervencionado (Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização 

da Ria Formosa,S.A., s.d.). 



 

 
17 

3. Metodologia Aplicada – “6 Steps Method” 

A proposta de requalificação presente nesta tese estruturou-se de acordo com o método 

desenvolvido pelo Professor Carl Steinitz, da Universidade de Harvard, denominado The 

Framework for Alternative Futures Studies (figura 13) (Steinitz, et al., 2003). 

Esta metodologia baseia-se em seis grupos de questões, colocadas ao longo do estudo 

realizado numa determinada área. As respostas a essas questões serão os objectos de 

estudo e análise, que levarão a uma proposta final, adequada e coerente tanto com o meio 

físico, como social, em que se insere. No entanto, este método não deverá ser aplicado 

linearmente, deverá sim servir apenas de linha condutora e estruturante do estudo, 

permitindo a introdução de novos dados a qualquer altura (Steinitz, et al., 2003). 

 

Figura 13 – Resumo esquemático da metodologia 

Fonte: (Steinitz, et al., 2003) 
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Neste capítulo serão apresentadas as três primeiras fases de estudo: a representação, os 

processos e a avaliação. No quarto capítulo serão expostas as três fases finais: a mudança, 

os impactes e por fim, a decisão. 

Organizadas nesta específica ordem, as questões são colocadas três vezes ao longo do 

estudo: a primeira para descrever o âmbito do estudo; a segunda para definir o método de 

intervenção (ordem invertida); e a última para o implementar. O estudo de seguida descrito 

corresponde assim à última aplicação das questões, sendo que foram seleccionados e 

apenas apresentados os dados considerados relevantes para a proposta final (Steinitz, et 

al., 2003). 

3.1. Representação 

How should the state of the landscape be described in content, space, and time? 

Na primeira fase proposta por Steinitz procura-se compreender a área em estudo, no que 

diz respeito à sua localização, enquadramento histórico e principais características. Assim 

sendo, para a presente tese considerou-se necessária uma primeira contextualização do 

ecossistema da Ria, tão intimamente ligada com a cidade de Aveiro, e apenas depois 

estudar a área em estudo propriamente dita, o campus universitário.  

3.1.1. Contextualização – A “Ria” de Aveiro 

3.1.1.1. Caracterização 

A “Ria” de Aveiro é considerada uma das mais importantes e extensas zonas húmidas do 

território português. Incorrectamente designada por Ria, é um sistema lagunar complexo que 

surgiu com o abatimento de um terreno no qual desagua um rio, o Vouga. Na verdade, o 

fenómeno geográfico – Ria - procura explicar as áreas de enseada ao longo da costa 

marítima que, ou por movimentos isostáticos de abatimento da terra, ou por movimentos 

eustáticos de levantamento do nível das águas do mar, invadiram os vales fluviais, os quais 

poderão ainda ter sido talhados por glaciares. São exemplo deste fenómeno não só as Rias 

Galegas mas também os fiordes da Noruega. As áreas intituladas de laguna não só 

representam abatimentos de terra junto à foz de um rio, como são ainda caracterizadas pela 

separação de um cordão dunar, existente entre esta e o mar deixando uma pequena 

abertura de ligação entre as águas. No caso da laguna de Aveiro esta abertura é artificial 

desde 1808 com a inauguração da Barra Nova (Oliveira, 1988). 
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O cordão dunar litoral da laguna de Aveiro é composto por materiais da plataforma 

continental, arrastados pelas águas marinhas e que se depositaram na orla da praia. 

Posteriormente, as marés que sucederam às marés vivas conhecidas pelo seu grande poder 

de erosão, depositaram os produtos dessa erosão na forma de um alinhamento segundo o 

seu calibre (Oliveira, 1988). 

A laguna de Aveiro estende-se desde Ovar até Mira com 45 km de comprimento e 8,5 km de 

largura, ocupando uma área molhada de cerca de 45 km2 na baixa-mar e 120 km2 na preia-

mar. É ainda composta por extensas áreas de sapal, salinas, caniço e áreas agrícolas, as 

quais representam importantes locais de alimentação e reprodução para cerca de 20.000 

aves aquáticas (Arroteia, 1999; Conde, 2007; Valério, 2010). 

Enquanto zona húmida, a laguna é constituída por duas realidades distintas, ainda que, 

naturalmente, complementares. Por um lado, as áreas inundadas de solos halomórficos de 

textura pesada, sujeitas à acção cíclica das marés e, por outro, os solos aluvionares de 

texturas medianamente ligeiras, protegidos por motas7 ou diques do avanço das águas 

salgadas, temporariamente inundáveis por acção conjunta de cheias, marés vivas e ventos 

costeiros. É este equilíbrio entre as “subzonas”, que constituem a zona húmida, bem como 

os diferentes gradientes de salinidade na transição entre elas, que importam preservar e 

valorizar. A manutenção deste equilíbrio e as espécies de aves aquáticas que dele 

dependem, permitiram trazer até aos dias de hoje, uma realidade que conduziu ao 

reconhecimento da laguna como Zona de Protecção Especial, através da aplicação da 

Directiva Aves no âmbito da Rede Natura 2000 (Directiva nº 79/409/CEE) (Crespo, 2012). 

3.1.1.2. Localização Geográfica 

A laguna de Aveiro estabeleceu-se devido a complexos processos de formação e para uma 

melhor compreensão é necessário alongar a abordagem territorial. A Península Ibérica é 

formada essencialmente por rocha antiga, mais concretamente agnotozóica e paleozóica 

(entre 400 e 600 milhões de anos atrás) a que se dá o nome de “Meseta Ibérica” (figura 11). 

Com uma forma aproximada de trapézio estende-se desde o Cabo de S. Vicente até ao 

Cabo Finisterra, já em Espanha. É constituída na sua maioria por xistos metamórficos, 

mármores e granitos (Oliveira, 1988). 

A Sudoeste da Península Ibérica, na zona compreendida entre Espinho e o Algarve, 

localizam-se as Orlas Ocidental e Meridional, constituídas por formações rochosas mais 

recentes do Mesozóico e do Cenozóico (entre 180 milhões e 1 milhão de anos atrás) 

                                                
7 “Aterro à beira dos rios para resguardar os terrenos marginais das inundações” (mota In Infopédia 

[Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-02-27]. 
Disponível na www:<URL:http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/mota?homografia=2>) 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/mota?homografia=2
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atribuindo-lhe desta forma o nome de Orla Meso-cenozóica (figura 14). É esta diferença no 

substrato geológico que vai determinar as diferenças entre a génese das Rias Galegas a 

Noroeste da Península Ibérica e a génese da Laguna de Aveiro (Oliveira, 1988). 

 

Figura 14 - Carta Geológica da Península Ibérica 

Fonte: Autora, adaptado de Oliveira, 1988 

A linha de fronteira que separa as duas formações é marcante no percurso desenhado pelo 

rio Vouga, e seus principais afluentes Águeda e Cértima. A partir daí, o Vouga terá seguido 

o seu percurso através de alguma falha ou fractura. No caminho que se estende desde a 

Serra da Sr.ª da Lapa em Viseu (nascente), a um altitude de 930 m, até aproximadamente 

Albergaria-a-Velha, percorrendo cerca de 148 km, ultrapassa desníveis acentuados, vales 

encaixados e um caudal permanentemente sujeito às diferenças pluviométricas, 

características de um curso de água de montanha. Já na Orla Meso-cenozóica regulariza o 

seu perfil e recebe as águas dos seus afluentes. É neste traçado que o rio transporta os 

sedimentos que ajudarão à formação dos bancos de areia da laguna mas que prejudicará a 

ligação das águas doce e salgada (Arroteia, 1999). 

Espacialmente, a laguna de Aveiro localiza-se essencialmente no Distrito de Aveiro, 

estendendo-se a Norte desde o Carregal no Concelho de Ovar, até ao Poço da Cruz, a Sul, 

no Concelho de Mira, já no Distrito de Coimbra. Para o interior atinge 8,5 km de largura 

desde a costa até aproximadamente Canelas, no concelho de Estarreja. Alonga-se ainda 

sobre dez áreas administrativas - Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos. A ria divide-se em 4 braços principais: o 

primeiro denominado braço da Torreira-Ovar estende-se para Norte ao longo de 25 km 
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paralelo à costa, e a sua largura máxima é de 2 km junto à Torreira, no concelho da 

Murtosa; o segundo, mais ramificado, localiza-se na zona central junto à vila da Murtosa, 

sede de concelho e que lhe dá o nome, estendendo-se os seus braços até às localidades de 

Estarreja, Canelas, Fermelã, Pardelhas, Salreu e Veiros; o braço de Ílhavo, também 

designado por rio “Boco”, desenvolve-se ao longo de 7 km atingindo uma largura máxima de 

200 metros e banha as localidades de Vista Alegre, Vagos e Sosa, terminando na 

embocadura do lugar do Boco; por fim, o quarto braço, designado “Canal de Mira”, prolonga-

se para Sul ao longo da costa, com cerca de 14 km de comprimento e 300 metros de 

largura, banha localidades como a Barra de Aveiro, a Costa Nova do Prado, a Vagueira, e 

as Gafanhas da Nazaré, da Encarnação, do Carmo e do Areão (Oliveira, 1988). 

3.1.1.3. Morfologia 

 A laguna de Aveiro nem sempre terá sido uma laguna. Para melhor entender a sua 

dinâmica e o seu valor ecológico e cénico foi necessário fazer uma pesquisa bibliográfica, 

acerca da sua origem e formação, valendo-nos de alguns recursos cartográficos como 

mapas, cartas, ilustrações ou até mesmo fotografias aéreas. Estes mostram a evolução 

sofrida pela costa entre Espinho e Mira. É o caso do desenho publicado no livro “Geografia 

de Portugal” da autoria do Professor Doutor Aristides de Amorim Girão (figura 15). Em A 

temos uma verdadeira Ria, isto é, um terreno arrasado pelas águas do mar junto à foz do rio 

Vouga, que calcula-se representará a costa portuguesa da época proto-histórica. A segunda 

imagem, B, será uma reprodução fidedigna do início da formação da laguna, em 1318. Por 

fim, em C está desenhado o perfil actual da costa junto à cidade de Aveiro (Oliveira, 1988). 

 

Figura 15 - Fases da formação da ria de Aveiro 

Fonte: (Oliveira, 1988) 
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Como já foi referido, as lagunas são massas de água salgada ou salobra, que foram 

separadas do mar por um cordão dunar. O aparecimento da laguna baseia-se em 5 

processos naturais essenciais para a sua formação: movimentos crostais; transgressões e 

regressões; glaciares e interglaciares; a acção erosiva do mar; e por fim, no caso da laguna 

de Aveiro, a acção carreadora do rio Douro, do mar e dos rios Vouga, Águeda e Cértima8. 

Os dois últimos processos são os mais importantes e mais específicos para o estudo da 

formação da laguna de Aveiro. A costa que vai desde Espinho até ao Cabo Mondego, 

composta por materiais de fraca constituição, foi durante séculos fustigada pela acção 

erosiva das águas do mar. Não só o Vouga e seus afluentes contribuíram para a formação 

do cordão dunar, que viria a separar a futura laguna da massa de água salgada, também o 

rio Douro, ao atravessar formações graníticas e xistosas arrastou para o mar grandes 

quantidades de cascalhos e areias, que com a ajuda das correntes marítimas se vieram a 

depositar junto à foz do rio Vouga, estendendo-se a partir de Espinho para Sul, com larguras 

variáveis, atingindo um máximo de 2 km onde hoje se localiza a Torreira. A formação do 

cordão dunar e consequentemente da laguna terá iniciado no século XI ou XII (Oliveira, 

1988). 

Durante os séculos que se seguiram, muitas foram as transformações sofridas pela laguna e 

que se reflectiram na história da cidade de Aveiro. Inicialmente estas transformações 

trouxeram prosperidade à cidade, nomeadamente no que diz respeito à agricultura e 

consequentemente à fixação da população no território e ao desenvolvimento da economia 

local, contudo mais tarde também foram responsáveis pelo seu declínio. Até ao século XVI, 

o cordão dunar chegou à vila de São Jacinto formando um porto largo e resguardado das 

correntes marítimas, onde a água salgada não entrava mas preenchia a restante superfície 

lagunar. A população aumentou, a agricultura prosperava, e as principais actividades 

económicas eram a pesca, a indústria salineira e o comércio marítimo (Oliveira, 1988). 

O crescimento do cordão litoral para Sul, em simultâneo com os Invernos rigorosos que se 

fizeram sentir, a partir dos finais do século XVI, conduziram às irregulares comunicações 

entre a laguna e o mar, em resultado dos fenómenos de assoreamento. A estagnação das 

águas e a carência de água salgada, consequência das sucessivas obstruções da barra, 

teve repercussões na produção dos campos agrícolas, nas pescas e na indústria salineira. 

No século XVIII, mais precisamente em 1757 o cordão fecha por completo a ligação ao mar. 

Os antigos campos agrícolas tornam-se pântanos insalubres criando condições propícias a 

doenças e ao paludismo (malária) que rapidamente se espalharam pela população, tendo 

maior impacto nas classes piscatórias; a produção das salinas acaba; o comércio marítimo 

                                                
8 In Oliveira, O. d., 1988. Origens da Ria de Aveiro. Aveiro: Câmara Municipa de Aveiro, pp. 17-19 
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decresce, o que aliás já tinha começado com a obstrução do porto em 1575; e dá-se o 

desfecho previsto, o êxodo da população. No ano de 1575 a cidade de Aveiro tinha cerca de 

14.000 habitantes, dois séculos passados, em 1797 a população desceu para ¼, 3.500 

habitantes (Oliveira, 1988; Arroteia, 1999). 

Após várias tentativas sem êxito, a 3 de Abril de 1808 acabam as obras de abertura e 

consolidação da Barra Nova, em S. Jacinto, começadas no ano de 1792 por Luís Gomes de 

Carvalho e a ligação com o mar é restabelecida até aos dias de hoje (figura 16). A abertura 

da Barra Nova juntamente com as diversas obras de beneficiação que se seguiram, 

nomeadamente a construção de um molhe na margem esquerda do Vouga, a reparação de 

motas e definição de esteiros, a construção do farol de sinalização para a navegação, a 

arborização das dunas, entre outros, fez com que a cidade se erguesse aos poucos: o porto 

e todas as actividades económicas a ele associadas restabelecem-se; a indústria salineira e 

os campos agrícolas voltam às produções dos tempos áureos; e o saneamento urbano cria 

as condições necessárias para um novo crescimento demográfico (Oliveira, 1988; Arroteia, 

1999). 

 

Figura 16 - Formação do Cordão Litoral entre 1200 e 1808 

Fonte: Autora, adaptado de Oliveira, 1988 

3.1.1.4. Enquadramento socioeconómico 

Durante vários séculos, a ria foi a maior fonte de rendimento da população local, era o pilar 

da economia da cidade de Aveiro devido essencialmente às actividades piscatórias, 

portuárias e salineiras. A extensão dos campos agrícolas, que hoje encontramos na Bacia 
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do Vouga, é fruto de solos férteis aluvionares que permitiram o desenvolvimento da 

agricultura local, que terá sido a actividade económica que determinou a fixação da 

população neste território (Oliveira, 1988; Arroteia, 1999; Crespo, 2012). 

A indústria salineira foi favorecida pelos ventos e pela vasta exposição solar, tendo a 

exploração dos materiais argilosos do subsolo dado origem à conhecida indústria do barro, 

também esta um ex-libris da cidade. No entanto, consequência de um gradual aumento da 

amplitude das marés no interior da laguna, tem-se assistido ao abandono das salinas e ao 

avanço da água salgada sobre os férteis solos agrícolas, por destruição do sistema 

tradicional das motas de defesa e protecção (Arroteia, 1999; Crespo, 2012). 

Os moliceiros, que no passado eram imagem de uma tradição aveirense na apanha do 

moliço para a fertilização dos solos agrícolas, são hoje apenas uma atracção turística e 

testemunho “vivo” de um passado de uma construção naval ajustada à realidade das 

condições de navegabilidade local (Arroteia, 1999; Crespo, 2012). 

3.1.2. Campus Universitário 

3.1.2.1. Localização 

A presente proposta de requalificação incide sobre o campus universitário da cidade de 

Aveiro, nomeadamente sobre os terrenos junto à aldeia de Santiago e os recentemente 

adquiridos terrenos da Agra do Castro (figura 17). Estas áreas encontram-se separadas por 

um braço de ria, o esteiro de S. Pedro, contudo ligadas por duas pontes, uma rodoviária e 

outra pedonal e ciclável. 

 

Figura 17 - Localização da área em estudo 
Fonte: Bing Maps 
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Os terrenos a Norte do esteiro de S. Pedro encontram-se limitados a Este e Sudeste pela 

Avenida da Universidade e pelo Seminário de Santa Joana Princesa, a Sul pelo esteiro de 

S. Pedro e pela aldeia de Santiago, a Oeste pela Rua da Pega e pela ria, e por fim, a Norte 

e Nordeste pela Rua de Calouste Gulbenkian. Os terrenos a Sul encontram-se encaixados 

entre o esteiro de S. Pedro e a Rua do Castro com excepção da vertente Sudeste que se 

encontra limitada por uma propriedade privada (figura 18). 

 

Figura 18 - Limite da área em estudo 

Fonte: Bing Maps 

No âmbito dos objectivos pretendidos para a presente dissertação de mestrado, a proposta 

de intervenção focou-se essencialmente na frente ribeirinha do campus e na requalificação 

do esteiro de S. Pedro. 

3.1.2.2. Planeamento da Universidade de Aveiro 

3.1.2.2.1. Enquadramento 

“E dentro do espaço urbano de Aveiro surge uma outra cidade” 

Jorge Arroteia in Universidade de Aveiro - Arquitectura e Urbanismo, 2000 
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A Universidade de Aveiro foi criada em 1973, no âmbito da reforma do sistema educativo 

português e do processo de democratização, pelo Decreto-lei nº 402/73, de 11 de Agosto. O 

objectivo era criar várias instituições do Ensino Superior em diversas capitais de distrito, 

tendo sido escolhida a cidade de Aveiro por apresentar um notável desenvolvimento 

económico. Inicialmente a Universidade localizava-se em instalações cedidas, 

temporariamente, pelo Centro de Estudos de Telecomunicações, na Rua Mário Sacramento 

e era frequentada apenas por sete alunos do curso de Electrónica (Arroteia, et al., 2000). 

Em 1974 surgiu a oportunidade de transferência da UA para os terrenos de Santiago e seria 

assim combatida a tendência modernista, de localizar as universidades nas áreas periféricas 

da cidade. Já anteriormente tinha sido escrito um ensaio, pelo Arquitecto Nuno Portas e pelo 

Arquitecto J. P. Martins Barata, sobre a defesa da integração das universidades no tecido 

urbano e da aproximação departamental, com vista à proeminente convivência 

interdisciplinar. Pretendia-se que a universidade fosse uma extensão da cidade, e desta 

forma, o campus da universidade ocupa agora 70 ha de um terreno que terá sido, 

inicialmente, destinado a um Plano Integrado de habitação (figura 19). O Plano Integrado de 

Aveiro/Santiago surgiu com a vontade do governo português em expandir a cidade, num 

modelo que envolveria a integração da universidade com habitação social, que no entanto, 

se revelou mais “desintegrado” que outros planos com o mesmo fim (Arroteia, et al., 2000). 

 

Figura 19 - Campus universitário da cidade de Aveiro 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=155797&page=4 

A intenção de transferência da UA, pelo então Reitor, o Prof. Doutor Renato Araújo, resultou 

em inúmeros estudos e propostas de planeamento para o novo campus universitário. O 

primeiro plano propunha a construção de um “mega-edifício”, capaz de albergar todos os 



 

 
27 

departamentos. Esta ideia de aproximação departamental desenvolveu-se com a crítica 

construída nos anos 70, aos modelos anglo-saxónicos do “campus monumento” ou 

“campus-jardim”. Estes definiam-se como “grandes contentores (de aulas) em grandes 

espaços nos limites das cidades, unidos, uns, por vastas praças axiais e, outros, por 

espaços verdes percorridos pelas vias de acesso de desenho orgânico ou arborescente”9. 

No entanto, o modelo utópico de mega-edifício viria a revelar-se inadequado aos objectivos 

pretendidos para a UA, tanto no que diz respeito ao processo de instalação a curto prazo, 

como financeiramente, pois envolvia um avultado investimento inicial (Arroteia, et al., 2000). 

O primeiro edifício a ser construído em Santiago foi o Edifício I, em 1976, segundo um 

sistema de pré-fabricação, que seria apenas temporário mas que ainda se encontra em 

funcionamento. Seguiu-se a construção do Departamento de Línguas e Culturas, em 1979 e 

no ano seguinte o Edifício III, ambos da autoria do Arquitecto Firmino Trabulo. 

Contrariamente ao que o Estado previa, a universidade acabou por ocupar todo o terreno 

entre o Seminário de Santa Joana Princesa e a ria, alargando-se na última década até à 

Agra do Castro. O planeamento dos terrenos da Agra do Castro é da autoria do Arquitecto 

Carrilho da Graça, assim como a ponte pedonal sobre o esteiro de S. Pedro, que os liga aos 

terrenos de Santiago (Arroteia, et al., 2000). 

Frequentada, actualmente, por cerca de 15.000 estudantes, tanto em formação inicial como 

em pós graduação, a UA é apontada como uma das mais jovens e dinâmicas universidades 

do país. É reconhecida internacionalmente, nomeadamente no campo da electrónica, da 

investigação e da arquitectura, destacando-se as iniciativas de âmbito local e nacional, em 

particular as que se relacionam com a difusão cultural e artística (Arroteia, et al., 2000). 

Anualmente o campus da UA, privilegiado pela sua localização, é visitado por centenas de 

estudantes e professores de arquitectura e urbanismo, que lá se deslocam, com o intuito de 

apreciarem a qualidade da arquitectura dos edifícios e a harmonia conseguida na 

organização do espaço. O Arquitecto Nuno Portas defende que o êxito do campus 

universitário de Aveiro deve-se a uma conjunção de oportunidades e decisões, tomadas 

pelos então responsáveis académicos, que culminaram num resultado considerado feliz  

(Arroteia, et al., 2000). 

  

                                                
9 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.25. 
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3.1.2.2.2. O Primeiro Plano 

“ (…) acabou por marcar a imagem geral do Campus espraiando as suas 

massas arquitectónicas pela horizontalidade das margens da ria.” 

Michel Toussaint in Universidade de Aveiro - Arquitectura e Urbanismo, 2000. 

Em 1979 deram-se início às construções nos terrenos de Santiago, segundo o plano 

urbanístico dos Arquitectos Rebello de Andrade & Espírito Santo. O Arquitecto Nuno Portas, 

em 1968, encarava as tendências culturais de duas formas destintas: uma considerada 

“linguística” pois baseava-se nas questões da comunicação; e outra “sistémica” que se 

desenvolvia sobre a “procura de sistemas funcionais indeterminados, flexíveis e evolutivos, 

interpretados por uma estandardização funcional, dimensional e construtiva”10. Para o 

Arquitecto da Escola do Porto, o plano da autoria dos arquitectos Rebello de Andrade & 

Espírito Santo assentava em grande parte nos prossupostos da última tendência, 

essencialmente na procura da definição de espaços de circulação através da continuidade 

dos volumes construídos (Arroteia, et al., 2000). 

Este primeiro plano (figura 20) caracteriza-se por uma evidente marcação dos limites de 

intervenção, em tudo contrária, ao sugerido pelo Plano Integrado de Habitação. Os edifícios 

eram baixos, no máximo com três pisos, mas com comprimentos generosos, que não só 

acompanhavam a margem da ria, como se alongavam em redor do Seminário. Pretendiam-

se construídos em dupla banda e por vezes ligados por corredores aéreos, por forma a 

unificarem o correspondente a um departamento. Segundo Michel Toussaint, Professor na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, a continuidade dada aos 

edifícios determinou a imagem geral do campus universitário, “espraiando as suas massas 

arquitectónicas pela horizontalidade das margens da ria”11 (Arroteia, et al., 2000). 

                                                
10

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.40. 
11

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.40. 
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Figura 20 - Maquete do plano dos Arquitectos Rebello de Andrade & Espirito Santo 

Fonte: (Universidade de Aveiro, s.d.) 

Alguns edifícios foram construídos segundo estes prossupostos (figura 23), é o caso do 

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática, com o projecto da autoria 

dos arquitectos Rebello de Andrade e & Espírito Santo, o Departamento de Ambiente e 

Território (figura 21), da autoria de Firmino Trabulo, o Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa e o Departamento de Ciências da Educação, ambos da autoria dos 

arquitectos Rebello de Andrade & Espírito Santo, com uma posterior ampliação das 

Ciências da Educação (figura 22), segundo o projecto de José Maria Lopo Prata. Para o 

plano da dupla de arquitectos lisboetas foram escolhidos apenas gabinetes sediados na 

cidade de Lisboa, ao contrário do que aconteceu, em 1988, na primeira fase da revisão do 

plano pela Escola do Porto (Arroteia, et al., 2000). 

 

Figura 21 - Departamento de Ambiente e Território       Figura 22 - Departamento Ciências de Educação 

Ordenamento 

Fonte: Autora 

Para a circulação rodoviária sugeria-se o prolongamento da Avenida Artur Ravara, com uma 

ligeira inflexão para sudeste, que resultou na actual Avenida da Universidade. Serviria de 

principal acesso ao campus e ao longo desta disponham-se os equipamentos desportivos, 
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ajudando na delimitação da restante área da cidade. No que diz respeito às áreas de 

circulação pedonal, este primeiro plano contribuiu para a primeira fase da Praça Central, um 

piso acima do solo, com a construção da Zona Técnica Central, dos Serviços de Acção 

Social e do Refeitório, projectos dos arquitectos Rebello de Andrade & Espírito Santo. 

Segundo o Arquitecto Michel Toussaint a configuração da Praça Central lembra algumas 

tipologias, aplicadas em cidades americanas e europeias, na procura de amplas áreas 

pedonais em resposta a áreas de grande congestionamento automóvel, que no entanto, na 

UA pretende apenas ser um “espaço exterior de algum modo simbólico da unidade 

institucional”12. Toussaint é ainda da opinião, que apenas após a construção dos edifícios 

segundo a revisão do plano, pelo Arquitecto Nuno Portas, a Praça terá ganho um “certo 

sentido de vida”13 (Arroteia, et al., 2000). 

A construção das diversas componentes integrantes do primeiro plano para a UA estavam 

dependentes tanto de fundos, como das prioridades de necessidades. Deste modo, a 

imagem geral do campus, ambicionada pela equipa dos arquitectos Rebello de Andrade & 

Espírito Santo, não foi alcançada, muito menos a expansão para os terrenos da Agra do 

Castro também contemplada neste plano. No entanto, a realização de uma parte 

significativa da Praça Central, constituiu um elemento estruturante fundamental para o futuro 

planeamento do campus da Universidade de Aveiro (Arroteia, et al., 2000). 

                                                
12

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.41. 
13

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.41. 
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Figura 23 - Edifícios Construídos segundo o Plano Geral dos 

Arquitectos Rebello de Andrade & Espirito Santo 

Fonte: Autora 

3.1.2.2.3. A Revisão do Plano  

“Fica clara a vocação desta instituição para continuar a acolher visões 

arquitectónicas capazes de incorporarem uma dimensão de radicalidade, 

necessária a todas as culturas arquitectónicas.” 

Ricardo Carvalho in Aveiro Cidade Aberta in Jornal Público, 

Suplemento Mil-Folhas, 2001 

Em 1987, dez anos após as primeiras construções nos terrenos de Santiago, os dirigentes 

académicos da UA solicitam a colaboração da Universidade do Porto, para a reestruturação 

do master plan do campus universitário da cidade de Aveiro. Por esta altura, apenas cerca 

de meia dúzia de edifícios e alguns troços da estrutura longitudinal, definida no primeiro 

plano, se encontravam construídos. Segundo o Arquitecto Nuno Portas a construção 

gradual, resultante de oportunidades de fundos e de necessidades académicas, terá sido a 

razão da procura de novos projectistas, visto ter originado “dificuldades operacionais e de 
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circulação interna”14. A revisão do plano foi então aceite pelo Centro de Estudos da 

Faculdade do Porto (CEFA), orientada por Nuno Portas e composta, não só por docentes, 

como também por colaboradores ainda estudantes (figura 28) (Arroteia, et al., 2000). 

A intervenção no campus da UA não poderia ser mais protelada pelas normais metodologias 

aplicadas neste tipo de situação, ou seja, por uma abordagem sequencial do geral para o 

particular, devido essencialmente aos curtos prazos estabelecidos e ao facto de os 

financiamentos centrais e comunitários já estarem disponíveis. Deste modo, o CEFA 

adoptou um modelo ao qual designou de “projecto do chão” que consistia numa “espinha 

dorsal do espaço público exterior que articulasse os diversos edifícios departamentais de 

construção independente embora quase contínuos15”. Assim, a equipa do Porto considerava 

conseguir satisfazer os objectivos requeridos pela Universidade de Aveiro: possibilitar a 

construção relativamente autónoma e aleatória dos diferentes departamentos através do 

parcelamento da área destinada à construção, garantido no entanto, a sua proximidade 

tendo em vista as subjacentes complementaridades funcionais. Este modelo era em tudo 

contrário ao modelo adoptado pelos Arquitectos Rebello de Andrade & Espírito Santo. 

Enquanto o plano da dupla de arquitectos procurava desenhar o espaço público através da 

continuidade dos volumes construídos, o plano do CEFA optou por desenhar inicialmente o 

espaço público para apenas depois o preencher com os volumes edificados. Este último 

plano baseia-se num modelo muito característico da segunda metade do século XIX e da 

primeira do século XX, o loteamento (Arroteia, et al., 2000). 

O modelo de “projecto do chão” foi aplicado tanto entre os edifícios já construídos, como na 

nova expansão para sudeste. Na primeira parte o traçado segue a linearidade sinuosa dos 

edifícios. Já na segunda parte pretende-se valorizar a circulação pedonal através da 

construção de um “sistema claustral” (figuras 24), que tem origem na Praça Central, já 

iniciada no plano anterior, encarada como área centrifuga ou mesmo um “espaço de 

encontro” na circulação pedestre. Projectado por Ana Roboredo e Joaquim Oliveira, o 

“sistema claustral” ou também designado como “arcada urbana” é um dos mais notáveis 

marcos da arquitectura do campus da UA. A galeria com quatro metros de altura e planta 

em U, construída em três lados e aberta para a Praça Central, estende-se ao longo de uma 

alameda, também ela apenas pedonal. A regularidade entre as colunas (face interior) e 

pilares (face exterior) que a suportam e que apenas diminuem em número junto às entradas 

principais dos edifícios e as faces verticais nas extremidades junto à Praça Central, como 

                                                
14

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.42. 
15

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.29. 
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mostra a figura 25, fazem lembrar o conceito de pattern da Grécia antiga ou as colunatas 

dos fóruns das cidades romanas em ruínas  (Arroteia, et al., 2000; Carvalho, 2001).  

 

Figura 24 – “Sistema Claustral”          Figura 25 – Faces verticais no início da arcada 

Fonte: Autora 

Em torno da galeria localizam-se os edifícios autónomos, segundo os princípios de 

“espinha”, ou seja, com formas aproximadas de paralelepípedo ou com volumes de planta 

em U, estirados, com o acesso principal voltado para a galeria. Para além da reduzida 

escolha em relação ao volume do edifício, os projectistas tinham ainda que respeitar a altura 

máxima de três pisos e o revestimento em tijolo cerâmico vermelho (figura 26). A 

recuperação do tijolo cerâmico, que representa uma forte tradição local, não terá sido uma 

imposição mas sim um acordo entre os projectistas contratados. Inicialmente, a escolha dos 

projectistas para a revisão do plano pelo CEFA incidiu sobre alguns nomes notáveis da 

Escola do Porto apontados pelo Centro de estudos. Mais tarde, a reitoria da UA decidiu 

realizar concursos restritos, para cada edifício, nos quais participaram e ganharam 

projectistas do Norte ao Sul do país e de diversas fases etárias (Arroteia, et al., 2000; 

Carvalho, 2001). 

 

Figura 26 - Departamento de Matemática 

Fonte: Autora 
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Os estudos tipológicos realizados para os diversos departamentos pretendiam criar uma 

unidade não só estrutural como visual do campus, mantendo as grandes diferenças nos 

espaços internos de circulação e de trabalho de cada departamento, assim como nalgumas 

fenestrações ou remates exteriores. Contudo, terá havido algumas excepções á regra que 

segundo o Arquitecto Nuno Portas, apesar de desnecessárias, terão sido enquadradas ou 

absorvidas pelos aspectos comuns aos restantes edifícios. Todo o esforço na criação de um 

espaço possuidor de uma unidade notável e harmonia destinta culminou na recepção do 

Prémio AICA/Ministério da Cultura, em 2000, pela Reitoria da UA em nome do conjunto 

urbano do campus universitário, desenhado pela equipa do CEFA (Arroteia, et al., 2000; 

Associação Internacional de Críticos de Arte, 2000; Dias, 2001). 

Em torno dos edifícios situa-se a via rodoviária, pontualmente apoiada por parques de 

estacionamento. O modelo projectado pela Escola do Porto pretende assegurar através do 

zonamento, a segregação das funções de circulação, como demonstra a figura 27, 

baseando-se no esquema que na história do urbanismo ficou conhecido como Radburn16 

(Arroteia, et al., 2000). 

 

Figura 27 – Segregação de funções 

Fonte: Autora 

                                                
16 Radburn é o nome de uma cidade de New Jersey, fundada em 1929 com o planeamento de 
Clarence Stein e Henry Wright. Foi concebida com o intuito de separar o tráfego automóvel da 
circulação pedestre. Desenvolvido a partir do modelo de Cidade-jardim, e baseado na unidade de 
vizinhança, este esquema terá sido seguido por muitas outras cidades dos Estados Unidos 
(Weissenhofsiedlung stuttgart, s.d.) 
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O plano do CEFA é ainda composto pelas residências para estudantes e pelas instalações 

desportivas, ambas junto à nova avenida principal a Avenida da Universidade, definida no 

primeiro plano. Deste modo, o sistema claustral encontra-se “encaixado” entre esta área de 

lazer e a antiga aldeia de Santiago, tornando-o um sistema finito e limitado no espaço 

(Arroteia, et al., 2000). 

 

Figura 28 - Edifícios construídos segundo o Plano Geral do CEFA 

Fonte: Autora 

3.1.2.2.4. Agra do Castro 

 “uma ponte é uma ponte; são mais importantes as margens 

que liga, que o seu desenho” 

Manuel Graça Dias in Expresso - A Ponte das Bicicletas, 2001  

(Referente à intenção do arquitecto com o desenho subtil da ponte) 

Nos últimos anos a UA tem apresentado um notável progresso dos interfaces entre a 

investigação e a produção, constituindo uma mais-valia para o desenvolvimento económico 

da cidade. Com os terrenos de Santiago esgotados, era necessária a aquisição de terrenos 

destinados essencialmente às actividades laboratoriais e à expansão da área social. Os 

representantes académicos decidiram assim adquirir os terrenos a Sul da vila de Santiago, 

numa área denominada Agra do Castro e separada pelos terrenos iniciais pelo esteiro de S. 

Pedro (Arroteia, et al., 2000). 
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A travessia sobre o esteiro é viabilizada por uma ponte pedonal e clicável com o projecto da 

autoria do Arquitecto João Luís Carrilho da Graça (figuras 29 e 30). A ponte foi concebida 

para que “transpusesse delicadamente o braço da ria”17, orientada, a norte, com o marcante 

depósito de água projectado por Siza Vieira, e a Sul com a perpendicularidade da margem, 

atravessando o percurso mais curto possível. O seu tabuleiro em betão armado estende-se 

ao longo de 330 metros de comprimento e é apoiado de 35 em 35 metros por estreitos e 

discretos pilares metálicos. A ponte é construída com esbeltos tubos metálicos pintados de 

preto que perfazem uma triangulação, à primeira vista irregular, que no entanto assenta em 

técnicas de optimização de estruturas, geradas através de um algoritmo de optimização 

baseado no método de Lagrange-Newton (Arroteia, et al., 2000; Dias, 2001; Azevedo, et al., 

2002). 

 

Figura 29 - Ponte Pedonal e Esteiro de S. Pedro 

Fonte: Autora 

 

Figura 30 - Ponte Pedonal e Esteiro de S. Pedro 

Fonte: Autora 

                                                
17

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.49. 
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O plano urbanístico da Agra do Castro é também da autoria do Arquitecto Carrilho da Graça 

(figura 31). Com contornos bastante irregulares, o terreno é limitado a Norte pelo Esteiro de 

S. Pedro e a sul e sudoeste pela Rua do Castro. Para além dos 3 edifícios já construídos da 

expansão da área social, nomeadamente a Cantina, a Casa do Estudante e um edifício de 

residências para estudantes (figura 36), estão também previstas unidades semi-fabris, 

laboratórios, residências tanto para estudantes como para professores convidados e um 

campo desportivo (Arroteia, et al., 2000). 

Os terrenos da Agra do Castro correspondem a uma área bastante plana e o Arquitecto terá 

aproveitado a ténue linha de festo, com a orientação noroeste-sudeste, como ponto de 

partida para o seu projecto urbanístico. Sobre esta linha desenvolve-se a via central de um 

conjunto urbano baseado numa extrema ortogonalidade. Segundo Toussaint, Carrilho da 

Graça terá desenvolvido o seu plano “tendo como referência os “siedlung” alemães dos 

anos 20, campo de experimentação do racionalismo radical das tendências em torno da 

Nova Objectividade”18. Como tal, a tipologia definida para os edifícios requer volumes 

paralelepípedos, com linhas simples e repetidos em módulos. O distanciamento entre os 

volumes edificados é determinado pela largura das faixas de rodagem, junto com o 

estacionamento, passeios e uma faixa de protecção verde. A construção dos edifícios 

laboratoriais não depende nem da Reitoria, nem dos demais Departamentos, mas sim do 

contexto económico e produtivo regional visto acharem-se intimamente relacionados 

(Arroteia, et al., 2000). 

                                                
18

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.49. 
O movimento artístico Nova Objectividade surge nos anos 20 na Alemanha, como resposta ao 
expressionismo extremo de décadas anteriores. Os “siedlung” alemães procuram ultrapassar o 
estilo, essencialmente estético, da Arte Nova e criar uma arquitectura sem ornamentos, baseada 
em formas geométricas simples (Porto editora, 2003-2012; Weissenhofsiedlung stuttgart, s.d.). 
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Figura 31 - Plano Aprovado para os terrenos da Agra do Castro 

Fonte: (Arroteia, et al., 2000) 

O campo desportivo está previsto situar-se entre os edifícios de apoio social, 

nomeadamente a Cantina (figuras 32 e 33), a Casa do Estudante (figura 34) e as 

residências (figura 35), completando deste modo o pólo de atracção colectiva. Apenas na 

área junto à ponte pedonal não se prevê que haja edificação, para deste modo oferecer uma 

larga abertura visual, não só para a ponte, como para os terrenos de Santiago. A 

ortogonalidade do conjunto urbanístico é reforçada tanto pelos alinhamentos de árvores 

como pelas faixas de protecção verde dos passeios (Arroteia, et al., 2000). 

  

Figura 32 - Cantina      Figura 33 - Cantina, alçado Oeste  

Fonte: Autora  
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Figura 34 - Casa do Estudante 

Fonte: Autora 

 

Como já foi referido, a Reitoria da UA resolveu realizar concursos limitados para os novos 

projectistas. Desta forma, os edifícios já construídos nos terrenos da Agra do Castro são da 

autoria de jovens arquitectos portugueses: a Cantina foi projectada por Manuel e Francisco 

Aires Mateus de Lisboa; e a Casa do Estudante por João Almeida e Victor Carvalho do 

Porto. Em construção encontra-se o edifício da Escola Superior de Saúde (ESSUA) 

(Arroteia, et al., 2000; Carvalho, 2001). 

 

Figura 36 - Edifícios construídos segundo o Plano Geral do 

Arquitecto Carrilho da Graça 

Fonte: Autora 

Figura 35 – Residências 

Fonte: Autora 
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3.2. Processos 

How does the landscape operate?  

What are the functional and structural relationships among its elements? 

Nesta fase estudam-se os principais processos, tanto naturais como sociais, e procura-se 

perceber as relações existentes entre eles. Esta é uma fase essencial para a compreensão 

do funcionamento da paisagem: “Na profissão de arquitecto paisagista temos de lidar com 

processos naturais, o que é complexo e nos diferencia dos arquitectos. Trabalhamos com a 

chuva, modelações do terreno, solos, plantas, drenagem e, portanto, não podemos projectar 

apenas com base na inspiração, precisamos de uma abordagem científica”19 (Steinitz, et al., 

2011). 

Assim, a área em estudo foi analisada sobre diferentes perspectivas por forma a criar uma 

proposta coerente com as suas componentes e até mesmo variantes. Anteriormente 

procurou-se perceber o significado do ecossistema ria, conhecer os seus elementos e 

identificar as suas potencialidades. No presente capítulo decompôs-se a paisagem segundo 

as variadas componentes por forma a melhor compreender as relações e interacções 

existentes na área em estudo. Este método baseado na sobreposição de diferentes 

camadas (layers), desenvolvido e aperfeiçoado ao longo do tempo, tornou-se na abordagem 

mais utilizada na análise da paisagem: “ (…) the common practice of drawing different data 

maps such as slope, soils, vegetation, etc., of making analytic inferences from such 

composites is the most widely used approach. It seems to represent a logical and obvious 

basis for analyzing relationships among different elements of the landscape” (Steinitz, et al., 

1976). 

De seguida descrevem-se os diversos elementos da paisagem, analisando a sua 

complexidade patente não só nas características que apresentam, como também nas 

relações que estabelecem com os demais. O estudo das relações entre as diferentes 

componentes é bastante importante para a compreensão da paisagem e deverá conduzir a 

uma proposta mais adequada e coerente com o meio envolvente: “Evaluation of the specific 

linkages between a landscape element and its surrounding landscape elements must 

underpin all land-use decisions” (Forman, 1981). 

                                                
19 In Steinitz, C., Castel-Branco, C. & Fonseca, M., 2011. Entrevista a Carl Steinitz in ArchiNews - 

Revista de Arquitectura, Urbanismo, Interiores e Design, Ediçao Especial – Arquitectura Paisagista 
e Ecologia Urbana, pp. 100-115. 
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3.2.1. Processos de Base Ecológica 

No âmbito da análise da área em estudo, analisaram-se os diversos factores biofísicos 

dotados de diferentes características e propriedades. Os factores considerados relevantes 

para uma melhor compreensão da paisagem e para uma futura adequada proposta de 

intervenção são descritos de seguida. 

3.2.1.1. Clima 

Na cidade de Aveiro o valor médio anual da temperatura máxima é de 19,5ºC, e o valor 

médio anual da temperatura mínima é de 11,4ºC, registando-se uma média anual para a 

amplitude térmica de 8,1ºC (MAOT/INAG, 2012) 

Relativamente à precipitação registam-se médias superiores a 120 mm para Novembro e 

Dezembro, 15% inferiores para Janeiro e 30% inferiores para os meses de Fevereiro, Abril e 

Maio. De Junho a Setembro observam-se valores de precipitação inferiores a 50 mm 

(MAOT/INAG, 2012). 

Os ventos na cidade de Aveiro provêem essencialmente de NE e são tipicamente os mais 

fortes (“nortadas”) nos meses de Verão atingindo velocidades máximas de 18 m/s 

(MAOT/INAG, 2012). 

3.2.1.2. Hipsometria 

A carta hipsométrica é fundamental para uma melhor compreensão do relevo e das 

situações hidrográficas. Com esta carta (figura 37) tornou-se possível identificar os pontos 

mais altos da área em estudo que no entanto não ultrapassam a classe dos 10 – 15 m de 

altitude. Tal facto deve-se não só à proximidade com um sistema hidrográfico complexo, 

como também às características morfológicas desse mesmo sistema já desenvolvidas no 

segundo capitulo. Na sua maioria, 46% da área em estudo, encontra-se entre os 5 e os 10 

m de altitude. É ainda possível identificar o vale do esteiro de S. Pedro que divide os 

terrenos do campus universitário. 
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Figura 37 - Carta Hipsométrica 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela CM Aveiro 

3.2.1.3. Declives 

Os declives são um factor extremamente importante na caracterização da paisagem pois 

determinam as linhas de escoamento da água e os fluxos feitos sobre o terreno. A carta de 

declives permite-nos ainda determinar os usos possíveis e não possíveis para uma dada 

área, podendo ser classificado genericamente segundo a tabela 1.  

Com a realização da carta de declives (figura 38) identificámos as áreas mais declivosas 

junto às margens da ria particularmente na vertente a sul do esteiro de S. Pedro. Podemos 

também concluir que as áreas edificadas do campus se encontram em áreas de planalto.  
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Tabela 1 - Determinação dos usos possíveis segundo as classes de declives 

Fonte: (Magalhães, 2001) 

Classe de declives Descrição 

0% a 2% Sem escorrências de água assinaláveis 

2% a 5% Declive ciclável 

5% a 8% Rega possível sem impedimento de infiltração 

8% a 12% Edificação possível sem terraceamento 

12% a 16% Edificação só possível com terraceamento 

16% a 25% Escorrência superficial de quase toda a água 

Maior que 25% Desaconselhável uso não florestal 

 

Figura 38 - Carta de Declives 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela CM Aveiro 
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3.2.1.4. Sistema Húmido 

A área em estudo encontra-se intimamente ligada com a ria de Aveiro, como tal achou-se 

pertinente a identificação do sistema húmido (figura 39). Este é entendido como “as áreas 

das bacias hidrográficas de forma mais ou menos aplanada, contíguas às linhas de água, 

para onde escorrem ou se acumulam a água e o ar frio”20 e a sua delimitação permite-nos 

tirar conclusões acerca da distribuição provável do solo, do tipo de vegetação e 

consequentemente da fauna (Magalhães, 2001; Magalhães, 2007). 

 

Figura 39 - Sistema Húmido 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela CM Aveiro 

  

                                                
20 In Magalhães, M. R., 2007. Estrutura Ecologica da Paisagem. Conceitos e Delimitaçao - escalas 

regional e municipal. Lisboa: ISA Press, pp.42. 
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3.2.1.5. Exposições 

A orientação das encostas é um factor biofísico importante para o estudo microclimático das 

vertentes, particularmente no que diz respeito à exposição à radiação solar. Como tal, é 

possível estabelecer uma analogia entre as informações relativas à exposição solar e o 

respectivo conforto bioclimático da encosta.  

Visto Portugal estar situado a Norte do Trópico de Câncer, o movimento aparente do Sol 

sobre a linha do horizonte faz-se em torno do ponto cardeal Sul, assumindo este azimute ao 

meio-dia solar. Deste modo, as vertentes orientadas a Sul beneficiam de maior 

disponibilidade em radiação solar, por oposição às vertentes orientadas a Norte que 

dispõem de menor quantidade de radiação (Magalhães, 1992). 

Segundo o Método de Olgyay a uma maior disponibilidade em radiação solar corresponde 

um maior nível de conforto bioclimático deste modo, as áreas expostas a Sul são 

consideradas as mais confortáveis visto receberem maior quantidade de calor ao longo do 

ano (Magalhães, 1992). 

Podemos concluir com a carta de exposições (figura 40) que os terrenos a Norte do esteiro 

de S. Pedro se encontram maioritariamente orientados a Oeste, aproximadamente 35% da 

área em estudo, à excepção da encosta junto ao esteiro a qual apresenta orientação Sul. Na 

vertente Sul do esteiro predomina a orientação Norte, com 6% da área em estudo, com 

algumas áreas orientadas a Este, enquanto que a área de planalto encontra-se sob todas as 

exposições pois é bastante aplanada. 
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Figura 40 - Carta de Exposições 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela CM Aveiro 

3.2.1.6. Vegetação com interesse para conservação 

No âmbito da análise realizada à área em estudo foi examinada a Carta de Ocupação do 

Solo de 2007 (COS’ 2007) para melhor compreender a distribuição dos usos do terreno. 

Para o presente estudo considerou-se apenas relevante identificar as áreas classificadas 

como “Florestas” (3.1 – Classificação de Nível 2 do COS2007). Estas localizam-se 

maioritariamente nas vertentes declivosas junto ao esteiro de S. Pedro. Uma visita ao local 

permitiu-nos concluir que as espécies aqui localizadas são autóctones, nomeadamente as 

espécies Salix atrocinerea e Phillyrea latifolia21 daí se ter considerado estas áreas com 

interesse para conservação (figura 41). 

Conhecer o tipo, densidade e funções ecológicas de um determinado coberto vegetal é 

extremamente importante para a preservação dos equilíbrios naturais e para o conforto 

bioclimático humano, uma vez que a relação do homem com a natureza é fundamental para 

                                                
21

 Vide Árvores de Portugal e Europa, pág. 98-99 e 292-293. 
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o equilíbrio biológico humano. De facto, as áreas de floresta presentes na maioria dos 

ecossistemas naturais são indispensáveis para um indeterminado número de funções 

ecológicas. De seguida destacam-se as funções consideradas importantes para a 

abordagem à área em estudo: 

a) Fornecer alimento, protecção e local de nidificação a muitas espécies animais, 

particularmente aves limícolas; 

b) A sua presença proporciona uma maior capacidade de absorção de água por parte do 

solo, diminuindo assim o escorrimento superficial das vertentes; 

c) A coesão do substrato pelas raízes do coberto vegetal contribui para a estabilidade dos 

taludes declivosos. 

 

Figura 41 - Vegetação a preservar 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela CM Aveiro 
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3.2.2. Processos de Carácter Social 

3.2.2.1. Vias 

O campus universitário da cidade de Aveiro situa-se perto do centro da cidade, junto ao 

limite Sudoeste do município, seguindo-se-lhe o município de Ílhavo. Desta forma, o campus 

localiza-se numa área indispensável e decisiva na ligação entre os municípios. A Rua da 

Pega e a Rua do Castro perfazem a ligação rodoviária possível neste ponto, como mostra a 

figura 42. A Rua da Pega desenvolve-se ao longo da margem da ria, com extraordinárias 

vistas para o Lago do Paraíso, para as salinas e para o esteiro de S. Pedro. No entanto, 

esta encontra-se bastante degradada, não só ao nível dos pavimentos como da vegetação 

invasora que impossibilita o desfruto das vistas. Relativamente à Rua do Castro, para além 

da degradação ao nível do pavimento, esta não apresenta o perfil necessário para a 

importância que lhe é atribuída. 

A ligação no interior do campus é feita inicialmente pela Av. Padre Fernão de Oliveira e de 

seguida por uma via rodoviária em torno dos departamento e do sistema claustral projectado 

pelo CEFA, que porém ainda não lhe foi atribuída nome. 

O limite Este da área em estudo é resolvido pela Avenida da Universidade ou também 

conhecida como Nacional 235. Esta Avenida torna-se essencial no que diz respeito aos 

acessos à cidade, visto protagonizar uma das principais entradas na cidade fazendo ligação 

à A17. 
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Figura 42 - Vias principais 

Fonte: Autora 

3.2.2.2. Ocupação do Solo na Envolvente do Campus 

A delimitação feita na Carta de Ocupação do Solo permite-nos conhecer um pouco mais a 

área em estudo. Esta carta (figura 43) realizada com base na interpretação visual de 

imagens aéreas, identifica a ocupação e os usos actuais do solo (2007). Em comparação 

com Cartas de Ocupação do Solo de anos anteriores, nomeadamente a de 1990 (COS’ 90), 

permite-nos ainda verificar as alterações dos usos do solo. Para a área de estudo, a 

comparação entre as cartas de 2007 e de 1990 foi realizada, contudo não se registou 

qualquer alteração neste intervalo de tempo. 

No entanto, em comparação com o Carta de Ordenamento do PDM, verificamos que a área 

a Sul do esteiro de S. Pedro, identificada no PDM como Zona de Equipamentos, e encarada 

pela reitoria da universidade como a nova área de expansão da UA, no COS’ 2007 está 

classificada com o nível 3.2 – Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea. Deste 
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modo, a proposta de intervenção deverá tentar compatibilizar os dois usos, sem de todo 

prejudicar as demais potencialidades provenientes da classificação do COS’ 2007. 

Por fim, a vertente a Sul do esteiro de S. Pedro, onde anteriormente se identificaram as 

áreas de maior declive, está classificada segundo o Nível II do COS’ 2007 (tabela 2), como 

Florestas. Durante a visita ao local, verificou-se que apesar da pontual existência de 

algumas espécies com carácter invasor, a sua grande maioria eram espécies autóctones, 

nomeadamente a Phillyrea latifolia e o Salix atrocinerea. Como tal, a proposta terá 

necessariamente de passar pela conservação destas áreas, devido a todos os factores já 

referidos no capítulo Vegetação com interesse para conservação. 

Tabela 2 - Nível 1 e 2 da Carta de Ocupação do Solo 2007 para a carta da figura 40 

Fonte: http://www.igeo.pt/e-IGEO/egeo_downloads.htm 

Nível 1 Nível 2 

1- Terrenos 

Artificializados 

1.1 – Tecido Urbano 

1.2 – Industria, comercio e transportes 

1.3 – Áreas de Extracção de inertes, áreas de 

deposição de resíduos e estaleiros de construção 

1.4 – Espaços verdes urbanos, equipamentos, 

culturais e de lazer, e zonas históricas 

2- Áreas agrícolas e agro-

florestais 

2.1 – Culturas temporárias 

2.4 – Áreas agrícolas heterogéneas 

3- Florestas e meios 

naturais e semi-naturais 

3.1 – Florestas 

3.2 – Florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea 

3.3 – Zonas descobertas e com pouca vegetação 

4 – Zonas húmidas 4.2 – Zonas húmidas litorais 
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Figura 43 - Carta de Ocupação do Solo 2007 

Fonte: Autora, imagem gerada em SIG com dados 

cedidos pela UA 

3.2.2.3. Espaços Verdes Públicos 

A rápida expansão urbana para áreas rurais na cidade de Aveiro desde cedo evidenciou a 

necessidade de criação de espaços verdes de lazer e de um planeamento mais rígido para 

a cidade. No entanto os espaços verdes públicos na cidade continuam a escassear e 

representam apenas 0,04% da totalidade da área da cidade. Podemos assim identificar 

apenas 3 parques e 2 jardins (figura 44): o Parque Infante D. Pedro também conhecido 

como Parque da Cidade, o Parque de Santo António, o Parque de Santa Joana, o Jardim do 

Rossio e o Jardim do Alboi (Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro, 2000). 

 O Parque Infante D. Pedro começou a ser organizado sobretudo a partir de 1862, tendo 

como ponto de partida o convento franciscano de Santo António. Com cerca de 3,5 ha, é o 

parque mais emblemático da cidade de Aveiro, cativando quem o visita com as suas 

construções românticas, as pontes sobre a ribeira e a exótica vegetação. Já na década de 

80, com a intenção do alargamento do Parque da Cidade, foi criado o Parque de Santo 
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António, com 3,3 ha onde se destacam os campos de jogo e o parque radical. O Parque de 

Santa Joana localiza-se atrás do Museu de Aveiro, junto ao centro da cidade e tem 0,4 ha. É 

um espaço pequeno, valorizado pelo seu lago, alguns pontos de estadia, e um parque 

infantil (Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro, 2000). 

O Jardim do Rossio localiza-se no centro da cidade junto ao Canal Central da Ria. Apesar 

da sua reduzida dimensão, cerca de 1,4 ha, e pouco interesse no que diz respeito à sua 

vegetação, prima essencialmente pela sua localização, pelas vistas e pelos edifícios de Arte 

Nova que se situam lá perto. O Jardim do Alboi é um pequeno jardim num bairro residencial, 

com cerca de 0,2 ha, no seguimento do Parque da Cidade e do parque de Santo António, 

com alguns pontos de estadia e um espaço dedicado às crianças (Serviços de 

Documentação da Universidade de Aveiro, 2000). 

Apesar das circunstâncias ecológicas em que se insere, a cidade de Aveiro necessita de 

mais e maiores espaços verdes públicos, não só para servir a população residente, como 

para melhorar a qualidade ambiental da própria cidade. 

 

Figura 44 - Espaços Verdes Públicos 

Fonte: Autora 
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3.2.2.4. Principais Fluxos Rodoviários e Pedonais 

A realização de uma carta onde se assinalam os principais fluxos humanos, rodoviários ou 

pedonais (figura 45), permite não só entender as ligações e as interacções existentes ao 

longo da área em estudo, como irá também contribuir para um melhor planeamento do 

espaço. Através da espessura dada aos diversos fluxos pretende-se mostrar a intensidade 

dos mesmos, sendo que os mais estreitos correspondem a percursos menos utilizados e os 

mais largos a percursos com maior afluência. 

 

Figura 45 - Fluxos Rodoviários e Pedonais 

Fonte: Autora 

Deste modo, identifica-se uma zona central para a qual confluem a maior parte dos 

percursos pedonais. Esta área corresponde à Praça Central que dá acesso à maioria dos 

departamentos da universidade através do “sistema claustral” (vide 3.1.2.2.3). No entanto, 
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nota-se que alguns dos percursos com maior afluência, não seguem os caminhos 

projectados (fluxos a tracejado), mas correspondem a caminhos forçosamente marcados no 

terreno devido à constante passagem dos utilizadores. A proposta de intervenção terá assim 

de ter em conta estes fluxos, por forma a responder às necessidades dos utilizadores deste 

espaço. 

3.3. Avaliação 

Is the current landscape working well? 

Nesta fase avalia-se a área em estudo tanto esteticamente como funcionalmente, procura-

se perceber o que está bem na paisagem e o que corre mal. Deste modo, de seguida 

enumeram-se as principais causas da redução de biodiversidade e estudam-se os diversos 

Instrumentos de Gestão Territorial, que procuram não só combater essa redução, como 

também legislar a protecção da Ria de Aveiro. Por fim, identificam-se os elementos que 

condicionam, a vários níveis, o espaço e as potencialidades que ele nos oferece. 

3.3.1. Instrumentos de Gestão Territorial 

Como mencionado, as zonas húmidas constituem o ecossistema mais ameaçado no 

território português e a Ria de Aveiro não é excepção. Na origem dos problemas que 

afectam o ecossistema lagunar, nomeadamente as suas componentes ecológicas, estão 

essencialmente as actividades e a ocupação antropogénica, resultando numa diminuição da 

biodiversidade. A par do aumento demográfico no concelho de Aveiro, registado entre 1900 

e 2001, ocorreu uma redução significativa do número de aves limícolas (aves geralmente 

associadas a zonas húmidas) (Conde, 2007). Destacam-se assim as principais causas da 

redução da biodiversidade: 

a) Pesca intensiva; 

b) Poluição da água superficial com afluentes industriais e domésticos, com águas 

residuais das áreas urbanas e campos agrícolas; 

c) Poluição das reservas subterrâneas de águas; 

d) Construção de estradas que interferem com as actividades naturais em áreas de 

sapal e salgado, assim como na estabilidade do ecossistema; 

e) Drenagem de terrenos; 

f) Aumento da extensão da área do porto, conduzindo a diversos impactos ambientais 

negativos, tais como a destruição de áreas do assentamento e de poluição de água; 

g) Poluição sonora causada pelo trafego em muitas estradas, o que perturba alguns 

habitats mais sensíveis; 
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h) Destruição da vegetação; 

i) A caça conducente à diminuição de algumas espécies de fauna; 

j) Dragagem e aprofundamento dos canais da laguna, causando um aumento da 

velocidade da água e da erosão, provocando o colapso das paredes das salinas; 

l) O abandono da exploração de sal, afectando muitas espécies de pássaros que usam 

este tipo de áreas quando estão em produção de sal. 

A redução de aproximadamente 11% da área lagunar, registada entre 1936 e 2000 através 

de fotointerpretação, poderá também ter resultado do aumento demográfico que se traduziu 

na expansão urbana com a construção de maiores áreas habitacionais e de rede viária 

(Conde, 2007). 

Conclui-se deste modo, que a proposta terá de respeitar os diversos instrumentos de gestão 

territorial por forma a cumprir as suas normas e objectivos na procura de uma gestão 

integrada e na conservação dos seus habitats a par da utilização antropogénica. 

Sobre a Ria de Aveiro exercem diversos instrumentos de gestão, que segundo o Decreto-Lei 

nº380/99, de 22 de Setembro se dividem em 3 âmbitos territoriais: âmbito nacional, âmbito 

regional e âmbito municipal. 

3.3.1.1. Âmbito Nacional 

A Ria de Aveiro encontra-se sobre o regime jurídico de diversas figuras de gestão e 

protecção de âmbito nacional. De seguida são descritos o enquadramento legal e jurídico, o 

contexto em que se aplicam, a área de intervenção e os principais objectivos dos seguintes 

instrumentos de gestão territorial: a Rede Natura 2000 e sucessivo Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000; o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande. 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), a Convenção 

Europeia da Paisagem e a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto no âmbito da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, foram estudados, no entanto como não mencionam linhas de 

acção específicas para a área em estudo não são aqui apresentados. 

3.3.1.1.1. Rede Natura 2000 e Plano Sectorial da RN2000 

A Rede Natura 2000 tem como objectivo “contribuir para assegurar a biodiversidade através 

da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu 

dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”. A concretização deste objectivo passa 

pela compatibilização com as actividades humanas, na procura de uma gestão sustentável 

do ponto de vista ecológico, económico e social (Resolução de Conselho de Ministros nº 

115-A/2008, Anexo I nº 1). 
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A Rede Natura 2000 é composta por (ICNB 2012): 

a) Zonas de Protecção Especial (ZPE) estabelecidas ao abrigo da Directiva Aves, que 

se destinam essencialmente a garantir a conservação de espécies de aves, e seus 

habitats listadas no seu anexo I, e das espécies migratórias não referidas no anexo I 

e cuja ocorrência seja regular; 

b) Zonas Especiais de Conservação (ZEC) criadas ao abrigo da Directiva Habitats, com 

o objectivo expresso de “contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da 

conservação de habitats naturais (anexo I) e dos habitats de espécies da flora e da 

fauna selvagens (anexo II), considerados ameaçados no espaço da União Europeia”.  

No Distrito de Aveiro estão delimitados cinco Sítios de Importância Comunitária e uma Zona 

de Protecção Especial (figura 46). No caso concreto da Ria de Aveiro esta está classificada 

como Zona de Protecção Especial com o código PTZPE0004. Segundo as normas 

estipuladas pela respectiva Directiva, o Estado-membro deverá providenciar as medidas 

necessárias com vista à protecção das populações selvagens, das várias espécies de aves 

no seu território, passando pela necessidade de proteger áreas, suficientemente vastas, de 

diferentes habitats. Cabe-lhe ainda restringir e regulamentar o comércio de aves selvagens, 

limitar a actividade de caça e proibir determinados métodos de captura e abate. Na 

eventualidade de uma espécie se encontrar ameaçada, compete também ao Estado-

membro tomar as medidas necessárias para a recuperação da espécie, assim como garantir 

a sua sobrevivência. 

 

Figura 46 - Rede Natura 2000 

Fonte: Autora, com base nos dados adquiridos em: 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart/map-ap-rn2000-pt 
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Tabela 3 - Sítios e ZPE no Distrito de Aveiro 

Fonte: Adaptado de Resolução em Concelho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho, Anexo I, nº1, Quadros 

nº 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A concretização da Rede Natura 2000 passa pela elaboração de um Plano Sectorial 

denominado para o caso como Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), nos 

termos do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro e da Resolução de Conselho de 

Ministros nº 66/2001, de 6 de Junho. (Decreto-Lei nº49/2005 de 24 de Fevereiro artigo 8º 

nº4). De acordo com o nº1 do Anexo I da Resolução em Conselho de Ministros nº 115/2008, 

o PSRN2000 “constitui um instrumento de concretização da política nacional de 

conservação da biodiversidade, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e ZPE do 

território continental, bem como a manutenção nestas áreas das espécies e habitats num 

estado de conservação favorável.” 

Os objectivos estabelecidos para o PSRN2000 encontram-se listados na Resolução do 

Conselho de Ministros nº 66/2001, de 6 de Junho e são os seguintes: (RCM nº 115-A/2008 

nº3 Anexo I) 

a) Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 

b) Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais 

integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a 

utilização sustentável do território; 

c) Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos 

habitats presentes nos Sítios e ZPE; 

d) Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas 

características e prioridades de conservação; 

Código Nome do Sítio 

PTCON0018 Barrinha de Esmoriz 

PTCON0026 Rio Vouga 

PTCON0047 Serras da Freita e Arada 

PTCON0055 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas 

PTCON0059 Rio Paiva 

 
Nome da ZPE 

PTZPE0004 Ria de Aveiro 
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e) Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de 

conservação favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das 

restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

f) Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de 

ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas 

anteriores; 

g) Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de 

impacte ambiental e na análise de incidências ambientais. 

A par dos objectivos mencionados, foram elaboradas fichas de caracterização ecológica e 

de gestão de valores naturais para cada Sítio e ZPE. Estas fichas têm como objectivo 

destacar os usos e actividades que, directa ou indirectamente, influenciam o estado de 

conservação dos valores naturais e ditam as orientações de gestão para a sua conservação. 

Procuram ainda caracterizar as áreas da Rede Natura 2000 do ponto de vista biogeográfico, 

ecológico, agro-florestal, do uso e ocupação do solo e incluem indicadores socioeconómicos 

e a lista dos valores naturais. 

Segundo a ficha referente à ZPE da Ria de Aveiro (PTZPE0004) (Anexo I) esta abriga uma 

área de 51.407 ha, dos quais 30.670 ha correspondem a área terrestre e 20.737 ha a área 

marinha. Do total da área da ZPE, aproximadamente 11% equivale a área agrícola, com 

uma Superfície Agrícola Utilizável (SAU) de 5.758 ha e 14% traduz-se em área florestal, 

correspondendo a 7.081 ha. São apontadas como principais ameaças à dinâmica do 

ecossistema da Ria todas as acções que resultam na redução ou alteração dos habitats 

húmidos, como o é o caso das dragagens, da construção de infra-estruturas ou até mesmo 

da conversão de salinas em aquaculturas e das zonas húmidas para utilização agrícola. 

Para além da poluição da água nomeadamente pelas indústrias locais, pelo porto e pela 

agro-pecuária, são ainda apontadas como ameaças, todas as acções que afectam a 

dinâmica da Ria, isto é, acções que resultam num aumento da erosão e da profundidade. 

A principal orientação de gestão da ZPE da Ria de Aveiro é a conservação das espécies de 

aves aquáticas e passeriformes migradores. Desta forma, é necessário proteger os seus 

habitats ou mesmo recuperar áreas húmidas degradadas e garantir que a sua qualidade 

ambiental não seja efémera. Nota-se ainda a preocupação de compatibilizar os usos do 

local com a conservação da natureza, na procura de boas práticas ambientais e na criação 

de um zonamento de áreas sensíveis. As orientações de gestão para a área do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga que dependem da sua efectiva 

implementação/concretização no terreno, para além das referidas anteriormente, são: o 
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cumprimento de boas práticas agrícolas, a monitorização da poluição das águas e a 

preservação da galeria ripícola. 

3.3.1.1.2. Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Embora a Ria de Aveiro não esteja abrangida pelo regime jurídico dos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) criado pelo Decreto-Lei nº 309/93, de 2 de 

Setembro, o qual se insere nos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), 

importa fazer a sua referência pela estreita ligação que o sistema lagunar de Aveiro tem com 

a sua orla costeira. Deste modo, segundo o artigo 3º do Decreto-Lei que os cria, os POOC 

aplicam-se nas áreas correspondentes a “águas marítimas costeiras e interiores e 

respectivos leitos e margens, com faixas de protecção a definir no âmbito de cada plano”, as 

quais não deverão exceder os 500 m de largura, contados desde a margem das águas do 

mar até à batimétrica dos 30 m. Salienta-se do referido DL, o artigo 4º que diz que na 

elaboração dos POOC deve atender-se: à protecção de integridade biofísica do espaço; à 

valorização dos recursos existentes na orla costeira; e à conservação dos valores 

ambientais e paisagísticos. 

Nos 140 km de costa entre Ovar e a Marinha Grande predominam os sistemas dunares e as 

formações geológicas de origem sedimentares, particularmente falésias. A sua fragilidade 

geológica juntamente com o uso balnear e o desenvolvimento dos aglomerados 

habitacionais fazem deste troço da costa portuguesa objecto de preocupação e 

planeamento, tendo em vista a compatibilização entre o uso antropogénico e a preservação 

dos valores ecológicos existentes. No preâmbulo da RCM que cria o POOC Ovar-Marinha 

Grande nota-se uma especial atenção à área afecta ao concelho de Aveiro: “este troço da 

costa apresenta notável riqueza em termos de biodiversidade, patente, nomeadamente, nas 

áreas das dunas de São Jacinto e da ria de Aveiro”.  

De seguida enumeram-se os objectivos específicos do POOC Ovar-Marinha-Grande, 

presentes no nº 2 do artigo 2º da RCM que o cria, considerados pertinentes para o estudo 

da área de intervenção:  

a) Diversificar e valorizar os usos e as funções da orla costeira; 

b) Proteger e recuperar os ecossistemas naturais com interesse para a conservação; 

c) Assegurar a exploração sustentável dos recursos vivos aquáticos; 

d) Melhorar a qualidade das águas dos sistemas aquáticos: 

e) Garantir a manutenção dos usos e das funções da orla costeira; 

f) Manter e valorizar o actual tipo de povoamento (nucleado), promovendo a sua 

expansão para o interior em forma de cunha; 
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g) Melhorar as condições de vida da população; 

h) Melhorar as acessibilidades regionais e as condições de circulação nos 

aglomerados; 

l) Promover a imagem turística da região; 

m) Promover a diversificação da oferta de produtos turísticos. 

3.3.1.2. Âmbito Regional 

Ao nível regional, o concelho de Aveiro encontram-se sobre o regime jurídico de um Plano 

Regional de Ordenamento do Território (PROT). Os PROT, segundo nº1 do artigo 51º da 

Secção III do Decreto-Lei nº380/99, de 22 de Setembro “definem a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de 

referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território.” 

Os PROT são instrumentos de gestão territorial da competência das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Como tal, a CCDRC, realizou o PROT-

Centro segundo o estipulado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de 

Março.  

3.3.1.2.1. Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro  

No âmbito deste instrumento de gestão territorial, ainda por aprovar, a região da Ria de 

Aveiro, assume particular destaque ao ser considerada uma sub-unidade territorial de 

intervenção dada as suas características, potencialidades e funções ecológicas, económicas 

e sociais. 

Conforme o Documento Fundamental da Proposta do PROT-Centro foram definidos 

enfoques sub-regionais correspondentes a Unidades Territoriais (UT), que representam 

espaços geográficos importantes e pertinentes para:  

i. A definição de políticas publicas de base territorial enquadráveis nos instrumentos de 

gestão territorial; 

ii. A formulação de orientações estratégicas de suporte à territorialização de políticas 

não enquadráveis nos instrumentos de gestão territorial 

A Ria de Aveiro encontra-se comtemplada no sub-sistema urbano Aveiro/Baixo Vouga 

(figura 44) pertencente à UT Centro Litoral (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, 2011). 
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Figura 47 - PROT - Sub-sistema urbano Aveiro/Baixo Vouga 

Fonte: (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 2011) 

A proposta do sub-sistema Aveiro/Baixo Vouga aponta como principal conflito no 

desenvolvimento urbano a par da preservação da natureza, a forte pressão urbanística na 

orla da ria, essencialmente nos perímetros urbanos de Aveiro e Ílhavo e considera ainda que 

o abandono das práticas tradicionais tanto da ria como da agricultura, resultaram em 

processos de degradação que põem em causa a preservação da unidade paisagista da ria 

assim como as suas qualidades (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, 2011). 

Inevitavelmente, os conflitos enumerados acabam por se reflectir na biodiversidade do 

ecossistema lagunar. Deste modo, o saneamento e o controlo ambiental, tanto da ria, como 

dos cursos de água que nela desaguam, tornam-se imperativos uma vez que a sua 

ausência põe em causa os múltiplos usos da laguna, nomeadamente a salinicultura, a 

pesca, a agricultura, a aquacultura, o turismo, a conservação da natureza, a função 

portuária e de lazer, entre outros. 

De seguida destacam-se as principais linhas de acção propostas no PROT-Centro, que se 

consideraram mais intimamente ligadas com o ecossistema da ria e com os objectivos da 

presente tese: 
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a) A implementação de equipamentos e infra-estruturas ligadas à náutica de recreio; 

b) A articulação com as propostas do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria e 

Cordão Litoral, bem como, a gestão integrada e coordenada das entidades com 

competência na área; 

c) A valorização do potencial multiusos da Ria, a sua elevada sensibilidade ambiental 

com fenómenos de eutrofização, poluição, salinização de solos e descaracterização 

paisagística, a pressão crescente da urbanização envolvente e dos suportes infra-

estruturais, exigem uma plataforma mínima de entendimento e um consenso sobre 

as grandes prioridades e modos de regulação ajustáveis. O potencial turístico da Ria 

de Aveiro é indissociável destas questões, assim como a valorização agrícola do 

Baixo Vouga Lagunar; 

d) A extensão e complexidade do Sistema Biofísico da Ria, desigualmente pressionado 

por desígnios de regeneração ambiental, protecção da natureza, despoluição, etc., 

exige uma articulação entre objectivos e acções de escala territorial macro, e o tipo 

de estratégias e acções de nível local a serem definidos na Estrutura Ecológica 

Municipal dos PDM de acordo com a ERPVA. 

3.3.1.3. Âmbito Municipal 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, o âmbito municipal 

concretiza-se através dos Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT) e os 

Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), do qual fazem parte os Planos 

Directores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor 

(PP). 

3.3.1.3.1. Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território 

Segundo os termos definidos pelo Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, o PIOT é “o 

instrumento de desenvolvimento territorial que assegura a articulação entre o plano regional 

e os planos municipais de ordenamento do território, no caso de áreas territoriais que, pela 

interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma coordenação 

integrada” e “visam articular as estratégias de desenvolvimento económico e social dos 

municípios envolvidos” (Artigo 60º e 61º). 

A urgência de um plano de ordenamento do território que contemple a totalidade da zona 

lagunar de Aveiro fez deste distrito pioneiro na elaboração de um PIOT. O Plano 

Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (PIOR-UNIR@RIA) iniciou-se com a 

cedência dos estudos desenvolvidos na elaboração do Plano de Ordenamento e Expansão 

do Porto de Aveiro, por parte do Instituto Marítimo Portuário, à Associação de Municípios da 
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Ria (AMRIA). A AMRIA é constituída pelos seguintes municípios: Águeda, Albergaria-a-

Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever-do-Vouga e 

Vagos (LUSA, 2003; CPU - Urbanistas e Arquitectos, 2007). 

O PIOR-UNIR@RIA incide sobre dez dos municípios constituintes da AMRIA (com a 

exclusão do município de Sever-do-Vouga) e tem como objectivo a “articulação das 

estratégias dos municípios envolvidos, nos domínios do desenvolvimento económico e 

social, da protecção e qualificação ambienta, da distribuição territorial de actividades e infra-

estruturas, da racionalização do povoamento, e do acesso a equipamentos estruturantes” 

(CPU - Urbanistas e Arquitectos, 2007). 

O Plano é constituído por dois relatórios: o Relatório do Plano e o Relatório do Modelo 

Estratégico. No Relatório do Plano são desenvolvidos os estudos de caracterização e a 

descrição da situação actual, assim como a análise de tendências e previsões e ainda a 

apresentação de sugestões e propostas de actuação. O Relatório do Modelo Estratégico 

define os eixos e objectivos estratégicos do Plano com base no Relatório do Plano (CPU - 

Urbanistas e Arquitectos, 2007). 

O modelo estratégico é desenvolvido tendo por base um objectivo global, e 13 objectivos 

estratégicos divididos em 3 eixos fundamentais (figura 48). Tendo em conta a necessidade 

de criar uma estratégia de desenvolvimento com base no aproveitamento das suas 

vantagens competitivas a nível nacional, e ainda na valorização e o aproveitamento dos 

recursos ambientais e paisagísticos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população, definiu-se o seguinte objectivo global: qualificação e desenvolvimento 

sustentável da Ria de Aveiro e território envolvente. Este objectivo é concretizado através 

dos seguintes eixos e objectivos estratégicos (CPU - Urbanistas e Arquitectos, 2007): 
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Figura 48 – Objectivos do modelo estratégico PIOR-UNIR@RIA 

Fonte:  (CPU - Urbanistas e Arquitectos, 2007) 

No âmbito do PIOR-UNIR@RIA foram realizados inquéritos às respectivas Câmaras 

Municipais por forma a identificar e caracterizar as intenções de projectos na área de 

incidência do plano. De seguida foram elaboradas fichas de caracterização dos projectos 

que se encontram tratadas e organizadas no Anexo I do Relatório do Modelo Estratégico. 

Reuniram-se 159 projectos, com um total de 32 apenas no município de Aveiro. 

Sobre o campus universitário e o esteiro de S. Pedro, foram identificados 3 projectos, 

nomeadamente: Recuperação Ambiental e Paisagística do esteiro de S. Pedro; Marginal 

Ribeirinha Aveiro-Ílhavo; Frente de Ria (Rua da Pega). Todos os projectos que incidem 

sobre a área em estudo foram classificados com Elevada importância nos domínios da 

Protecção e Valorização Ambiental e Valorização Paisagística. Os 2 projectos 

correspondentes a intervenções na frente da ria, particularmente na Rua da Pega foram 

ainda classificados com Elevada importância nos domínios do Desenvolvimento Turístico, 

Aumento da Atractividade da Região e ao nível do Reforço de Infra-

Estruturas/Equipamentos e Acessibilidades. Da informação complementar fornecida nas 

fichas dos projectos destaca-se as intenções e objectivos do projecto referente ao esteiro de 
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S. Pedro, por irem de encontro aos prossupostos do conceito intervenção. As fichas 

correspondentes a estes projectos encontram-se no anexo II. 

O PIOR-UNIR@RIA juntamente com o PSRN2000 e algumas concretizações mais 

objectivas e práticas perfazem as necessidades, ao nível do desenvolvimento, requalificação 

e protecção da Ria de Aveiro, constituindo instrumentos de gestão territorial indispensáveis 

para o seu ordenamento. 

3.3.1.3.2. Plano Director Municipal 

De acordo com o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, os Planos Directores 

Municipais (PDM) inserem-se nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).  

Segundo o artigo 84º da Republicação do DL nº 380/99, no Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de 

Fevereiro, os PDM estabelecem “a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e do urbanismo e as demais políticas urbanas, 

integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de 

âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território”. O 

referido modelo de organização espacial do território municipal assenta, segundo o mesmo 

artigo “na classificação e qualificação do solo”.  

Os PDM são constituídos por um Regulamento, uma Planta de Ordenamento e uma Planta 

de Condicionantes. Devem ainda ser acompanhados por estudos de caracterização do 

território municipal, um relatório que fundamenta as soluções adoptadas e por fim, um 

programa contendo disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais 

previstas, assim como sobre os meios de financiamento das mesmas (DL- nº380/99, artigo 

86º). 

Após uma análise cuidada do PDM do município de Aveiro foram realizadas as duas Plantas 

de Ordenamento e Condicionantes das figuras 49 e 50, respectivamente, para a área em 

estudo com base nas Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM municipal.  

Na Planta de Ordenamento identificou-se, presumivelmente, que aproximadamente 51% da 

área em estudo corresponde a Zonas de Equipamento, assim como grande parte das áreas 

a Nordeste e Este da mesma. Estas áreas representam, segundo o Regulamento do PDM, 

todos os “equipamentos de interesse público e de utilização colectiva, de iniciativa publica 

ou privada”. A vila de Santiago está classificada como Zona de Construção do Tipo I, o que 

corresponde a “habitação unifamiliar isolada, geminada ou em banda, de um ou dois pisos”. 

A Sul da área em estudo deparamo-nos essencialmente com Zonas de Construção do Tipo I 
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e III. Conclui-se assim, que a requalificação deste espaço deverá procurar melhorar as 

acessibilidades do local e ainda criar uma área de lazer de apoio às habitações próximas. 

 

Figura 49 - Planta de Ordenamento do PDM de Aveiro 

Fonte: Autora, com base na Planta de Ordenamento do PDM 

de Aveiro 

Relativamente à Planta de Condicionantes reconhecem-se três componentes essenciais na 

preservação da paisagem, a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e o Domínio Publico Hídrico Marítimo (DPH).  

A REN representa 41% da área em estudo, correspondendo à totalidade das salinas e do 

esteiro de S. Pedro. Nos terrenos incluídos na REN, sendo esta uma restrição de utilidade 

pública, estão proibidos as seguintes acções: operações de loteamento; obras de 

urbanização, construção e ampliação; vias de comunicação; escavações e aterros; e 

destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 
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operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais (artigo 20º, capitulo 

III, secção III, do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, o qual estabelece o regime 

jurídico da REN). Excluem-se os usos e acções que sejam compatíveis com os objectivos 

de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN, conforme o quadro do Anexo II do mesmo DL. 

Nas áreas de sapal, de acordo com o Anexo I, do referido DL, podem ser realizados os usos 

e acções que não ponham em causa as seguintes funções: conservação de habitats 

naturais e das espécies da flora e fauna; manutenção do equilíbrio e da dinâmica fluvio-

marinha; depuração da água de circulação e amortecimento do impacte das marés e ondas. 

Aproximadamente 18% da totalidade da área em estudo encontra-se sobre o regime jurídico 

da RAN, correspondendo a áreas de sapal. Segundo o Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de 

Março que aprova o regime jurídico da RAN, são interditas todas as acções que “diminuem 

ou destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e solo”. 

No que diz respeito às áreas de DPH Marítimo, estas representam 33% da área em estudo. 

De acordo com o artigo 25º da Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a 

titularidade dos recursos hídricos, nas zonas adjacentes às classificadas é interdito: destruir 

o revestimento vegetal ou alterar o relevo natural, com excepção da prática de culturas 

tradicionalmente integradas em explorações agrícolas; realizar construções, construir 

edifícios ou executar obras susceptíveis de constituir obstrução à livre passagem de águas. 

Em suma, devido à complexidade ecológica que a área em estudo apresenta, a proposta de 

intervenção deverá ser cuidada e respeitar os pressupostos descritos por forma a não 

prejudicar o equilíbrio ecológico da paisagem. 
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Figura 50 - Planta de Condicionantes do PDM de Aveiro 

Fonte: Autora, com base na Planta de Ordenamento do 

PDM de Aveiro 

3.3.1.3.3. Programa Polis Litoral Ria de Aveiro 

Em Junho de 2008 foi lançado o programa nacional de requalificação e valorização da orla 

costeira, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 90/2008, de 3 de Junho. 

O litoral português é, de facto, uma das áreas mais ameaçadas do nosso território, devido 

essencialmente às acções antropogénicas. O Programa Polis Litoral foi criado no âmbito da 

necessidade de criação de uma política integrada e coordenada, que se baseasse na 

protecção ambiental e na valorização paisagística das zonas costeiras. 

Conforme o estipulado pela RCM mencionada foram delimitadas três áreas prioritárias de 

intervenção: a Ria Formosa; o Litoral Norte; e a Ria de Aveiro. Para estas áreas deveriam 

ser criadas entidades gestoras que realizassem as operações integradas no Programa e 

que respeitassem os objectivos já descritos no ponto 2. 
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A Ria de Aveiro é um ecossistema com características únicas e peculiares, que estiveram 

na base do desenvolvimento económico da cidade. Assim, as intervenções realizadas nesta 

área deverão seguir uma estratégia de preservação e requalificação dos seus habitats, por 

forma a manter ou aumentar os níveis de biodiversidade distintos que este ecossistema 

apresenta, e contribuir para o desenvolvimento sustentável tanto económico como turístico 

da cidade (Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., s.d.). 

De acordo com os objectivos estabelecidos, para a área da Ria de Aveiro foi criada a Polis 

Litoral Ria de Aveiro – Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro S.A., a 

qual divide as suas orientações em três objectivos principais: uma Ria ambientalmente 

preservada; uma Ria economicamente dinâmica; e uma Ria de múltiplas vivências. A 

concretização destes objectivos passa pela divisão da estratégia de intervenção em quatro 

eixos estratégicos (Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., s.d.): 

 Eixo 1 – Promoção e defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de 

riscos; 

 Eixo 2 – Promoção e valorização do património natural e paisagístico; 

 Eixo 3 – Valorização de Recursos como factor de competitividade económica e 

social; 

 Eixo 4 – Promoção e dinamização da vivência da Ria. 

A área de intervenção está integrada numa acção do Eixo 4 que tem por base o 

Reordenamento e qualificação das frentes lagunares, nomeadamente a Frente Lagunar de 

Aveiro. Esta acção tem como objectivo específico “dotar as frentes lagunares de condições 

de vivência e usufruto pela população e visitantes, permitindo uma ligação de qualidade com 

o espaço Ria”. No entanto, apesar da área de intervenção estar contemplada neste eixo, 

não existe qualquer projecto aprovado para esta área específica (Polis Litoral Ria de Aveiro, 

S.A., s.d.). 

3.3.1.4. Resumo dos IGT 

O PIOR-UNIR@RIA juntamente com o PSRN2000 perfazem as necessidades, ao nível do 

desenvolvimento, requalificação e protecção da Ria de Aveiro, constituindo instrumentos de 

gestão territorial indispensáveis para o seu ordenamento. No entanto, estas acções 

necessitam de um carácter mais preciso e objectivo, que será executado pela Polis Litoral 

ria de Aveiro, S.A. com a concretização dos objectivos do programa Polis Litoral. 

Em suma, as intervenções realizadas no âmbito da presente proposta terão de respeitar, 

necessariamente, o estipulado pelos Instrumentos de Gestão Territorial, na procura de uma 

gestão integrada e sustentável do ecossistema da Ria. 



 

 
70 

3.3.2. Crítica ao Plano 

Nas últimas décadas, a universidade de Aveiro tem apresentado um notável 

desenvolvimento ao nível da investigação e passou a constituir uma base sólida do 

desenvolvimento económico da cidade. Com os terrenos de Santiago esgotados, a reitoria 

da universidade resolveu adquirir os terrenos da Agra do Castro, separados do actual 

campus por um braço de ria, o esteiro de S. Pedro, com vista à expansão do campus 

universitário. 

Para estes terrenos foi aprovado um plano da autoria do Arquitecto Carrilho da Graça, 

segundo o desposto no PDM, e no Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro22. Na área 

mais a Sul começou a ser construída a nova Escola Superior de Saúde e prevê-se a 

construção de outros edifícios para a instalação de laboratórios. A norte desta, onde já se 

encontram construídos os edifícios da Cantina, a Casa do Estudante e algumas residências, 

está prevista a construção de mais residências destinadas, tanto para estudantes, como 

para o alojamento de professores convidados, e um campo de futebol. 

Apesar de todo o plano se situar numa área de planalto, a proximidade das construções 

propostas do ecossistema da Ria poderá trazer um impacte negativo a nível ambiental. Este 

impacte resulta essencialmente da sobrecarga e impermeabilização do solo, resultante não 

só das construções dos edifícios e das suas fundações, como de todas as infra-estruturas 

que se lhe associam, nomeadamente os acessos rodoviários. 

Outro aspecto que se achou incoerente resulta do facto de esta proposta assentar sobre 

terrenos que terão sido excelentes produtores de cereais: ”Ocupando uma das zonas 

agrícolas mais prósperas, o “celeiro da cidade”, esta nova mancha urbana assinala não só 

uma nova etapa do crescimento da cidade, mas também a sua abertura para poente, junta à 

zona das marinas”23 (Arroteia, et al., 2000). 

3.3.3. Condicionantes e Potencialidades 

Na área em estudo foram identificadas diversas potencialidades e problemas que irão 

condicionar a proposta de intervenção, e se representaram esquematicamente na figura 51. 

A presença da Ria considerou-se uma potencialidade devido essencialmente à qualidade 

ambiental e às vistas que proporciona. No entanto, foi também considerada a principal 

                                                
22

 Vide Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro in www.cm-aveiro.pt (http://www.cm-
aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=32223&TM=2408S2591S2592S2597&id_clas
s=1687) 
23

 In Arroteia, J. C., Portas, N. & Toussaint, M., 2000. Universidade de Aveiro. Arquitectura e 

Urbanismo.. Lisboa: White&Blue, pp.19. 

http://www.cm-aveiro.pt/
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condicionante, visto que a proposta de intervenção deverá respeitar e preservar o seu 

equilíbrio ecológico. 

 

Figura 51 - Carta de Condicionantes e Potencialidades 

Fonte: Autora 

A vila de Santiago condiciona a área de intervenção na medida em que é fundamental 

garantir-lhe as acessibilidades, assim como a segurança necessária para uma zona 

habitacional. A presença de declives acentuados é também uma condicionante dado que 

põe em risco a segurança dos utilizadores do espaço e caso estas áreas não sejam 

devidamente protegidas pode levar ao deslizamento de terras, prejudicando desta forma o 

ecossistema da ria e os habitats que se lhe associam. 

A universidade foi igualmente considerada uma condicionante porque não só indica a 

maioria do público-alvo como, mais uma vez, é necessário garantir as ligações em todo o 
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campus. O campus universitário servirá ainda de fundamento para a criação de diversos 

pólos atractivos, nomeadamente áreas dedicadas ao desporto e ao estudo. 

As vistas associadas à qualidade ecológica do espaço foi outra potencialidade identificada a 

par com a presença da ria, que ajudará no planeamento de áreas de contemplação. Na 

figura 51 estão assinaladas as que se consideraram as melhores vistas da área de 

intervenção, as quais se encontram no anexo III. 

Por fim, a proximidade do campus universitário com o centro da cidade de Aveiro foi 

também entendida como uma potencialidade devido às acessibilidades que proporciona.  
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4. Proposta para a Requalificação Paisagística do Campus 
Universitário 

4.1. Mudanças 

How might the landscape be altered,  

by what policies and actions, where and when? 

Na fase de Mudança identificam-se as áreas, com base na análise anterior, que mais 

necessitam de ser alteradas ou mesmo protegidas: “se as pessoas gostam de um elemento 

da paisagem, e sobre isso existe um amplo consenso colectivo, protege-se; se as pessoas 

não gostam de algo, deve-se alterar e trazer os arquitectos paisagistas, arquitectos e 

engenheiros para preparar essa mudança”24(Steinitz, et al., 2011). 

De seguida propõe-se um conceito de intervenção baseado em cinco linhas de acção, 

consideradas fundamentais para uma intervenção pensada e cuidada num ecossistema tão 

sensível como é a Ria de Aveiro. 

4.1.1. Conceito de Intervenção 

A localização, a arquitectura dos edifícios e a harmonia conseguida na organização do 

espaço são, sem dúvida, as mais-valias que tornaram o campus universitário da cidade de 

Aveiro conhecido tanto nacional, como internacionalmente. No entanto, a preocupação com 

o planeamento dos diversos departamentos e edifícios de apoio social não se fez notar na 

interface com a ria. A frente ribeirinha do campus encontra-se esquecida e 

consequentemente bastante degradada.   

Para além das características próprias de um ecossistema aquático, a Ria de Aveiro é 

possuidora de uma beleza extraordinária, da qual se deverá tirar o maior partido possível, 

sem de todo prejudicar as funções ecológicas e económicas que se lhe associam. 

Os objectivos definidos para a presente tese traduzem-se numa proposta mais focada e 

cuidada nas áreas de interface com a ria, por estas apresentarem maior carência de 

planeamento. Assim sendo, o conceito de intervenção, apresentado no anexo IV, baseia-se 

em cinco princípios fundamentais: 

                                                
24 In Steinitz, C., Castel-Branco, C. & Fonseca, M., 2011. Entrevista a Carl Steinitz. ArchiNews - 

Revista de Arquitectura, Urbanismo, Interiores e Design, Edição Especial – Arquitectura Paisagista 
e Ecologia Urbana, pp. 100-115. 
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a) Adequação das medidas de intervenção com os prossupostos definidos pelos 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

b) Recuperação de áreas degradadas; 

c) Consciencialização da presença da ria; 

d) Integração do campus na cidade; 

e) Componente educacional. 

Tratando-se de uma área intimamente ligada com a ria e consequentemente protegida por 

diversos Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente pela REN e a RAN, qualquer 

proposta de intervenção deverá respeitar as medidas de actuação impostas por estes, por 

forma a contribuir com uma solução sustentável, que conduza a uma requalificação 

paisagística do espaço. Deste modo, foram identificadas as áreas que apresentam maior 

fragilidade ecológica e consequentemente maior necessidade e importância na preservação 

do ecossistema da ria. Todas as áreas identificadas localizam-se nas margens do esteiro de 

S. Pedro.  

Para além destas, foram também identificadas áreas que apresentam um elevado nível de 

degradação, nomeadamente a frente da ria correspondente à Rua da Pega. A Rua da Pega 

tem um potencial paisagístico incontestável, proporcionando das melhores vistas da cidade. 

Como tal, a proposta de intervenção terá de passar inevitavelmente pela recuperação deste 

espaço, contribuindo para a valorização paisagística e turística da cidade de Aveiro. 

A presença da ria é uma realidade nem sempre acolhida, em toda a plenitude, pelos 

docentes, discentes e trabalhadores da universidade, talvez pela falta de planeamento deste 

espaço, ou pela ausência de áreas de estadia com maior proximidade, ou mesmo soluções 

que ficaram por implementar por escassez de recursos financeiros. Assim sendo, a proposta 

de intervenção procura criar ligações e áreas de contemplação, junto à frente da ria, por 

forma a levar os utilizadores a usufruírem do espaço. Pontualmente propõe-se a “entrada” 

na ria através do planeamento de caminhos sobre as motas das salinas ainda existentes, ou 

através de miradouros para a observação de avifauna e da vegetação dulçaquícola. 

Para uma melhor coexistência e agradável harmonia entre o quotidiano citadino e a vida 

universitária, propõe-se a criação de infra-estruturas estrategicamente colocadas em 

entradas do campus, como por exemplo o aluguer de bicicletas e parques de 

estacionamento, por forma a intensificar a integração do campus na cidade, levando a 

população aveirense não-estudante a usufruir também do novo espaço requalificado. 
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Por fim, aproveitando a incorporação da proposta num ambiente académico, propõe-se a 

colocação de sinalética explicativa, nomeadamente do ecossistema presente, das espécies 

arbóreas e arbustivas mais representadas, das aves limícolas que se avistam, entre outros.  

4.2. Impactes 

What difference might the changes cause? 

Na fase de Impactes avaliam-se as consequências que as alterações derivadas da fase de 

Mudança (descritas em 4.1) terão ao nível ambiental e social. De acordo com o artigo 30º da 

Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87 de 7 de Abril) todos os “planos, projectos, trabalhos 

e acções que possam afectar o ambiente, o território e a qualidade de vida dos cidadãos, 

quer sejam de responsabilidade e iniciativa de um organismo da administração central, 

regional ou local, quer de instituições públicas ou privadas, devem respeitar as 

preocupações e normas desta lei e terão de ser acompanhadas de um estudo de impacte 

ambiental.” 

Assim sendo, a proposta de intervenção no campus universitário deveria ser acompanhada 

por um Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Entenda-se por EIA um “documento elaborado 

pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental), que 

contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes 

prováveis, positivos e negativos, que a realização do projecto poderá ter no ambiente, a 

evolução previsível da situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão 

ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e 

um resumo não técnico destas informações.” (Decreto-Lei nº69/2000, de 3 de Maio). 

Contudo, os EIA necessitam de um aprofundamento intensivo e profissional, incapaz de ser 

realizado para a presente tese. Mesmo assim serão avaliados os impactes das intervenções 

propostas, segundo uma abordagem superficial e previsível. 

4.2.1. Impacte Ambiental 

A presente tese trata essencialmente de uma proposta de requalificação ambiental de uma 

área intimamente ligada ao ecossistema da Ria de Aveiro. Desta forma, os impactes 

ambientais esperados são tendencialmente benéficos. 

A recuperação das áreas degradadas e a preservação das áreas ecologicamente mais 

sensíveis, a par com o estabelecido pelos diversos IGT desenvolvidos em 3.3.1, procurará 

contribuir para o equilíbrio ecológico e sustentável da paisagem. 
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A consciencialização da presença da ria passa essencialmente pela enfatização das 

ligações até ela. Neste contexto, a proposta de intervenção nas áreas mais próximas da ria 

ou em áreas delimitadas pela REN, RAN ou DPH Marítimo procurará trazer o menor impacte 

possível, não só ambiental como visual. 

4.2.2. Impacte Social  

A cidade de Aveiro apesar das situações ecológicas em que se encontra tem muito poucos 

espaços verdes públicos (vide 3.2.2.3.) Assim, a realização desta proposta irá contribuir 

para o aumento do nível de qualidade de vida dos seus habitantes, na criação de mais um 

espaço de lazer, neste caso com aproximadamente 100 ha, muito superior às dimensões 

dos espaços verdes actualmente existentes. 

Com a execução desta proposta pretende-se melhorar substancialmente os acessos, 

nomeadamente ao nível rodoviário através da intervenção no perfil da Rua da Pega e da 

Rua do Castro. Com esta intervenção prevê-se em muito beneficiar a ligação entre os 

municípios vizinhos de Aveiro e de Ílhavo. 

A requalificação da área em estudo tem como objectivo tornar o local mais atractivo e 

harmonioso, levando a população aveirense, e não só, a frequentar este espaço. Assim 

entende-se contribuir para o desenvolvimento turístico da região e através da componente 

educacional que se propõe para o parque, sensibilizar a população da importância do 

ecossistema em que se encontram e da necessidade de preservação do mesmo. 

4.3. Decisão 

How should the landscape be changed? 

A complexidade do local de intervenção colocou diversos desafios à sua recuperação 

paisagística que, no entanto, foram resumidos segundo o conceito anteriormente descrito. 

Com o estudo prévio baseado no método do Prof. Steinitz, esperava-se obter uma linha 

condutora de acção, na qual a proposta se deveria basear. A sintetização e organização da 

informação referente ao espaço em estudo, segundo este método, foi sem dúvida uma mais-

valia para o desenvolvimento da proposta que de seguida se descreve. 

A proposta de intervenção para a requalificação do campus universitário da cidade de 

Aveiro, baseou-se assim, para além dos pressupostos mencionados no conceito de 

intervenção, em princípios de sustentabilidade do espaço, tanto ao nível ecológico, como 

económico. 
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As vertentes do esteiro de S. Pedro apresentam declives acentuados e são pontualmente 

marcadas por vegetação invasora (Acacia longifolia e Cortaderia selloana), desta forma, 

merecem a principal atenção na procura da requalificação da área em estudo. Apesar da 

presença de espécies com carácter invasor, estas áreas possuem inúmeras outras 

espécies, arbóreas e arbustivas, como é o caso da Phillyrea latifolia e do Salix atrocinerea, 

com interesse para conservação, não só por serem características da nossa flora, como por 

proporcionarem um local de refúgio e alimento para as espécies de aves limícolas e não só, 

que se avistam diariamente no local. Propõe-se assim a preservação destas áreas com 

elevado valor cénico, através da remoção das espécies invasoras e a consolidação das 

vertentes com vegetação autóctone, para a estabilização dos taludes, nomeadamente o 

Arbutus unedo na componente arbórea, e a Pistacia lentiscus e o Crataegus monogyna, na 

componente arbustiva (anexo IX – Herbário). Estas espécies foram escolhidas tendo por 

base a sua adaptabilidade25 e efeito cénico. Não esquecendo a fragilidade que estas áreas 

apresentam, é proposta uma rede de caminhos em saibro estabilizado bastante simplificada, 

onde será apenas permitida a circulação pedonal e ciclável. 

A contemplação da beleza paisagística do esteiro e da avifauna associada ao ecossistema 

da ria foi incluída na proposta de intervenção através da criação de miradouros em madeira, 

que se estendem sobre o sapal, assentes em pilotis. Tendo em conta o impacte visual e 

ecológico que estas estruturas poderiam trazer, foram propostos apenas quatro miradouros, 

dois em cada vertente (vide anexo VIII – Fotomontagem 1). 

A Rua da Pega faz a ligação entre o centro da cidade de Aveiro e o município de Ílhavo, 

possibilitando o atravessamento do esteiro de S. Pedro sobre uma ponte em betão. Tanto a 

ponte como a frente da ria ao longo desta rua apresentam excessivos graus de degradação, 

ao ponto de uma ciclovia existente se encontrar inutilizada pelo estacionamento 

desorganizado e abusivo dos automóveis sobre o seu traçado. O usufruto da paisagem do 

Lago do Paraíso (contíguo à Rua da Pega) está bastante prejudicado devido ao crescimento 

de espécies invasoras que aqui se instalaram, nomeadamente a Cortaderia selloana. 

A proposta nesta área passa pela reestruturação do perfil da Rua da Pega segundo o corte 

representativa do anexo VI, Corte Rua da Pega. Desta forma, é proposto um percurso 

pedonal ao longo de toda a frente da ria com dois metros de largura. Propõe-se que o 

pavimento deste percurso seja em betão impresso por forma a se tornar menos 

escorregadio, face à elevada humidade relativa do ar que esta zona da cidade apresenta. 

Propõe-se ainda a manutenção de uma ciclovia, devidamente sinalizada e defendida, com a 

largura de três metros por forma a permitir a circulação nos dois sentidos. Em substituição 

                                                
25

 Vide A Árvore em Portugal, pág. 42 



 

 
78 

ao alinhamento de palmeiras (Phoenix canariensis) existente em todo o comprimento da rua 

propõe-se a colocação de exemplares da espécie Prunus lusitanica e um lancil em betão 

que faça a separação entre a ciclovia e a caldeira destes arbustos. A necessidade de áreas 

destinadas ao estacionamento automóvel conduziu ao planeamento das mesmas, ao longo 

da rua, em espinha do lado da ria e em paralelo no lado oposto. A circulação automóvel em 

ambos os sentidos foi mantida. 

Entre os relvados do campus universitário e a Rua da Pega existe um desnível de cerca de 

um metro de altura compensado por um muro visivelmente degradado. A proposta passa 

assim pela recuperação tanto do muro, com o revestimento deste em pedra, como do 

passeio contíguo, em betão impresso. 

Junto à extremidade Sul da rua situa-se uma salina que pertence à universidade, na qual 

são desenvolvidos variados estudos de investigação. Com o objectivo de consciencializar os 

usufruidores do espaço para as actividades salineiras que contribuíram para o crescimento 

da cidade, propõe-se o planeamento de caminhos sobre as motas, que circundam esta 

salina, em saibro estabilizado. Como representado no corte esquemático do anexo VI, 

Caminhos sobre as motas, prevê-se a protecção ao longo das motas, através de uma 

vedação em madeira, com um desenho simples por forma a evitar um excessivo impacte 

visual ou até mesmo a obstrução das vistas. Propõe-se também a instalação pontual de 

iluminação de chão. 

A ponte rodoviária sobre o esteiro de S. Pedro necessita ser recuperada devido ao grau de 

degradação que apresenta e propõe-se a delimitação de uma área de atravessamento 

pedonal de um lado, e pedonal e ciclável do outro, restringindo estas áreas a um e dois 

metros de largura, respectivamente. O atravessamento do esteiro pode ainda ser feito com 

recurso à ponte pedonal e ciclável projectada pelo Arq. Carrilho da Graça, cujo perfil 

transversal do esteiro e longitudinal da ponte se encontra no anexo VII. 

Na zona Norte da área em estudo, entre os edifícios dos diversos departamentos da 

universidade e a frente da ria, existem extensos relvados marcados pela circulação pedonal, 

apesar das escassas áreas delimitadas para o efeito. Esta zona é ainda marcada por uma 

charca projectada pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira, devidamente circundada por vegetação 

autóctone e povoada por uma família de patos-reais. A presença da charca vem atribuir ao 

espaço uma especial dinâmica e interactividade, que no entanto passam despercebidas 

devido à falta de planeamento da área envolvente, incluindo caminhos e zonas de estadia. 

O único caminho devidamente delineado nesta zona terá sido projectado também pelo 

Arquitecto Siza Vieira, dado que faz a ligação da charca ao edifício da biblioteca da UA, 

também este projectado pelo Arquitecto. 
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De um dos lados da charca, no seu topo norte, deparamo-nos com a presença de uma casa 

antiga, em ruínas, cujos traços arquitectónicos ainda visíveis deixam antever ter sido em 

tempos um harmonioso edifício, privilegiado com as vistas sobre a ria. Tendo em conta as 

qualidades cénicas e ambientais que este espaço oferece e contribuindo para a aplicação 

de um dos pressupostos desenvolvidos no conceito, a consciencialização da presença da 

ria, propõem-se a implementação de um caminho em calçada de granito, em torno da 

charca e da casa em ruínas, com ligação a área edificada da universidade, segundo o 

desenho do Plano Geral apresentado no anexo V. De modo a enfatizar a ligação à frente da 

ria prevê-se a plantação ritmada de exemplares de Fraxinus angustifólia (anexo IX) ao longo 

dos caminhos. A escolha do freixo-de-folhas-estreitas justifica-se com a vontade de marcar 

os caminhos com uma espécie arbórea detentora de um porte distinto e que se associasse 

ao ecossistema da ria. Para a criação de áreas de estadia propõe-se a recuperação do 

imóvel degradado, com o intuito de se instalar um apoio do tipo cafetaria, ou similar, com 

explanada em deck de madeira no exterior voltada para a charca, bem como uma possível 

sala de estudos no primeiro andar, devidamente equipada para o efeito. Também, 

pontualmente em torno desta são propostos bancos em madeira por forma a criar outras 

áreas de estadia e contemplação (vide anexo VIII – Fotomontagem 2). 

Esta área é ainda marcada por um parque de estacionamento que afecta substancialmente 

a qualidade paisagística do espaço. Apesar de se notar a proposta de árvores em caldeira 

no estacionamento, estas encontravam-se vazias no momento da visita ao local. Como tal, 

propõe-se a plantação das árvores nas respectivas caldeiras e ainda um sistema de micro-

relevos revestidos alternadamente por relvado e por espécies arbustivas. Pretende-se com a 

criação destes elementos, não só atenuar os efeitos negativos do parque de 

estacionamento, como atribuir dinâmica ao espaço, proporcionando zonas de estadia 

abrigadas do vento e com vistas sobre a ria. Os arbustos escolhidos são o Sambucus nigra 

alternado com Lavandula angustifolia (anexo IX). 

A intervenção preconizada para os restantes parques de estacionamento existentes passa 

também pela colocação de espécies arbóreas, escolhida para o efeito a Cercis siliquastrum 

(anexo IX) em caldeiras, por forma a amenizar o impacte ecológico e visual da extensão de 

área impermeabilizada. 

Para a área a Sul do esteiro propõe-se uma reformulação do espaço com base na crítica 

realizada ao plano proposto pelo Arquitecto Carrilho da Graça (vide 3.3.2). Em primeiro lugar 

entendeu-se que a realização do campo de futebol, fazia mais sentido junto ao complexo 

desportivo, na margem a Norte do esteiro. Desta forma, propõe-se a transferência do campo 

para a área, já impermeabilizada, imediatamente a Sul do actual existente campo 
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desportivo. No entanto pretende-se manter o perfil estipulado pelo Arquitecto para as 

bancas do campo. Ou seja, o alçado sudoeste do campo não terá qualquer bancada, 

enquanto o lado oposto terá dez bancadas em altura. As laterais (correspondentes às 

traseiras das balizas) terão bancadas que irão diminuir no seu número de dez em dez 

metros no sentido da ria. Esta configuração permite assim a contemplação do esteiro, 

evitando o efeito visual negativo produzido por uma parede de betão virada para a ria. Este 

local será provido de todas as infra-estruturas necessárias, nomeadamente caminhos em 

calçada de granito que darão acesso aos dois miradouros propostos nesta margem do 

esteiro, assim como candeeiros para a iluminação nocturna.  

Como referido na crítica desenvolvida, considerou-se excessiva a proposta da construção 

imobiliária na margem sul, em terrenos que outrora terão sido terrenos com boa aptidão 

agrícola. A proximidade da instalação destes elementos do esteiro de S. Pedro e das áreas 

de mata com declives acentuados foi outro aspecto bastante criticado. Deste modo, propõe-

se a eliminação estratégica de alguns edifícios, propostos no plano, e a criação de novas 

áreas edificadas, consideradas mais adequadas, segundo o planeamento apresentado no 

Plano Geral (anexo V). Com esta proposta pretende-se responder à necessidade de novas 

instalações para a universidade, no entanto, procurando evitar a pressão urbanística nas 

áreas mais próximas da ria. As novas edificações, destinadas à partida para a instalação de 

laboratórios, propostas na zona mais a Sul da área de intervenção, serão devidamente 

equipadas com estacionamento e arruamentos com árvores em caldeiras que enfatizem a 

direcção e as vistas para a ria. Para este efeito foi escolhida o Tamarix africana (anexo IX). 

Na área a Norte desta, onde se encontram construídos os edifícios da Cantina, a Casa do 

Estudante e algumas residências, é proposta a eliminação de todos os demais edifícios 

projectados, à excepção do edifício mais a Norte por atribuir ao espaço uma maior 

legibilidade e harmonia na organização do mesmo. 

Através da rede de caminhos pedonais, em calçada de granito e em betão impresso, e 

ciclovias que se propõe neste espaço, pretende-se responder a todas as ligações 

consideradas mais importantes. Na área em vazio entre os quatro edifícios mencionados 

propõe-se a plantação de Pinus pinea (anexo IX) que irá contribuir para a harmonia do 

espaço criando zonas de estadia à sombra, juntamente com a instalação de mobiliário 

urbano como mesas, bancos e papeleiras (vide anexo VII – Corte Rua do Castro-Esteiro de 

S. Pedro e anexo VIII – Fotomontagem 3). 

Por forma a aproveitar as potencialidades que o solo oferece e manter a área cuidada, 

propõe-se a reinstalação de uma área de produção de culturas arvenses, com especial 

interesse pelo exemplo “vivo” de uma actividade agrícola tao importante enquanto memória 
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colectiva de um passado rural assumido neste espaço. Assim, numa área estimada de 865 

m2, aconselha-se a sementeira sequencial das principais culturas tradicionalmente mais 

cultivadas: de Outono/Inverno, gramínea forrageira azevém anual (Lolium multiflorum Lam.), 

estreme ou em consociação com outras cultivares do tipo ervilhaca (Vicia spp.); e de 

Primavera/Verão, com particular interesse o cereal milho (Zea mays). Este espaço será 

arrendado, ou alvo de parceria com potenciais agricultores interessados, que contribuirão, 

não só para a sustentabilidade ecológica da proposta, como para a viabilidade económica 

da mesma. A ligação entre a Rua da Pega e as novas instalações poderá ser feita também 

com recurso a este espaço. Pretende-se assim criar um percurso dinâmico, interactivo e 

educativo, com especial interesse e relevo pelas fases que a cultura do milho oferece ao 

longo do seu ciclo vegetativo (vide anexo VIII – Fotomontagem 4). 

A requalificação paisagística do esteiro de S. Pedro e a, já realizada, remoção da antiga 

ETAR e consequente descontaminação da água verificam o potencial recreativo do mesmo. 

Assim sendo, no local a Este do campo agrícola proposto, reservou-se uma área para a 

instalação de um parque náutico. Este parque pretende-se equipado com quatro estruturas 

do tipo “barracões” pré-fabricados de madeira, enquadrados no ambiente cénico 

paisagístico envolvente, para arrumo dos diversos equipamentos para a prática de 

canoagem, remo, entre outras actividades náuticas não motorizadas. Foi planeado um 

acesso rodoviário aos barracões e uma rampa de acesso à ria em betão poroso por forma a 

se tornar menos escorregadio. Escolheu-se este local por ser o mais próximo do canal 

permanente, em todo o esteiro, e deverá ser provido de estacionamentos e uma cafetaria, 

ou equipamento similar, de apoio, com explanada em deck de madeira, direccionada para a 

ria, por forma a usufrui das vistas (vide anexo VIII – Fotomontagem 5). 
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5. Considerações Finais 

A execução de um projecto de requalificação e recuperação de áreas ecologicamente 

degradadas é bastante complexa e passa essencialmente pela abordagem a inúmeras 

soluções. A associação de estes sistemas a ecossistemas aquáticos tão sensíveis, como é 

o caso da Ria de Aveiro, reforça a importância da sua recuperação, na procura de um 

equilibro ecológico sustentável. Com a presente proposta pretende-se encontrar uma 

solução possível para a regeneração da área estudada, a qual propõe-se ser implementada 

com base no seguinte Plano de Fases de Implementação: 

1. Delimitação e arrendamento das áreas destinadas à produção de culturas arvenses; 

recuperação da casa em ruínas com a sua adaptação à cafetaria, ou similar; 

construção do campo de futebol; construção do parque náutico. 

2. Recuperação da frente da ria correspondente à Rua da Pega, assim como a 

construção dos percursos sobre as motas, e o alargamento da ponte sobre o esteiro; 

instalação dos caminhos de ligação ao campus e dos sistemas de micro-relevos 

revestidos por vegetação arbustiva e arbórea; 

3. Regeneração das matas nas vertentes do esteiro e a instalação dos miradouros; 

4. Construção dos edifícios propostos a Sul do esteiro e das infra-estruturas associadas 

a estes (estacionamentos, arruamentos, etc.) 

5. Instalação das espécies arbóreas nos parques de estacionamento existentes. 

Naturalmente que uma intervenção como a aqui proposta requer recursos financeiros iniciais 

com algum significado cujo investimento tenderá a ter o seu retorno apenas a médio/longo 

prazo. Assim sendo, numa primeira fase calcula-se recorrer ao apoio de verbas nacionais, 

de âmbito regional/municipais, ou de âmbito central/ministérios com jurisdição na área, ou 

mesmo por candidatura a projectos de investimento comunitários disponíveis para este tipo 

de intervenções em áreas sensíveis de contacto com a natureza.  

Admite-se como expectável que o aluguer das estruturas a edificar (cafetaria, instalações 

desportivas e parque náutico, etc.), quando bem promovidas e acolhidas pela população 

estudante e não-estudante, que delas venham a usufruir, permitirá, por um lado, a 

recuperação do capital investido, e por outro, gerar recursos necessários à auto-sustentação 

na conservação e manutenção tanto do edificado com das áreas verdes. Também o 

possível arrendamento dos espaços agrícolas poderá gerir algum rendimento, no entanto 

apenas o necessário para a manutenção deste espaço ou das acessibilidades do mesmo. A 

solução e o estudo de viabilidade económica que se apresenta, extravasando o âmbito 

deste estudo, aconselha-se que venha a ser desenvolvido numa fase posterior do trabalho. 
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Anexo I – Ficha ZPE Ria de Aveiro 
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Anexo II – Projectos no âmbito do PIOR - UNIR@RIA 
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Anexo III – Vistas  
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Vista 2 

 



 

 
20 

Vista 3 
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Vista 5 
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Anexo IV – Conceito de Intervenção 
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Anexo V – Plano Geral 
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Anexo VI – Cortes Representativos I 
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Anexo VII – Cortes Representativos II 
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Anexo VIII – Fotomontagens 
 

Fotomontagem 1 – Miradouro 

 

 

 

Fotomontagem 2 – Casa em Ruínas Recuperada e Charca 
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Fotomontagem 3 – Agra do Castro 

 

 

 

Fotomontagem 4 – Campo de arvenses (Primavera/Verão – Milho) 
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Fotomontagem 5 – Parque Náutico 
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Anexo IX – Herbário 

In Humphries, C. J., Press, J. R. & Sutton, D. A., 1996. Árvores de Portugal e Europa. Porto: 

Fapas 

Árvores Propostas  

Nome científico: Arbutus unedo 

Nome comum: medronheiro 

Altura média: 12 m 

Floração: Outubro - Novembro 

Folha: Persistente 

Fruto: Baga 

 

 

Nome científico: Cercis siliquastrum 

Nome comum: olaia 

Altura média: 10 m 

Floração: Maio 

Folha: Caduca 

Fruto: Vagem 

Nome científico: Fraxinus angustifolia 

Nome comum: freixo-de-folhas-estreitas 

Altura média: 25 m 

Floração: Maio 

Folha: Caduca 
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Nome científico: Pinus pinea 

Nome comum: pinheiro-manso 

Altura média: 30 m 

Folha: Persistente 

Fruto: Pinha 

 

 

 

 

 

Nome científico: Tamarix africana 

Nome comum: tamargueira 

Altura média: 8 m 

Floração: Abril - Agosto 

Folha: Caduca 
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Arbustos Propostos 

Nome científico: Crataegus monogyna 

Nome comum: pilriteiro 

Altura média: 18 m 

Floração: Março - Junho 

Folha: Caduca 

 

 

 

Nome científico: Lavandula angustifolia 

Nome comum: alfazema 

Altura média: 1 m 

Floração: Julho 

Folha: Persistente 

 

 

 

 

Nome científico: Pistacia lentiscus 

Nome comum: aroeira 

Altura média: 8 m 

Floração: Abril 

Folha: Persistente 
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Nome científico: Prunus lusitanica 

Nome comum: azereiro 

Altura média: 3-8 m 

Floração: Junho 

Folha: Persistente 

 

 

 

Nome científico: Sambucus nigra 

Nome comum: sabugueiro 

Altura média: 10 m 

Floração: Junho - Julho 

Folha: Caduca 

 

 

 

 

 

 

 

 


