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RESUMO 

 Este trabalho de Projeto Final de Mestrado procura, num primeiro momento, 

analisar o papel das grandes infraestruturas viárias nas áreas metropolitanas, bem como a 

sua influência na organização do tecido urbano envolvente que, em certos casos, faz com 

que se criem barreiras físicas e ruturas no espaço urbano e social, procurando então 

identificar formas de intervenção dentro desta temática, através da análise de um conjunto 

de casos práticos atuais. 

 O trabalho foca-se assim na temática dos espaços públicos como meio de 

reconexão urbana, que procura diluir este efeito de rutura, refletindo acerca do seu papel 

na cidade contemporânea, bem como a sua relevância como meio de ligação entre os 

tecidos urbanos, contribuindo para a resolução de problemáticas de fragmentação social e 

territorial. Foca-se ainda, nos espaços associados a infraestruturas e nos métodos 

inerentes à materialização e qualificação destas intervenções. 

Procura-se então a clarificação destes conceitos, através da revisão de literatura e 

da análise de casos de estudo, de forma a definir parâmetros fundamentados de 

intervenção, que permitam o estabelecimento de uma proposta integrada de projeto, 

adaptada à realidade de um caso particular. Surge assim, como base para o estudo, a zona 

da Segunda Circular e sua envolvente que, devido à consolidação da rede viária de Lisboa 

e a alterações verificadas nas prioridades de vivências urbanas, surge como palco de 

novos desafios, integrando-se na problemática em questão. 

Esta proposta tem como prioridade a potencialização do espaço urbano, deixando 

de ser um mero percurso de circulação, mas garantindo a qualidade da sua vivência, 

procurando consolidar o território como um todo e integrando-o na estrutura da cidade. 

Palavras-Chave  
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ABSTRACT 

This Master's Final Project seeks, in the first instance, to analyze the role of major 

road infrastructures in metropolitan areas, as well as its influence on the organization of the 

surrounding urban fabric that, in some cases, creates physical barriers and discontinuities in 

urban and social space, searching to identify ways to do an intervention within this theme, 

by analyzing a set of today’s case studies. 

The work focuses on themes like public spaces as a mean of urban reconnection, 

which seeks to reduce this rupture effect, reflecting about their role in the contemporary city, 

as well as its importance as a mean of connection between the urban fabric, contributing to 

solving problems of social and territorial fragmentation. It also focuses on the spaces 

associated with infrastructure and methods inherent to materialization and qualification of 

these interventions. 

So it seeks the clarification of these concepts, through literature review and 

analysis of case studies, in order to set based parameters of intervention, which allow the 

establishment of an integrated project proposal, adapted to the reality of a particular case. 

Thus emerges as the basis for this study, the area of the Segunda Circular and its 

surroundings that, due to the consolidation of Lisbon’s road network and changes occurring 

in the priorities of urban experiences, emerges as a stage for new challenges, integrating 

itself in the issue in question. 

This proposal priority is the enhancement of urban space, no longer just a 

circulation path, but the ensuring of the quality of its experience, seeking to consolidate the 

territory as a whole and integrating it into the structure of the city. 

Key-Words 
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 1.1. TEMA 

 O trabalho enquadra-se na temática geral “Segunda Circular_De Limite a 

Interface”, colocada no âmbito do Projeto Final de Mestrado pelos professores Pedro 

George, Sofia Morgado e João Rafael Santos e incide sobre os tecidos urbanos adjacentes 

a grandes infraestruturas viárias, bem como o modo como se pode diminuir o seu impacto, 

de forma a requalificar e conectar estes espaços, intitulando-se assim: “Reconexão Urbana 

_ Espaço Público como elemento de ligação”. 

 

1.2. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

Num contexto atual, em que o papel do planeamento urbano se foca no repensar e 

requalificar a cidade existente, a reconexão urbana torna-se um elemento essencial de 

reflexão pois, reconectando e interligando os diferentes tecidos da estrutura urbana e 

eliminando os seus pontos de rutura, criam-se novas vivências e transmite-se uma nova 

qualidade urbana, que potencializa e revitaliza a própria cidade.      

O espaço público surge assim como uma grande potencialidade, pois é um 

elemento fundamental na estrutura urbana da cidade, melhorando a qualidade de vida dos 

indivíduos e contrastando com a monotonia de edificações e de entrelaçados de vias 

existentes. Devido à sua capacidade flexível, adaptável e multifuncional, torna-se um modo 

privilegiado de alcançar estas conexões fundamentais ao desenvolvimento da cidade atual. 

 

1.3. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

Com o aumento exponencial da utilização dos veículos particulares, na segunda 

metade do século XX e com o consequente tráfego gerado nas cidades, as intervenções 

direcionadas no sentido de melhorar este meio de circulação tiveram um papel 

importantíssimo no desenho e desenvolvimento da estrutura urbana. Contudo, algumas 

destas infraestruturas foram projetadas sem ter em conta o facto de constituírem grandes 
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barreiras físicas, prejudicando assim a articulação dos tecidos envolventes e criando-se 

ruturas a nível local, ao mesmo tempo que se conectava o território a nível global. 

Um destes casos foi a via da Segunda Circular, em Lisboa, que surgiu como um 

modo eficiente de distribuição da circulação da cidade e que, tendo sido construída por 

troços, consoante o orçamento disponível ou a necessidade de acessibilidade entre certos 

pontos, não foi pensada como um todo, nem na sua integração na estrutura urbana, 

acabando por se tornar um elemento de fração entre os tecidos urbanos adjacentes. 

Atualmente, com o término da construção da CRIL, que surge como uma nova 

circular de distribuição de Lisboa e com a articulação proposta entre o Campo Grande e a 

área da Alta de Lisboa/Aeroporto, surgem novas alternativas que permitem a diluição do 

tráfego na Segunda Circular, criando-se uma grande oportunidade de repensar todo o seu 

percurso e reintegrando-a na cidade.  

Nesta temática, aborda-se a questão da requalificação da permeabilidade entre os 

diversos tecidos urbanos, pois considera-se o elemento fundamental de reintegração da via 

e o modo de abranger algumas linhas de orientação estratégicas estabelecidas no PDM 

para a área de estudo, tais como: a qualificação dos espaços não edificados nas malhas 

urbanas consolidadas; o reforço da coesão sócio territorial e melhoramento das vivências 

humanas; a transformação da Segunda Circular em alameda urbana e a possibilidade que 

esta cria de acolher usos complementares que confiram novas vivências à zona, 

designadamente comércio, serviços e habitação. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 A presente dissertação tem como objetivo refletir e propor estratégias de 

intervenção que possibilitem procurar responder à questão de como se pode obter um 

território coeso e com qualidade de vida urbana, capaz de conviver com a presença de 

infraestruturas viárias. Esta questão envolve ainda uma outra, acerca de como se pode 

circular ao longo destas infraestruturas, ou mesmo atravessá-las, com conforto e 

segurança, mantendo uma continuidade de espaço público que agregue os tecidos urbanos 

e as suas diferentes vivências. 



INTRODUÇÃO                                                                                    
 

5 

 Para responder a estas questões é necessário realizar um estudo que permita: 

⋅ Perceber de que forma as infraestruturas viárias têm sido introduzidas nas 

cidades; 

⋅ Analisar o impacto que estas têm na estrutura urbana adjacente; 

⋅ Investigar abordagens de intervenção de requalificação de espaços fragmentados; 

⋅ Perceber a importância do transporte público como elemento agregador; 

⋅ Definir o que são espaços públicos urbanos e a sua importância na cidade; 

⋅ Identificar as diferentes características do espaço público, que o tornam um bom 

elemento de ligação entre tecidos urbanos;  

⋅ Perceber de que forma os espaços associados a infraestruturas viárias podem ter 

qualidade e funcionalidade de espaço público urbano. 

Deste estudo pretende-se então formular hipóteses de resposta às questões 

colocadas, com o intuito de desenvolver uma estratégia de intervenção urbanística para a 

problemática apresentada e que se concretize num projeto urbano para a área de 

intervenção. 

 

1.5. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Sendo este um exercício de planeamento urbano que envolve o repensar de um 

vasto território, segundo uma proposta urbanística para a Segunda Circular e os seus 

espaços envolventes, implica uma filosofia de intervenção estratégica, apoiada num 

entendimento das suas fraquezas e oportunidades e estabelecendo a sua aplicação, 

aprofundando e desenvolvendo o trabalho já iniciado no âmbito da cadeira de Laboratório 

de Projeto Urbano e Territorial III. 

O processo associado a este exercício implica a demonstração e a aplicação da 

aprendizagem adquirida ao longo do curso, desenvolvendo várias escalas de projeto, 

desde a interpretação de uma problemática ao detalhe de um projeto urbano, passando 

pela capacidade de pesquisa e interpretação de instrumentos de gestão e planeamento do 

território e de casos de estudo.  
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Assim, a metodologia associada à realização do projeto, organiza-se da seguinte 

forma:  

Conectar Tecidos Urbanos – Numa primeira fase, procura-se perceber de que 

forma esta temática se enquadra no contexto atual de planeamento, através de um trabalho 

de investigação documental e de casos de estudo, de forma a estabelecer princípios de 

intervenção orientadores do trabalho. 

Caracterização da Segunda Circular – De seguida, procura-se estabelecer uma 

boa compreensão da área de intervenção, percebendo o seu percurso histórico e 

identificando os seus principais elementos, as suas relações morfológicas, funcionais, 

sociais e ambientais, bem como as suas fraquezas e oportunidades. Procura-se ainda 

identificar as visões dos atuais IGT acerca desta área. 

Proposta de Intervenção Estratégica – Estabelecidos os princípios de 

intervenção e analisada a área de estudo, estabelecem-se os objetivos do plano, bem 

como as medidas a adotar, segundo os diversos elementos de intervenção e partindo de 

uma abordagem mais geral, ao nível do território, até uma visão mais concreta da área de 

estudo. Por fim, aplicam-se estas medidas e objetivos estratégicos num local específico da 

área em estudo, concretizando um plano urbano que procure responder às necessidades 

específicas do local e dar forma à visão geral estratégica. 

 

1.6. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 A área de intervenção em estudo encontra-se na coroa norte da cidade de Lisboa 

e compreende o território urbano enquadrado entre a zona do Aeroporto da Portela e 

Benfica, mais especificamente, os tecidos urbanos adjacentes à via rodoviária intitulada 

Segunda Circular e que é formada pelas Avenidas General Norton de Matos e Avenida 

Marechal Craveiro Lopes. Esta área atravessa assim a cidade de Lisboa, ligando a zona 

oriental da cidade, à sua zona ocidental. 
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Sendo a temática dos espaços públicos um tema tão abrangente, torna-se 

essencial abordar neste estudo, não só as suas características gerais como elemento 

urbano, que lhe conferem capacidades essenciais ao planeamento das cidades, mas focar 

o estudo na problemática específica apresentada no capítulo anterior. Assim, este capítulo 

divide-se em três tópicos. No primeiro procura-se perceber o papel da infraestrutura viária 

em estudo no desenvolvimento urbano e de que formas se pode intervir nestes espaços, o 

que origina os dois tópicos seguintes, que abordam o tema do transporte público e a forma 

como este interliga os espaços e potencializa uma maior vivência urbana e, por fim, os 

espaços públicos associados a estas infraestruturas, bem como a sua importância como 

elemento conector de espaços desagregados. 

Desta forma, foi necessário selecionar referências teóricas das últimas décadas, 

que permitissem uma reflexão, baseada no desenvolvimento histórico das cidades, mas 

com uma visão atual do tema da dissertação, bem como referências práticas, de forma a se 

poder estabelecer uma proposta de intervenção, desenvolvida nos capítulos seguintes. 

 

2.1. INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO CONTEXTO URBANO 

 “After World War II, mobility grew to become a requirement of modern life.” 

(Shannon & Smets, 2010, p. 15)    

 Com a massificação da produção do automóvel a partir da Revolução Industrial e 

com a generalização da sua utilização pela população, criaram-se novas possibilidades de 

organização e desenvolvimento urbano, pois as distâncias tornaram-se cada vez menos 

importantes e permitiram uma maior dispersão dos elementos das cidades. A mobilidade, 

ou seja, “the possibility of getting to different places” (Kraft, Sabine1), ganhou assim novas 

dimensões, tornando-se essencial à vida quotidiana da população e um fator fundamental 

no desenvolvimento das cidades. “O homem urbano anda menos a pé; motorizou-se” 

(Carvalho, 2003, p. 159).   

                                                             
1 Citação retirada de Gausa, M. (1997). Rethinking Mobility. Quaderns 218. 
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 Esta nova realidade levou à criação de redes de infraestruturas viárias, que 

têm como objetivos principais distribuir o tráfego gerado e permitir os acessos (Grava, 

2002) e que, segundo Graham e Marvin (2001), permitiram encurtar as distâncias entre 

pontos geograficamente separados, acabando por os unir, facilitando o próprio comércio e 

as interações pessoais e eliminando barreiras à mobilidade e troca de bens e serviços. 

Associadas a estas infraestruturas, verificou-se ainda uma expansão das cidades para as 

periferias, à medida que as redes das cidades se fundiram com as redes de sistemas 

urbanos a um nível global e permitiram maiores conexões com as áreas envolventes, 

enquanto se interligavam territórios em cidades, regiões e nações. Surgem assim novas 

centralidades nas cidades, afastadas do seu centro e mudam-se relações de sociabilidade, 

que se dispersam num território cada vez mais vasto, alterando os modos de vida das 

populações. 

 Segundo Shannon e Smets (2010), a qualidade dos ambientes gerados nos 

espaços urbanos está diretamente relacionada com a qualidade das próprias 

infraestruturas viárias que os servem, uma vez que a sociedade se tornou grandemente 

dependente do automóvel para diversos aspetos, incluindo a sua própria vida económica. 

Esta importância está também associada ao facto de ter havido uma alteração nos modos 

de produção, separando-se as suas diversas fases em setores localizados separadamente, 

tornando-se dispersas geograficamente, o que resultou num maior crescimento de serviços 

e em novas relações espaciais e temporais. 

 Contrariamente a esta ideia da época moderna de coesão territorial, em que a 

cidade foi imaginada como um espaço unitário, coerente e ordenado, segundo Graham e 

Marvin (op. cit), estas grandes infraestruturas viárias, que surgiram como um modo de 

concretizar estes ideais e conectam territórios a um nível global, vieram fraturar e 

fragmentar, a nível local, os espaços urbanos onde estavam inseridas.  

 “The construction of spaces of mobility and flow for some, however, always 

involves the construction of barriers for others.” (Graham & Marvin, 2001, p. 11) 

 A própria presença natural destas infraestruturas origina alterações nos tecidos 

urbanos, devido à sua forma física, principalmente a sua dimensão, que modifica 

plenamente a paisagem urbana existente, bem como a própria situação original do 

território. Criam-se assim barreiras físicas nos tecidos urbanos, que modificam a identidade 
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urbana, ao mesmo tempo que afetam as interações sociais e, por vezes, isolam espaços 

geograficamente próximos entre si. Passou-se então a ver estes elementos não como a 

melhoria urbana desejada mas, de certo modo, como destruidores do ambiente urbano e 

social. 

 Apesar da inegável importância destas infraestruturas viárias, estes impactos nas 

cidades surgiram devido à falta de um planeamento global do espaço urbano. De acordo 

com Graham e Marvin (op. cit), devido ao facto de os urbanistas e arquitetos terem 

negligenciado, em grande parte, as redes viárias no seu planeamento das cidades, 

focando-se no espaço entre edifícios e não assumindo estes elementos como fundamentais 

na estruturação urbana e territorial, estes foram deixados exclusivamente ao domínio dos 

engenheiros, que os definem a partir da sua função prática. “Like blades, the engineers’ 

iron structures chopped up the body of the city, fragmenting the urban tissue” (Graham & 

Marvin, 2001, p. 45). 

 Foram-se assim desenvolvendo estes elementos como infraestruturas 

estandardizadas, em que apenas é considerado o tráfego automóvel e servem como 

corredores para esse fim, sem relação com o ambiente adjacente e com secções 

inalteráveis ao longo do seu percurso e independentemente da sua localização (Shannon & 

Smets, 2010).  

 Para Brandão (2011), outra crítica que se pode fazer aos modos como estas 

infraestruturas foram introduzidas na cidade, é o facto de que se, por um lado se permite 

que haja uma grande separação das funções pela cidade e se se localizam as zonas de 

atividades maioritariamente junto aos nós e eixos de circulação rodoviária, então também 

se cria uma dependência continuamente crescente do automóvel, o que leva a que se 

esgote rapidamente a capacidade das infraestruturas, devido aos congestionamentos e 

novos fluxos que, por si só, atraem. 

Como consequência desta evolução da mobilidade, Viegas destaca ainda que, 

esta dependência do automóvel e das infraestruturas criadas, leva a um descontentamento 

com as condições em que os cidadãos a podem exercer “qualquer que seja o modo como 

se deslocam: quem anda de transporte público queixa-se de longas esperas, grandes 

apertos, e viagens lentas; quem anda de carro queixa-se do pára-arranca e da dificuldade 

de estacionar: e finalmente quem anda a pé queixa-se dos passeios ocupados pelos 
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carros, da dificuldade que tem em atravessar algumas avenidas principais, e dos fumos e 

ruídos que tem de suportar ao longo do percurso” (2004, p. 91). 

 Atualmente, o modo de pensar a cidade alterou-se, sendo que, apesar da 

mobilidade continuar a ser um elemento fundamental, já não é pensada unicamente como 

necessidade de conexão entre pontos, mas no seu encontro com o ambiente circundante, 

tornando-se um dos focos principais da teoria e prática do urbanismo e arquitetura 

contemporâneos. Para Shannon e Smets (op. cit.) a criação das redes viárias está 

interligada com a própria arquitetura, permitindo criar paisagens e ambientes urbanos 

integrados e em que tudo se adapta às condições físicas do local, fortalecendo as suas 

qualidades e identidade. 

Segundo Cervero, Kang e Shively, “priorities are shifting away from designing cities 

to enhance mobility toward promoting economic and environmental sustainability, livability, 

and social equity” (2007, p. 1), o que leva a que, atualmente, se estejam a efetuar 

requalificações urbanas nestas infraestruturas e tecidos adjacentes, procurando 

consolidar os tecidos urbanos e diluir o efeito barreira provocado. 

 Estas intervenções têm sido efetuadas de diferentes formas, segundo diferentes 

perspetivas de como os tecidos urbanos podem conviver com infraestruturas viárias de 

grandes dimensões e têm sido efetuadas diversas experiências a nível urbanístico, 

contudo, alguns objetivos são comuns a estas intervenções, como a prioridade conferida ao 

peão e à mobilidade pedonal, que na época modernista era deixado para segundo plano, a 

procura de criação de permeabilidades entre as duas margens das vias e, até mesmo, 

intervenções ao nível da proteção contra ruído, fumos e vibrações advindos da rede viária. 

 Neste contexto importa ainda realçar os benefícios de andar a pé, que fazem com 

que seja um fator fundamental destas intervenções, identificados por Brandão (op. cit.), 

como o tempo de vida ganho a partir da atividade física da população, a poupança de 

combustíveis e energia consumidos pelo automóvel e a própria melhoria da habitabilidade e 

vivência conferida aos espaços, reforçando-se a necessidade da criação de uma malha 

contínua de caminhos, passeios e outros espaços de trânsito lento que liguem os pontos de 

vida urbana. 
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 Na obra “The Landscape of Contemporary Infrastructure” (Shannon & Smets, 

2010) são enunciadas algumas das perspetivas adotadas nestas requalificações urbanas 

da infraestrutura, das quais se destacam “The Artifice of Hiding” e “Fusion into a new 

Composite”. 

 Em “The Artifice of Hiding”, procura-se a dissimulação da própria 

infraestrutura, escondendo-a na paisagem urbana, através de manipulações topográficas 

e/ou do redesenho da sua secção transversal, enterrando-se a própria via no seu todo, ou 

em partes e utilizando a parte superior para fortificar a reconexão urbana, resultando em 

dois tipos de espaços: “the underworld of traffic and train movement, stench, noise, and 

parking versus the upper world of beauty, delight, recreation, and social interaction” 

(Shannon & Smets, 2010, p. 56). 

 Estas intervenções melhoram, não só o impacto visual e de poluição da 

infraestrutura, mas o próprio valor do território e dos espaços públicos, procurando conectar 

os tecidos urbanos adjacentes à via, através da continuação da morfologia urbana existente 

e, até mesmo, da introdução de pontos de atividade económica, garantindo uma separação 

entre o tráfego rodoviário e os espaços pedonais. Esta abordagem, usualmente, alarga-se 

ainda aos espaços de estacionamento dos veículos, que passam a ser subterrâneos.  

 Na Artéria Principal de Boston, em 

Massachussets, EUA, foi realizada, em 2007, uma 

destas intervenções, procurando eliminar a separação 

que esta via provocava no território, através da sua 

transformação num túnel de 6,5 km de estrada, em 

que se mantem a função prática da via, garantindo a 

eficácia das necessidades de mobilidade, mas 

libertando toda a sua cobertura para renovação 

urbana. Foram assim recuperados os pavimentos que 

ligavam os edifícios, criando uma rede de parques e 

praças, que se podem percorrer em segurança e que 

interligam os tecidos urbanos e que são reforçados 

através da introdução de novo edificado e atividades 

que os suportam. 

Fig. 1 – Boston Central Artery               
Situação anterior à intervenção 

A fracturação do centro da cidade 
provocada pela via 
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Fig. 2 – Boston Central Artery               
Plano de intervenção 

A reconexão dos tecidos urbanos através da 
construção de túneis viários 

 Mantendo-se vias de acesso local ao 

nível superior, com ligações a este novo túnel 

e criando-se esta nova faixa de espaço 

público, é de salientar que a presença da 

infraestrutura continua a ser visível, contudo, 

o ambiente urbano e a própria vivência social 

do espaço melhorou eficazmente, 

demonstrando como se pode conviver com 

uma infraestrutura viária de grande 

dimensão, possibilitando a sua eficácia e, ao 

mesmo tempo, não deixando que 

impossibilite permeabilidades contínuas, 

transversais e longitudinais, entre margens. 

 Em “Fusion into a new Composite”, as linhas orientadoras da intervenção não se 

focam no esconder a infraestrutura, mas sim na sua integração na composição 

urbana e paisagística existente, procurando a combinação de diversos elementos urbanos 

numa entidade. A infraestrutura continua a ser perfeitamente visível, mas não se encontra 

abstraída da envolvente.  

 Os autores identificam duas formas de concretização desta abordagem. Numa 

estratégia aceita-se a infraestrutura, tentando-se que faça parte de um contexto urbano 

mais complexo, por exemplo, através da reutilização de espaços vazios, originados pela 

infraestrutura, em atividades que possam ser exercidas neste contexto, ao mesmo tempo 

que se trabalham as margens da via, conferindo-lhes novas dinâmicas. A segunda 

estratégia, por outro lado, intervém na própria infraestrutura, por exemplo, através do 

redesenho da sua secção transversal, permitindo distribuir os diversos tipos de mobilidade 

em vias especializadas e garantindo atravessamentos pedonais que conectam as duas 

margens. 

 “The intervention is neither insertion nor concealment, but intelligently utilizes 

public space as a lever and strategic element in the positioning of the road. Lateral public 

spaces and semi covered platforms respond to differing urban contexts along the route” 

(Shannon & Smets, 2010, p. 82).  
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Na Gran Via de les Corts Catalanes 

em Barcelona, foi realizada, em 2007, uma 

destas intervenções, procurando o redesenho 

da secção da via e distribuindo os tráfegos 

em três níveis, o que permite uma mobilidade 

automóvel ainda mais eficaz. Assim sendo, 

no nível inferior circulam os tráfegos de 

passagem rápida, no nível intermédio circula 

uma linha de transporte público e encontram-

se os estacionamentos e, finalmente, o nível 

superior é destinado ao tráfego local, às 

mobilidades suaves e a um sistema de 

espaços públicos. 

Apesar deste redesenho, a via não é 

coberta, sendo assim perfeitamente visível, 

mas garantem-se as permeabilidades 

transversais, através da introdução de 

plataformas, que ligam as margens da via e 

que se localizam a cada 400 metros, 

suportando as conexões viárias transversais, 

bem como as ligações pedonais. 

 Outra característica a realçar nesta intervenção é a introdução de barreiras ao som 

e à poluição, advindos do fluxo automóvel, ao longo de toda a via, o que torna o contacto 

dos tecidos urbanos com a infraestrutura mais agradável, ao mesmo tempo que intervém 

na própria paisagem do local. Demonstra-se assim que é possível diminuir eficazmente os 

impactos da grande infraestrutura viária no contexto urbano e garantir melhorias de 

vivência social a partir de uma aceitação da própria infraestrutura, sem ser necessário 

eliminá-la ou escondê-la. 

Fig. 3 – Gran Via de les Corts Catalanes       
Situação anterior à Intervenção 

A imagem do local, maioritariamente marcada pela 
presença de grandes vias rodoviárias 

Fig. 4 – Gran Via de les Corts Catalanes  
Ambiente atual da infraestrutura 

O redesenho do perfil da via permite a integração 
dos diversos sistemas de mobilidade, incluindo os 

atravessamentos transversais pedonais 
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2.2. TRANSPORTE PÚBLICO E A SUA LIGAÇÃO COM OS TECIDOS URBANOS 

 “Talvez mais do que qualquer outro fator, os modos de deslocação influenciam o 

modo como as cidades crescem e as formas que adquirem os seus espaços” (Brandão, 

2011, p. 137) 

Estando as atividades económicas e atrativas das cidades espalhadas pelo 

território e tendo-se expandindo geograficamente os seus tecidos urbanos, a cidade 

contemporânea tornou-se extremamente dependente das condições de mobilidade 

existentes, bem como da oferta de modos de transportes, públicos e privados, que 

conectam os diversos pontos.  

Esta oferta tem-se alterado ao longo do tempo, consoante as prioridades das 

vivências urbanas existentes em cada época e a evolução de inovações técnicas e/ou 

tecnológicas. Assim, segundo Shannon e Smets (2010), no século 20, deu-se 

essencialmente prioridade aos meios de transporte aéreo e rodoviário, que vieram, tal 

como visto no tópico anterior, facilitar as deslocações em grandes distâncias, que eram 

anteriormente efetuadas por barco ou comboio, diminuindo os tempos de viagem e 

aumentando a acessibilidade e a conveniência das deslocações, na medida em que 

permitiu uma maior liberdade de movimento. Contudo, no século XXI, estas prioridades 

estão a ser de novo alteradas, procurando repensar a mobilidade nos territórios, através da 

procura de tipos de transporte de maior eficiência. 

Neste contexto, Grava (2002) destaca a importância da intermodalidade, ou 

seja, da conexão entre os diversos modos de transporte, procurando, não dar apenas 

prioridade a um modo de transporte, mas a uma rede que interligue os diversos modos, 

tornando-se mais eficiente pois, “one mode does not solve all urban transportation problems 

and every mode has a place in the mobility spectrum” (Grava, 2002, p. 8). Procura-se 

assim, ir de encontro às diversas necessidades dos locais, sendo que, a qualidade e o 

sucesso de um sistema de transportes depende, não apenas do número de utilizadores, 

mas do modo como cumpre os objetivos propostos para a sua introdução, como por 

exemplo a redução do tráfego em automóvel particular, ou a mudança desejada nos tecidos 

urbanos.  
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Esta ideia da intermodalidade é também partilhada por Viegas (2004), que defende 

que os vários modos de transporte se devem encontrar em cada zona, mas segundo certas 

características, como o uso do solo e funções, que determinam o nível da procura, ou 

mesmo as infraestruturas presentes. Deve-se então, gerir a mobilidade no seu todo, 

procurando o seu bom funcionamento e eficácia, num sistema em que a prioridade é dada 

ao próprio cidadão que a vive. 

Os pontos em que esta mudança entre modos de transporte é efetuada, tornam-se 

assim locais relevantes, devido ao seu grande número de utilizadores, o que faz com que 

sejam áreas privilegiadas para a localização de novas centralidades e para a intensificação 

do uso do solo pois, “the traditional equation between accessibility and transaction became 

a primary motor for spatial development” (Shannon & Smets, 2010, p. 15). 

Esta procura pela eficiência deve-se ao facto que, em grandes aglomerados 

populacionais é muitas vezes necessário transportar um grande número de pessoas, ao 

mesmo tempo e para o mesmo local, o que leva a que, na cidade contemporânea, se esteja 

a dar cada vez mais prioridade à mobilidade em transporte público, em detrimento do 

automóvel particular. Para tal, é essencial realizar uma grande melhoria na oferta e na 

qualidade dos transportes públicos, para que estes possam ser modos válidos de 

deslocação pois, se este modo de transporte não for eficiente e se se diminuir a utilização 

do transporte individual, então pioram-se ainda mais as condições gerais de mobilidade na 

cidade, em vez de as melhorar. Contudo, o automóvel individual é um modo de transporte 

bastante atrativo, na medida em que é o modo que melhor garante liberdade de 

movimentação, privacidade e conforto, por isso, Carvalho (2003) afirma que, para se dar 

esta mudança na realidade atual, não basta a melhoria dos transportes públicos, mas é 

necessário criar-se constrangimentos ao próprio automóvel: “haveria que pôr em causa o 

multiplicar de novas vias e que limitar velocidades; haveria que restringir (ou não aumentar) 

a oferta de estacionamento junto a locais de emprego e serviços” (Carvalho, 2003, p. 162).  

Esta melhoria desejada no sistema público de transportes está relacionada, não só 

com os seus aspetos técnicos e funcionais, mas também com a sua ligação com os tecidos 

urbanos em que se insere, na medida em que, tornando-se mais agradável o próprio modo 

como os utilizadores se podem deslocar nesta rede, criam-se incentivos à sua utilização. 



RECONEXÃO URBANA _ ESPAÇO PÚBLICO COMO ELEMENTO DE LIGAÇÃO                                                                                    

 

 
18 

Neste sentido, os investimentos nas redes de transporte devem ser 

acompanhados por investimentos de (re)desenvolvimento do espaço em que se insere 

pois, “its general ambition is to turn a potential drawback into an asset (…) and use the 

arrival of the network/infrastructure as an opportunity for a project to enhance the public 

realm by providing a convincing mixture of activities, open spaces, and amenities” (Shannon 

& Smets, 2010, p. 18), estando estas intervenções integradas no planeamento urbano do 

local, o que faz com que este beneficie destes transportes, ao tornar-se mais acessível, da 

mesma forma que o transporte em si beneficia do aumento da capacidade atrativa do local, 

que lhe garante mais utilizadores. 

 Deve-se assim, ter um cuidado especial com a localização e atratividade das 

paragens de transporte público e com o seu espaço envolvente, que devem estar 

integradas numa rede de percursos e espaços públicos, que lhes garantam qualidade, 

segurança e direccionalidade, permitindo assim que os utilizadores tenham uma maior e 

melhor vivência da cidade, que se dá durante o trajeto entre as paragens e o destino final, 

ou de partida, da viagem. 

Segundo Grava (op.cit.) a localização destas paragens devem estar relacionadas 

diretamente com a presença de edifícios que originem muitas viagens, devido à sua 

capacidade de atração, junto a outras paragens de TP, ou em pontos de convergência de 

percursos. Apesar de, para o utilizador, quanto menor a distância entre paragens, melhor, 

pois é facilitada a deslocação pedonal, esta distância deve estar relacionada, também, com 

os objetivos de eficiência dos operadores, existindo então apenas a quantidade necessária 

a uma cobertura de rede eficaz e adequada, o que, em meio urbano, leva a que as 

distâncias entre paragens não sejam menores do que 300, ou até mesmo 500m. 

O Metro Light Rail de Houston, EUA, 

surgiu como uma aposta da cidade em contrariar a 

tendência existente de uma cultura orientada para 

o uso do automóvel particular, procurando 

encorajar o uso dos transportes públicos, bem 

como a mobilidade pedonal que estes promovem. 

Conectando as principais áreas de atividade da 

cidade, este sistema de transporte permite uma Fig. 5 - Houston Metro Light Rail  
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diminuição dos congestionamentos que, de outra 

forma, surgiriam na rede viária destes espaços. 

 Ainda de salientar, são as paragens 

propostas para esta intervenção, que procuram 

criar uma vivência mais dinâmica, através da sua 

própria estrutura, modificando cores, materiais e 

padrões dos pavimentos, revestimentos das 

colunas, os próprios vidros das coberturas e ainda 

servem como palco para intervenções artísticas, 

que lhes conferem maior identidade e dinamizam a 

mobilidade pedonal. 

 

2.3. ESPAÇO PÚBLICO E AS MARGENS INFRAESTRUTURAIS 

“O Espaço Público é o local onde as pessoas vivem grande parte do tempo. É o 

espaço onde circulam, seja de automóvel ou a pé, é o espaço onde se encontram, onde se 

sentam, onde conversam. É onde se fazem as manifestações e as procissões, as grandes 

festas e os funerais, é onde se expressam coletivamente as grandes alegrias e as grandes 

dores. Vendo bem, o espaço público é a essência da cidade e é através dela que é 

representada” (Salgado M. , 2000, p. 9).  

Como espaço público urbano pode-se entender todo o espaço de uso público, não 

edificado e de acesso livre, englobando diversos elementos urbanos, como ruas, praças, 

espaços verdes e infraestruturas, tornando-se um elemento de grande importância na 

estrutura e vivência das cidades. É nestes espaços que se dá a dinâmica social das 

sociedades, sendo assim “el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 

ciudadania. Es un espacio físico, simbólico y político”, segundo Borja e Muxi (2003, p. 8).  

Para estes autores, a qualidade dos espaços públicos urbanos representa a 

qualidade da própria cidade, na medida em que, sendo o palco de encontro e contacto 

entre as pessoas e o espaço de maior dimensão sociocultural, torna-se o palco de 

representação da vida social e da qualidade de vida dos habitantes. Contudo, este uso 

social dos espaços depende de diversos fatores, que indicam a qualidade da sua vivência, 

Fig. 6 – Houston Metro Light Rail                         
As paragens do transporte público 

O dinamismo das próprias paragens, que 
cria atratividade à utilização deste sistema 

de transporte público  
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bem como a sua capacidade de perdurar ao longo do tempo, como o seu “diseño, la 

accesibilidad, la belleza, la monumentalidad, la promoción, el mantenimiento, la diversidad 

de usuarios y actividades posibles, etc.” (Borja & Muxi, 2003, p. 69), sendo de salientar a 

importância de que sejam acessíveis a toda a população, não fazendo distinções entre 

qualquer tipo de classes, como sexo, idade, classe social, raça, ou religião e defendendo o 

direito ao espaço público para todos. 

Esta ideia dos espaços públicos urbanos como espaços de carácter social e 

representativo da cidade em que estão inseridos é também defendida por Brandão, que os 

define como “espaço que é fundador da forma urbana, o espaço “entre edifícios” que 

configura o domínio da socialização e da vivência “comum”, como bem coletivo da 

comunidade” (2011, p. 34). Assim, estes espaços apresentam-se como espaços coletivos, 

que não se limitam a ser um espaço residual entre o espaço edificado e o viário, mas que 

são articuladores e organizadores do próprio território. 

Outra característica fundamental dos espaços públicos é a multifuncionalidade 

pois, quanto maior diversidade de funções estiverem presentes nestes espaços, maior o 

grau de atratividade, indo de encontro aos desejos de uma maior diversidade de 

utilizadores e gerando dinâmicas não só sociais, mas também económicas, culturais e 

funcionais pois, de acordo com Borja e Muxi (op. cit.), a polivalência de funcionalidades 

gera maior cidadania. Defende-se assim a ideia de cidade compacta, em que se promove a 

mistura de usos e não os espaços monofuncionais em que, segundo Carvalho existe um 

mau aproveitamento do espaço, estando estes sobre ocupados de dia e despovoados à 

noite, contribuindo para “problemas de desaproveitamento de infraestruturas, favorecimento 

de marginalidade e enfraquecimento das relações sociais de vizinhança” (2003, p. 210). 

Esta multifuncionalidade deve ser ainda adaptada às realidades e necessidades 

circundantes, específicas de cada local. 

Estas características, fazem com que os espaços públicos sejam um elemento de 

coesão territorial, com capacidade de se interligar com as redes existentes, ordenando e 

estruturando o território e qualificando não só o seu próprio espaço, mas também toda a 

envolvente pois, tal como afirma Brandão (op. cit.), um dos seus papéis principais é o de 

dar sentido ao conjunto da cidade, garantindo elementos de continuidade, devendo-se 

então integrar na estrutura urbana existente, dando continuidade às diversas dinâmicas.  
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.Uma destas redes é a de acessibilidade e mobilidade, associada à ideia de 

movimento, circulação e acesso em espaço público que, não ignorando o trânsito 

automóvel, se deve focar no transeunte que percorre estes espaços, criando uma boa rede 

contínua de caminhos, que suporte a mobilidade urbana e que ligue os seus diversos 

pontos, como o acesso a elementos edificados e de uso privado, paragens de transporte 

público, bem como aos principais pontos de atração, fazendo a distribuição a todo o espaço 

urbano envolvente. O autor considera que se deve assim, facilitar a mobilidade pedonal, 

mas também promover o uso das bicicletas que se tornam “um modo de transporte 

articulado, por um lado, com o movimento pedonal e, por outro, com os transportes 

públicos” (Brandão, 2011, p. 135), procurando a introdução de bicicletas públicas.  

Os novos espaços públicos, segundo Borja e Muxi (op. cit.), devem ainda ter a 

preocupação de introduzir novas e diversificadas centralidades na cidade, de qualidade 

urbana, bem como ofertas de comércio e serviços (associado à ideia de 

multifuncionalidade), gerando pontos de atração e requalificando áreas degradadas, ou 

menos atrativas, e criando dinâmicas urbanas que promovem a adaptação destes espaços 

à sua evolução, numa perspetiva temporal alargada de coesão territorial. Esta flexibilidade 

de usos está associada com a localização e a própria tipologia de espaço público, 

procurando solucionar problemas da cidade mas, mais especificamente, da estrutura 

urbana e social em que se insere.  

Neste tópico dos espaços públicos, é ainda importante referir os espaços verdes e 

o seu papel nos tecidos urbanos, bem como a sua ligação com as infraestruturas viárias. 

 “In recent decades, cities have grown in a dramatic way. The urban condition has 

become the norm. But this pervasive character has cast new light on the presence of nature 

in urban settings.” (Picon, 2010, p. 520) 

Com o crescimento das cidades e dos seus processos de urbanização, a estrutura 

ecológica natural foi-se degradando ao longo dos tempos, tendo vindo a ser necessária a 

criação, ou recuperação, dessa estrutura, de um modo um pouco artificial, procurando 

mitigar a sua perda e melhorar o próprio ambiente urbano. De acordo com Carvalho (2003), 

estes espaços verdes artificiais surgem então na cidade associados ao conceito de pulmão, 

como o Central Park, de Frederick Olmsted, em Nova Iorque, que pretende purificar o ar, 

melhorar a qualidade do ambiente e servir como desafogo do espaço edificado envolvente. 
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Estes espaços evoluem ainda para uma ideia de procura de articulação e estruturação do 

próprio tecido urbano, através de um sistema de contínuo de parques, como o Boston 

Emerald Necklace, também de Olmsted, ou, mais tarde, para a ideia de rede de espaços 

verdes, de Ruskin, em que esta estrutura penetra na cidade, não só de uma forma circular, 

mas também através de eixos radiais, que interligam os diversos espaços. 

Atualmente, apesar de algumas críticas, vai-se mantendo a ideia desta estrutura 

ecológica, não tanto relacionada com uma forma específica, mas pelos seus princípios em 

si, destacando Carvalho (op. cit.) algumas das suas vantagens, como a estabilidade e 

estruturação biofísica do território, o conforto ambiental, o enriquecimento estético e 

diversificação da paisagem urbana e a própria oferta de espaços para recreio e lazer, 

prática de desporto e contacto com a natureza. 

A relação desta estrutura com as infraestruturas urbanas contemporâneas tornou-

se um grande tema do urbanismo e paisagismo atuais, na medida em que, cada vez mais, 

se procura a combinação de diferentes disciplinas, de forma a encontrar soluções mais 

flexíveis e capazes de produzir espaço urbano coeso e coerente. Assim, segundo Bélanger 

(2010) a infraestrutura começa a ser pensada como um instrumento paisagístico, que deve 

ser reintegrado na estrutura urbana e apoiar a continuidade da estrutura ecológica, 

beneficiando assim das suas características, como a capacidade de absorção de poluição e 

ruído, ou de captação das águas pluviais, para colmatar algumas das deficiências da 

própria infraestrutura. Neste sentido, com esta ideia de infraestrutura como paisagem, 

“over the past decades of deindustrialization, open space networks have been revived 

through greenbelts, greenhearts, and greenways” (Farhat, 2011, p. 276), o que leva 

inevitavelmente a um diferente tipo de espaço urbano. 

Contudo, estes espaços devem ser pensados com algum cuidado quanto ao seu 

contexto na cidade, não pensando que quanto mais verde melhor, ou que todo o verde 

existente é intocável, mas sim procurando conferir-lhes uma certa identidade e função, 

associada à sua envolvente, como equipamentos, ou mesmo percursos urbanos existentes, 

ou propostos, importando assim que “tenham visibilidade, presença constante de pessoas e 

que se articulem de forma muito próxima com outras funções” (Carvalho, 2003, p. 220). 

Ao falar dos espaços públicos e verdes associados às infraestruturas viárias, como 

elemento de reconexão urbana, é ainda importante referir os espaços residuais ou “vazios 
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urbanos”, que surgem nas cidades, devido ao seu desenvolvimento urbano e que podem 

ser palco de requalificação e coesão urbana pois, se forem encarados como uma 

oportunidade, surgem imensas possibilidades de produzir espaço público qualificado, 

devido a serem elementos de grande adaptabilidade, que permitem a criação de múltiplas 

funções (Borja & Muxi, 2003). 

Solà-Morales (1996) utiliza para estes espaços, o termo francês “terrains vagues”, 

não o traduzindo para não se perder o duplo sentido do termo “vagues”, que tanto pode 

significar vazio, livre de atividade, como no sentido de impreciso, indefinido e que lhes 

transmite certas expetativas de possibilidades. “The relationship between the absence of 

use, of activity, and the sense of freedom, of expectancy, is fundamental to understanding 

all the evocative potential that the city’s terrain vagues have accrued as part as the very 

perception of the city in recent years. Void, then, as absence, and yet also as promise, as 

encounter, as the space of the possible, expectation.” (Solà-Morales, Terrain Vague, 1996, 

p. 37). O autor realça assim, também, a relevância destes espaços e o seu papel na 

estrutura das cidades que, principalmente quando são bem localizados, no interior da 

cidade, em frentes ribeirinhas, ou ainda junto a nós intermodais, que possuam boa conexão 

com os diversos sistemas de transporte, tornam-se oportunidades únicas para reunificar, 

requalificar e regenerar a cidade e os tecidos urbanos, procurando contudo, manter a sua 

identidade e valores. 

 Os espaços destes “terrains vagues” que são mais relevantes para este estudo, 

devido à sua presença na área de intervenção, são os que são originados pela presença de 

infraestruturas, especialmente pela criação de saídas e nós de redes viárias e pela sua 

relação com o tecido urbano edificado, que deixa espaços de transição e sem qualificação, 

devido a processos de edificação, que não estabelecem relação com as infraestruturas. 

Estes espaços podem assim ser integrados na rede de espaços públicos, dando um 

carácter mais urbano a vias que têm sido monopolizadas apenas pela circulação rodoviária 

pois, os espaços públicos surgem como um “instrumento privilegiado de la política 

urbanística para (…) suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las 

infraestructuras” (Borja & Muxi, 2003, p. 9).  
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Neste contexto, surge o Parc Nus de la Trinitat, em Barcelona, delimitado por um 

conjunto de acessos viários e demonstrando que o espaço público pode realmente conviver 

com a infraestrutura viária e reaproveitar os vazios por esta originados. 

Este espaço público foi inaugurado em 

1993 e é um claro exemplo de espaço público 

associado a infraestrutura, ocupando o vazio urbano 

por esta originado e demonstrando que as 

infraestruturas viárias não têm obrigatoriamente de 

ser um fator de desagregação urbana. 

Este espaço desportivo, de recreio e lazer 

de cerca de 7 ha localiza-se então, em um dos nós 

viários mais importantes da cidade de Barcelona. 

Contudo, consegue estabelecer barreiras de 

proteção à infraestrutura, através de uma moldura 

arborizada que protege o espaço público do caos 

das autoestradas e da presença de uma galeria 

circular que separa as partes exteriores e interiores 

do parque. No seu interior existem diversas 

atividades, como campos desportivos, um lago, 

zonas de esculturas, espaços de vivência social 

como hortas e zona de piqueniques. 

Em relação aos acessos, o parque 

encontra-se junto ao Bairro da Trinitat, tendo assim 

direta ligação pedonal e viária com este bairro. Os 

restantes acessos em transporte viário, apesar da 

sua localização, não são facilitados, o que 

desincentiva o uso do automóvel mas, em 

contrapartida, existe uma estação de metro própria, 

incentivando assim o acesso em modo suave e 

garantindo o fácil acesso a este espaço a partir de 

qualquer ponto da cidade. 

Fig. 7 – Parc Nus de la Trinitat                      
A relação com a Infraestrutura 

A localização do parque, numa área de 
concentração de grandes infraestruturas 

rodoviárias  

Fig. 8 - Parc Nus de la Trinitat                       
O plano urbano do parque 

Fig. 9 - Parc Nus de la Trinitat                       
O ambiente no interior do parque 

As diversas vivências e atividades no interior 
do parque, associadas à introdução de 
arborização como elemento de proteção  
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Estes espaços podem ainda garantir as permeabilidades transversais à 

infraestrutura viária, através da sua extensão até à margem oposta, que pode ser efetuada 

pelo espaço público em si, através da criação de atravessamentos pedonais, que não 

devem ser apenas umas simples estruturas metálicas, mas um elemento interessante de 

desenho urbano e de continuidade da rede de espaços públicos e de percursos. Estes 

elementos podem ainda estar interligados com edificado proposto junto à via, utilizando e 

requalificando assim o espaço desaproveitado e associando a ideia de permeabilidade, à 

de introdução de elementos atrativos ao longo dos percursos, de forma a os sustentar. 

Estas passagens têm ainda impacto na própria infraestrutura viária e no modo 

como esta é vivida, pois criam um certo ritmo na forma como se percorre a via, para o 

próprio automobilista, criando pontos de referência e fazendo do seu trajeto uma sucessão 

de eventos, marcando assim a sua identidade (Shannon & Smets, 2010). 

 O Olympic Sculpture Park em Seattle, EUA, surge como uma forma de realização 

destas passagens pedonais, associadas a edificado proposto, junto a vias. 

Este espaço público foi inaugurado 

em 2007, num dos últimos espaços livres do 

centro da cidade, que era anteriormente 

destinado ao uso industrial. Estando 

localizado junto a infraestruturas viárias e 

ferroviárias, procura diminuir o seu efeito 

barreira e agregar todo o espaço urbano. 

Para este efeito, a intervenção utiliza 

o percurso pedonal como o elemento 

agregador, interligando as diversas 

componentes existentes, ou propostas, do 

local. O percurso que atravessa este espaço 

inicia-se assim, junto a um edifício multiusos 

proposto, percorre o parque através de 

modelação topográfica, atravessa as 

infraestruturas a um nível superior, que parte 

do ponto mais alto do parque e, por fim, 

Fig. 10 – Olympic Sculpture Park                 
Situação antes e após intervenção 

A requalificação de um espaço inutilizado, 
introduzindo um espaço verde na cidade 

consolidada 

Fig. 11 - Olympic Sculpture Park                              
O espaço público como elemento agregador 
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desce então à praia, localizada na outra 

margem, conectando assim o centro da 

cidade com a beira-mar. 

Procurando estabelecer relações 

entre arte, ecologia e planeamento urbano, 

este espaço público serve ainda como palco 

de exposição de esculturas, transpondo-se o 

uso no interior do edifício, para o seu exterior 

e dinamizando o próprio espaço.  

 

2.4. SÍNTESE DOS CONCEITOS ABORDADOS 

As requalificações urbanas efetuadas nas infraestruturas viárias são fundamentais 

para a sua integração no contexto urbano e podem ser conseguidas através de diversos 

métodos, como a dissimulação da infraestrutura, ou até mesmo, a sua integração na 

composição urbana envolvente. Estas intervenções têm, contudo, certos aspetos em 

comum, a que lhes dão prioridade, como a mobilidade pedonal, os transportes públicos e 

os espaços públicos. 

Os transportes públicos surgem como alternativa ao uso abusivo do automóvel 

individual e devem funcionar em rede, permitindo a intermodalidade entre os diversos 

modos e garantindo uma maior eficiência. A localização e atratividade das suas paragens 

são ainda um fator fundamental, devendo estar interligadas numa rede de percursos e 

espaços públicos que qualifiquem a sua utilização. 

Os espaços públicos surgem então como o elemento agregador, que suporta a 

mobilidade pedonal e deve ser multifuncional, de forma a ser sustentável e permitir 

colmatar necessidades existentes, devendo ainda reaproveitar os espaços residuais 

originados pela introdução destas infraestruturas, não só a nível do solo, mas também 

garantindo as permeabilidades transversais, podendo o sistema de espaços verdes 

constituir-se como elemento estruturante.  

Fig. 12 – Olympic Sculpture Park                              
A permeabilidade das passagens pedonais 

A utilização dos percursos pedonais como elemento 
que agrega os diversos usos e modela o terreno de 
acordo com as diversas altimetrias do espaço 
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 De forma a elaborar um projeto fundamentado de intervenção na área escolhida, é 

fundamental perceber a sua importância no contexto da cidade, bem como a sua formação 

e evolução ao longo dos tempos. Assim, tal como o capítulo anterior, este também se 

divide em três tópicos, que pretendem analisar esta área a partir dos temas identificados 

anteriormente. No primeiro, procura-se perceber como surgiu esta infraestrutura viária e de 

que forma se integrou no território existente, bem como as modificações que sucederam ao 

longo dos tempos na rede viária de Lisboa, que fazem com que esta via possa ser palco de 

reestruturação. Os dois tópicos seguintes procuram perceber a mesma evolução, quer ao 

nível dos transportes públicos, quer ao nível dos espaços públicos/verdes, que surgem 

como elementos fundamentais de intervenção. 

 Torna-se ainda essencial perceber o que os atuais instrumentos de planeamento 

propõem para a área de intervenção, de forma a compreender que problemáticas e 

oportunidades este espaço apresenta, orientando assim o projeto proposto.  

  

3.1. O SISTEMA INFRAESTRUTURAL NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 Ao falar da Segunda Circular e da sua importância no contexto da cidade de 

Lisboa é necessário fazer uma breve análise histórica do seu desenvolvimento, sendo 

essencial iniciar pelas cartas de Silva Pinto, de 1911. 

 Numa época em que o desenvolvimento da cidade se dava maioritariamente na 

sua relação com o rio, devido a questões económicas, já se podiam observar algumas 

ligações entre o centro da cidade e a zona que viria a ser o território da Segunda Circular. 

Estas ligações apoiavam o desenvolvimento edificado, ao mesmo tempo que conectavam o 

centro a pequenos aglomerados habitacionais, que ainda hoje se mantêm. Pode-se assim 

referir o eixo que atualmente corresponde à Estrada de Benfica e que conectava a Benfica 

e a São Domingos de Benfica, ligando-se ainda a Campolide; a Estrada da Luz, que 

conectava ao centro histórico de Carnide; a Alameda da Linha de Torres, que seguia pelo 

Campo Grande e conectava ao Lumiar; e, por fim, um início do que viria a ser a Avenida 

Almirante Gago Coutinho. É ainda de salientar o edificado em torno da Estrada de 

Telheiras, que se conectava ao Campo Grande, bem como à zona de Carnide e uma 
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ligação entre as zonas de Benfica, Carnide, Paço do Lumiar, Lumiar, Ameixoeira e Olivais, 

que surge como uma primeira procura de ligação circular entre estes eixos radiais. 

 

 

 

 

 

  

Mais tarde, com o aumento demográfico, a introdução do automóvel e o resultante 

crescimento da cidade, foi necessário criar um plano que organizasse a estrutura urbana de 

Lisboa e, assim, é apresentado em 1948 o Plano Geral de Urbanização e Expansão de 

Lisboa, dirigido por Etienne de Groër. Este plano não pretendia apenas adaptar-se ao 

crescimento da cidade, mas também organizar a sua própria expansão, apresentando pela 

primeira vez uma visão regional do território, que se adaptava às densidades populacionais 

existentes e previstas, numa estrutura radiocêntrica, em que estas densidades iam 

diminuindo gradualmente, do centro, para a periferia. 

 Um dos objetivos principais deste 

plano era a organização da rede viária de 

Lisboa, de forma a facilitar a mobilidade na 

cidade e o seu próprio desenvolvimento. 

Introduz assim cinco infraestruturas viárias 

circulares na cidade, de circulação rápida, 

que permitiriam distribuir o tráfego 

proveniente das vias radiais e resolver 

eficazmente o problema existente do 

trânsito, facilitando os acessos à cidade a partir de qualquer direção, como Cascais, Sintra, 

o Norte do País, ou a Margem Sul, bem como as deslocações no seu interior.  

Fig. 13 - Cartas de Silva Pinto, 1911 

Fig. 14 - PGUEL de Etienne Groër, 1948 
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Estas circulares deveriam servir unicamente o tráfego, localizando-se em faixas de 

terreno livre, ajardinado e arborizado, “permitindo a comunicação direta a pontos distantes, 

por essas auto avenidas, sem o embaraço de atravessar os aglomerados secundários” 

(Ribeiro, 1946/48). 

 Surge assim a Segunda Circular, 

formada pelas Avenidas General Norton de 

Matos, Marechal Craveiro Lopes e Cidade 

do Porto e fazendo a ligação entre o Parque 

Florestal de Monsanto, o Campo Grande, a 

Rotunda do Relógio e o Cabo Ruivo, 

procurando interligar os diversos eixos 

radiais que ligavam ao centro da cidade, de 

forma rápida e eficiente.  

Neste contexto, torna-se ainda essencial perceber de que forma esta via se 

relacionou com os tecidos urbanos envolventes, como o Bairro da Encarnação e o Bairro 

de Alvalade, que surgiram desta sequência da expansão da cidade para Norte. Sendo 

anterior à construção da via, o bairro da Encarnação, do arquiteto Paulino Montez, de 1940-

43, situa-se no extremo nordeste da Segunda Circular e é um bairro modesto, de renda 

económica e moradias unifamiliares, em que, entre a sua estrutura urbana e a via existe um 

espaço aberto, verde, que faz a transição, de forma a eliminar qualquer ponto de contacto 

entre ambos. Da mesma forma, o Bairro de Alvalade, de 1945, do arquiteto Faria da Costa, 

não procura obter uma relação direta com a via, não se prolongando para norte, mas 

apoiando-se nas Avenidas Novas, sendo estruturado segundo oito células, organizadas em 

torno de equipamentos públicos, numa malha reticulada de edifícios coletivos destinados a 

diversas categorias sociais.  

 Com o contínuo desenvolvimento da cidade, foram realizados, ao longo do tempo, 

novos planos que se adaptariam às necessidades do território. É assim de mencionar o 

Plano Diretor Municipal de 1959, de Guimarães Lobato, que prevê a construção de ligações 

de Lisboa ao resto do país, introduzindo autoestradas a ligar a Sul e a Norte de Portugal, 

bem como a introdução da ponte 25 de Abril, inaugurada em 1966, que ligaria Lisboa à 

margem Sul do Tejo e a esta nova autoestrada que, estando já prevista no plano de Groër, 

Fig. 15 - Segunda Circular em construção 

A via na sua relação com a envolvente, junto ao 
Estádio da Luz, também em construção 
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foi relocalizada para o local onde se encontra atualmente. Estes elementos tiveram um 

grande impacto na cidade, facilitando as suas ligações com todo o país, o que permitiu um 

grande desenvolvimento da margem Sul do Tejo, passando a haver grande procura deste 

espaço para habitação e introdução de atividades, bem como a criação de polos atrativos 

na própria cidade de Lisboa, sendo de destacar, na zona da Segunda Circular, a introdução 

dos estádios de futebol da Luz e de Alvalade.  

O Plano Geral de Urbanização de 

Lisboa de Meyer-Heine, de 1967, com 

aprovação em 1977, introduziu ainda a 

criação de um eixo distribuidor que 

conectasse as duas novas autoestradas, 

denominado Eixo Norte-Sul, com o objetivo 

de retirar estas deslocações transversais do 

interior da cidade e consolidando assim a 

rede viária da cidade, dando resposta ao 

grande aumento do tráfego automóvel. É 

ainda de destacar neste plano o prolongamento da Avenida da Liberdade, que teria a 

função de distribuir o trânsito rápido, afastando-o do centro, para o Alto do Parque. 

A segunda Circular, ao longo do tempo, foi-se adaptando a estes novos elementos 

da rede viária da cidade, através de certos pontos de contacto e distribuição, o que levou a 

um aumento drástico do tráfego que teria de suportar em relação a quando foi projetada e 

tornando-se fundamental na circulação da cidade. Apesar de ter sido pensada como um 

corredor apenas viário e sem construções, com o crescimento da cidade, o seu espaço 

adjacente foi sendo ocupado e edificado. 

 Devido à sua importância na componente projetual deste trabalho, é essencial 

ainda salientar o bairro de Telheiras, que surge do Plano de Urbanização de Telheiras do 

arquiteto Pedro Vieira de Almeida e do arquiteto Augusto Pita, de 1973 – 74 e que é um 

bairro essencialmente residencial, composto por edifícios em banda, que formam 

quarteirões de carácter semipúblico, acessível a automóveis e peões e por torres isoladas, 

sendo destinado a população de classe média. Da mesma forma que outros tecidos 

Fig. 16 - PGUL de Meyer-Heine, 1967 
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urbanos ao longo da Segunda Circular, este bairro não estabelece relações diretas com a 

via, estendendo-se antes para Norte. 

Mais do que apoiar a expansão da 

cidade, os instrumentos de planeamento 

que surgiram posteriormente, pretendiam 

maioritariamente recuperar e reabilitar a 

cidade, colmatando carências existentes, 

principalmente ao nível da habitação e das 

infraestruturas urbanas. Surgem assim, o 

Plano Estratégico de Lisboa, de 1992 e o 

Plano Diretor Municipal, de 1994, sendo 

que, o PEL definia os princípios e objetivos 

prioritários de planeamento da cidade, num plano a dez anos, que o PDM concretizaria, 

com efeito normativo, procurando tornar Lisboa uma cidade atrativa e competitiva, 

aproveitando certas oportunidades como a entrada de Portugal na União Europeia e a 

realização da Expo ’98 em Lisboa. 

Desta época, é de salientar o início da construção de uma segunda ponte de 

ligação à margem Sul do Tejo, denominada Ponte Vasco da Gama, bem como a presença 

no plano das grandes infraestruturas viárias CRIL e CREL, previstas no Plano Diretor 

Regional de Lisboa de 1964, que permitiriam melhorar os acessos a Lisboa e redestribuir o 

tráfego, sem necessidade de atravessar a estrutura urbana da cidade, melhorando assim a 

eficácia da sua circulação. A CREL, que se encontra numa zona exterior à cidade de 

Lisboa seria assim concluida em 1995, enquanto a CRIL, situada no limite da cidade, 

apenas seria concluida em 2011.  Na zona da Segunda Circular introduz-se ainda a 

Avenida Lusíada, ligando a  Cidade Universitária e a zona de Benfica e localizando-se 

numa área de grande atratividade, devido à presença do Estádio da Luz e do novo Centro 

Comercial Colombo e propõe-se uma nova ligação entre o Campo Grande e a Alta de 

Lisboa, por Calvanas, que permitiria distribuir o tráfego num sentido transversal à Segunda 

Circular. 

Fig. 17 - PDM, 1994 
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Uma Visão Atual e Futura 

 Ao pensar a Segunda Circular no papel que tem atualmente no sistema 

infraestrutural em que se insere, importa salientar que esta faz parte da rede 

estruturante da cidade e da própria região metropolitana, devido à relação que tem com 

os principais eixos de distribuição existentes. 

 Neste sentido, esta via liga-se aos principais eixos de entrada na cidade de Lisboa, 

como o IC19, que liga às áreas urbanas de Sintra e Amadora; ao Eixo N-S, que por sua vez 

segue pela Autoestrada do Sul (A2) e se liga à A8 e à própria Ponte Vasco da Gama; e, na 

sua extremidade Este, à Autoestrada do Norte (A1). Compreende-se assim a função 

distribuidora desta via que, diariamente, acolhe grandes fluxos de automóveis, não só das 

periferias da cidade, mas de todo o país, sendo assim considerada uma via de Nível 1, na 

hierarquia viária de Lisboa, ou seja, uma via que deve assegurar os tráfegos principais de 

atravessamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Com a construção de todas estas infraestruturas viárias que foram sendo 

introduzidas na cidade ao longo dos tempos e com a relevância atribuida à Segunda 

Circular, esta foi sendo transformada, de forma a se adaptar ao aumento gradual dos níveis 

de tráfego, sendo assim alargado o número de vias, introduzidos rails e nós desnivelados e 

outros elementos que a foram afastando da ideia inicial de um conjunto de avenidas, sendo 

a única circular no interior da cidade em que é permitido circular a 80 km/h.  

Fig. 18 - Tráfego motorizado nos corredores 
de entrada/saída de Lisboa 

A segunda circular na hierarquia viária e nos 
principais corredores de ligação 
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Com a conclusão da CRIL, em 2011, criou-se uma alternativa de percurso, nos 

limites da cidade que procura desviar este tráfego de atravessamento do interior da cidade 

e assumir assim a função atualmente desempenhada pela Segunda Circular. Com os 

dados disponibilizados pelo Sistema Integrado de Controlo e Informação de Tráfego 

(SICIT), pode-se verificar que realmente o volume de tráfego diário na Segunda Circular 

tem diminuido a partir da finalização da CRIL 2, apesar de ainda não terem sido atingidos os 

valores esperados. Contudo, esta diminuição pode ter sido ainda influenciada pela atual 

crise nacional e pelo aumento do preço dos combustíveis. 

Assim, os eixos radiais que ligam a Segunda Circular e a CRIL ganham destaque, 

permitindo a distribuição do tráfego e ajudando na sua redução, tais como a Avenida dos 

Condes de Carnide, a Avenida Padre Cruz, seguindo pela Calçada de Carriche e a ligação 

proposta, já no anterior PDM, entre o Campo Grande e a Alta de Lisboa. Para além destas 

vias de 2º nível hierarquico, esta conexão é também assegurada pelas vias de 1º nível, de 

atravessamento, referidas anteriormente. 

A nível dos eixos de distribuição principais da cidade importa ainda destacar a 

Avenida Lusíada, o eixo do Campo Grande/Avenida da República, a Avenida Almirante 

Gago Coutinho e ainda a Avenida Marechal Gomes da Costa, que segue na direção do Rio. 

Apesar de todas estas conexões, contudo, a Segunda Circular não estabelece 

muitas ligações às vias de nível local, dificultando a sua ligação aos bairros envolventes, 

sendo assim necessário usar as vias de distribuição, o que contribui para o agravamento do 

tráfego e do congestionamento. 

 Neste contexto, com a possibilidade de redução do nível hierárquico da 

Segunda Circular e da sua consequente diminuição do tráfego, esta área surge como 

uma das três Áreas Estruturantes do Plano Diretor Municipal de Lisboa, de 2012, que a 

define como um “espaço-charneira” e que prevê a sua reconversão numa Avenida Urbana, 

melhorando as condições da via, bem como do próprio ambiente urbano em que se insere, 

articulando a parte Norte da cidade ao seu centro tradicional. Pretende-se assim 

                                                             
2 Informação retirada de Pita, G. (2012). Projeto Urbano|Nó do Lumiar. Tese de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 
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desenvolver a coesão social e territorial, diluindo o efeito de fragmentação que existe 

atualmente.  

 Ao nível da estrutura viária da cidade pretende-se ainda a evolução do sistema 

radio concêntrico, que não corresponde às necessidades atuais de movimentação, para um 

sistema de malha reticular, que promova as alternativas de percurso, bem como a 

otimização e redução das distâncias, tornando-se mais eficiente. Este modelo apoia-se nas 

infraestruturas atuais, sendo necessária a conclusão de certas ligações, a introdução de 

algumas vias e o melhoramento de certos nós viários, nomeadamente ao nível da própria 

Segunda Circular. 

Nesta área importa ainda salientar a presença de grandes polos de atratividade e 

a sua ligação com as principais centralidades funcionais da cidade, que se distribuem pelas 

Avenidas Novas, com grandes áreas de sector terciário, pela Baixa Pombalina, com zonas 

históricas e culturais, de grande atratividade para o turismo e pela Zona Oriental, no Parque 

das Nações, com equipamentos, polos empresariais e grandes espaços de espetáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Segunda Circular surge assim como distribuidora destas atividades e é 

identificada no PDM como uma área com grande potencial para a fixação de 

empresas, indo de encontro a um dos objetivos do PDM, que pretende a consolidação da 

zona empresarial e promove a multifuncionalidade e diversidade de usos pela cidade, de 

forma a ser mais atrativa e a conferir novas vivências. 

Fig. 19 - A estrutura funcional da cidade 

A Segunda Circular na relação com os 
elementos polarizadores de atratividade e as 

centralidades principais  
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3.2. AS REDES DE TRANSPORTE COLETIVO  

 As redes de transporte coletivo têm-se sempre vindo a desenvolver ao longo dos 

tempos, adaptando-se às necessidades humanas e à evolução das capacidades técnicas e 

tecnológicas existentes, desde a deslocação a pé ou de tração animal, até aos atuais meios 

de transporte. Neste sentido, também na cidade de Lisboa se tem vindo a notar esta 

evolução, associada ao desenvolvimento urbano da cidade e da região, tal como aconteceu 

com a própria estrutura rodoviária. 

 Com o aparecimento da máquina a vapor surgiram os caminhos-de-ferro, em 

1856, que se tornaram um grande impulsionador do desenvolvimento urbano, permitindo 

que os locais de residência da população se expandissem para fora dos limites da própria 

cidade e surgindo aglomerados urbanos ao longo das suas linhas. Da mesma forma, o 

elétrico, que surgiu em 1901, apoiou este desenvolvimento e tornou-se o principal meio de 

transporte coletivo na cidade de Lisboa até 1944, em que foram introduzidos os primeiros 

autocarros, que vieram, inicialmente, servir as novas urbanizações de Alvalade e da 

Encarnação e que rapidamente se tornaram o meio de transporte com maior número de 

utilizadores, reduzindo o tempo das viagens.  

 Da mesma altura e localizado junto à Segunda Circular, é inaugurado o Aeroporto 

de Lisboa, em 1942, na Portela de Sacavém, na zona norte da cidade. Cria-se assim um 

dos principais pontos de atratividade na cidade de Lisboa, conectando todo o país com o 

resto do mundo e tornando-se um fator muito importante para o desenvolvimento 

económico da cidade e da própria região.  

 Já no final da década de 50 é então introduzida a rede do Metropolitano, que veio 

corresponder à necessidade de resolução do congestionamento existente da circulação à 

superfície, que diminuía a eficácia da rede de autocarros e dificultava as vivências dos 

espaços urbanos. Este modo de transporte, tal como os anteriores, orientou o crescimento 

urbano da cidade, apoiando a introdução de atividade terciária ao longo dos eixos que 

servia e fazendo aumentar o valor dos terrenos e imóveis das áreas diretamente servidas. 

Este tornou-se assim, rapidamente, o transporte preferencial, dada a sua segurança, 

rapidez e regularidade. 
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Fig. 20 – Rede de Transportes Públicos 

A relação da Segunda Circular com os 
diversos modos de transporte público 

coletivo 

 Importa salientar ainda a expansão da linha ferroviária até à Margem Sul do Tejo, 

através da Ponte 25 de Abril, prevista no PEL 1992 e que veio surgir como alternativa ao 

sistema rodoviário e fluvial, procurando reduzir o peso das deslocações pendulares diárias 

entre as duas margens e facilitar a desconcentração das funções a nível metropolitano. 

 

Uma Visão Atual e Futura 

Ao nível do transporte público, a Segunda Circular é claramente uma das zonas 

melhor servidas, com grande índice de acessibilidade e mobilidade, cruzando-se 

com a linha ferroviária, de metro, com a rede de autocarros e ainda com o próprio 

Aeroporto. Existem assim importantes ligações transversais de acesso, tanto ao centro da 

cidade, como à periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível ferroviário, passam quatro linhas pela cidade de Lisboa; a Linha de Sintra, 

que faz a ligação entre Lisboa e Sintra e que atualmente é a linha de maior procura 

suburbana, cruzando a área da Segunda Circular na Estação de Benfica; a Linha de 

Cascais, que faz a ligação entre Lisboa e Cascais e que também é um importante modo de 

entrada na cidade; a Linha do Norte, que liga ao norte do país e às cidades do interior e 

que efetua paragem na Estação do Oriente, ligada à Segunda Circular pela Avenida de 

Berlim; e, por fim, a Linha de Cintura, que interliga estas três linhas, através de um eixo 
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circular que distribui os fluxos, contudo, esta linha não possui uma conexão eficiente com a 

Linha de Cascais, devido à má conclusão do nó ferroviário de Alcântara. 

A nível da rede do metropolitano, esta é também constituída por quatro linhas, que 

atravessam a Segunda Circular nas estações de Colégio Militar/Luz, Campo Grande, e na 

nova estação junto ao Aeroporto. Nesta rede, as estações com maior fluxo são as em que 

se dá a interface entre linhas de metro, ou entre o metro e o comboio, como nas estações 

do Rossio, Marquês de Pombal, Saldanha e Campo Grande, sendo que as linhas mais 

usadas são a verde e a amarela, devido à sua proximidade ao eixo terciário das Avenidas 

Novas e, a partir de 2012, poder-se-á vir a dar um aumento da utilização da linha vermelha, 

precisamente devido à nova conexão ao Aeroporto da Portela, que é um grande elemento 

gerador de deslocações. 

Ao nível da rede de Autocarros, na zona da Segunda Circular, pode-se verificar 

que esta é uma zona com boa afluência, havendo diversos autocarros que ligam esta zona 

da cidade ao seu centro e havendo ainda a Carreira 750, da Carris, que percorre a 

Segunda Circular, mas não ao longo de todo o seu percurso, desviando-se no Campo 

Grande, para o interior dos tecidos urbanos, através da Avenida do Brasil. No entanto, 

pode-se verificar uma falta de coordenação entre carreiras e na sua ligação com 

os diversos modos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível destas ligações entre modos de transportes, destacam-se as interfaces 

em que existe ligação da rede de autocarros com a rede de metropolitano, como a do 

Campo Grande, bastante importante nas deslocações, devido à presença de duas linhas de 

Fig. 21 - A rede de Transportes na Segunda Circular 

A relação da Segunda Circular com os Autocarros existentes e com as três 
interfaces modais com as redes de metro e ferroviária 
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metro, e de grandes elementos polarizadores na área adjacente, a do Aeroporto, junto ao 

Terminal 1; e, de menor expressão, a do Colégio Militar, em que se localiza também um 

terminal de autocarros. 

Tendo as diversas redes de transporte coletivo sido introduzidas na cidade, ao 

longo de eixos radiais, seguindo a topografia do território e retomando as orientações dos 

antigos caminhos rurais, as linhas circulares de transporte coletivo têm sempre tido menor 

importância na cidade. Neste sentido, o PDM de 2012, prevê a consolidação de uma linha 

circular de transportes, através da expansão da rede do metropolitano. 

Sendo um dos objetivos deste PDM a diminuição do número de carros a circular 

na cidade e a melhoria dos transportes públicos, prevê-se uma melhor articulação entre os 

diversos modos de transporte, através de uma política de transportes comum, que favorece 

a multimodalidade e a eficiência, associada também a uma política de estacionamento, que 

penalize o uso do transporte individual. 

 

3.3. A INTERLIGAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NA CONTINUIDADE ECOLÓGICA 

 Ao falar da importância dos espaços públicos e 

da estrutura ecológica na cidade de Lisboa, importa 

destacar a Avenida da Liberdade, que surge como a 

primeira “alameda” ou “boulevard” introduzida na cidade e 

que veio substituir o Passeio Público existente. 

 Este Passeio Público, projetado em 1764, foi 

criado pelo arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, 

aquando da reconstrução da Baixa Pombalina, a seguir 

ao Terramoto de 1755 e era, inicialmente, reservado aos 

membros importantes da sociedade, sendo rodeado por 

muros e portões que, mais tarde, cairiam, de forma a abrir 

este espaço ao uso público. Em 1886, contudo, este 

espaço foi palco de uma desejada expansão da cidade 

para norte, sendo assim prolongado, respeitando as suas 

Fig. 22 - Plano de Ressano Garcia 

A procura da expansão da cidade 
para norte, através destas novas 

avenidas 
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dimensões e imagem urbana e dando origem a esta nova Avenida que permitia ligar o 

centro, junto ao rio, à periferia, terminando no que viria a ser a Rotunda do Marquês. Este 

projeto, de Ressano Garcia, ligar-se-ia ainda ao Parque da Liberdade, atual Parque 

Eduardo VII e pertenceria a um eixo arborizado, que se ligaria até ao Campo Grande, 

através da Avenida Fontes Pereira de Melo e da Avenida da República, impulsionando 

novas zonas residenciais e a construção das Avenidas Novas. Embora atualmente esta 

Avenida tenha imenso tráfego viário, continua com o sentido de alameda, mantendo 

grandes áreas verdes e de percurso pedonal. 

 Apesar desta procura de expansão da cidade para Norte, a zona onde atualmente 

se encontra a Segunda Circular, continuava predominantemente composta por espaço 

rural, tal como se pode verificar nas cartas de Silva Pinto, de 1911. Assim, o PGUEL de 

1948 previa grandes intervenções a nível da estrutura ecológica neste espaço, integrando o 

Parque Florestal de Monsanto, que seria o principal pulmão da cidade, com espaços 

lúdicos e vistas únicas sobre a cidade e o rio 

e que envolvia o término da ligação da 

autoestrada até ao Estádio Nacional, 

ligando-se assim ao Parque do Jamor, que 

tinha uma função predominantemente 

desportiva. Este parque estaria integrado 

numa cintura verde, que passava pela 

Várzea de Loures e que atuaria como zona 

rural de proteção, com uma largura média de 

3kms e que deveria limitar a expansão da 

cidade e servir como permanente reserva de 

ar puro.   

 Ao observar a planta deste plano, pode-se ainda verificar que a Segunda Circular 

estava pensada como um eixo verde, que ligaria espaços como Monsanto e o Campo 

Grande e se articulava com um eixo radial, proposto, que provinha da Avenida da 

Liberdade e do Parque Eduardo VII.  

Neste contexto, importa salientar o Campo Grande, que surge como um espaço 

que esteve sempre presente na cidade de Lisboa, tendo passado por diversas funções e 

Fig. 23 - PGUEL, 1948 - Estrutura Ecológica 

A integração prevista da Segunda Circular na 
Estrutura Ecológica da cidade 
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modificações, ao longo dos séculos, adaptando-se ao próprio desenvolvimento da cidade. 

Desde o século XVI, em que era um espaço povoado de nobres quintas e muitas hortas, 

passando pela fábrica da cerveja do século XVII, pela Feira das Nozes, do século XVIII, em 

que se vendiam diversos tipos de produtos e aconteciam teatros de feira e outros 

divertimentos, passando pela introdução de arvoredo do século XIX, que o tornou num 

parque urbano, onde circulavam carruagens e cavaleiros, até à sua remodelação, em 1945, 

pelo arquiteto Francisco Keil do Amaral, mas mantendo-se, até hoje, um importante espaço 

público da cidade3. Contudo, atualmente, este espaço encontra-se bastante condicionado 

pelo aumento dos acessos viários circundantes. 

Sendo a cidade de Lisboa, um território de topografia acentuada, a EEM segue a 

rede hidrológica, estruturando-se ao longo dos seus leitos e vales, conferindo assim a 

permeabilidade necessária ao solo. 

   
Uma Visão Atual e Futura 

 A continuidade da estrutura 

ecológica ao longo da Segunda Circular, 

prevista aquando do seu planeamento, 

foi-se perdendo ao longo dos tempos, 

devido à evolução da rede rodoviária e 

do tecido edificado, que foi ocupando o 

espaço, restando apenas, atualmente, 

algumas das quintas que existiam neste 

território, como a Quinta da Granja, a 

Quinta das Conchas e a Quinta de 

Bensaúde, tal como o jardim do Campo 

Grande. 

 Importa ainda salientar a presença, nesta área, de espaços de equipamentos com 

espaço verde associado, como o Parque da Saúde e o LNEC e a própria Cidade 

Universitária, com o seu espaço desportivo, que tem grande relevância para esta área, 

                                                             
3 Informação retirada de Dicionário da História de Lisboa, 1994, pp. 57 - 58 

Fig. 24 - Evolução Histórica da Área da Segunda Circular 

A contínua perda da estrutura ecológica, a favor do 
desenvolvimento do espaço edificado 
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devido à capacidade atrativa que possui e que, contudo, se encerra muito sobre si própria, 

não facilitando as ligações ao espaço envolvente. 

 Na zona Este da Segunda Circular encontra-se ainda o Parque da Belavista, que 

resultou da reconversão de uma antiga quinta agrícola e que atualmente resulta num 

grande espaço de áreas arborizadas de prado e relvado, em que se realizam grandes 

eventos ocasionais, que atraem muitos visitantes, como o Rock in Rio Lisboa. 

 Neste sentido, esta estrutura ecológica tornou-se desconexa, passando a 

ser formada por um conjunto de espaços públicos e verdes pontuais, ao longo do seu 

percurso, sendo que as próprias margens da via servem apenas de apoio à infraestrutura, 

formando alguns espaços de terreno subaproveitados, que restaram do processo de 

densificação urbana e que podem ser vistos como espaço de oportunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto à rede ciclável, na área da Segunda Circular, esta segue os diversos 

espaços de uso público presentes, não ao longo da via, mas ao longo de vias locais, 

possuindo alguns (poucos) pontos de atravessamento transversal. Assim, esta rede 

percorre os espaços entre Monsanto e o Parque das Nações, pretendendo interligar os 

diversos espaços atrativos, possuindo contudo,  certas deficiências, como a 

descontinuidade existente em certos pontos, que é um dos elementos objeto de 

Fig. 25 - Rede de Espaços Verdes e Mobilidades Suaves 

A presença de diversos espaços verdes ao longo da Segunda Circular, associados à rede ciclável existente 
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intervenção no PDM 2012, que propõe a consolidação desta rede, de forma a poder ser 

utilizada como alternativa ao transporte individual. 

 A nível pedonal, o ambiente nesta área é muito pouco atrativo, devido à 

presença das infraestruturas rodoviárias e da falta de planeamento, resultando em 

percursos indiretos, demasiado longos e, por vezes, inseguros, inadequados às 

necessidades de deslocação, em que os atravessamentos pedonais, são bastante 

reduzidos, formalizando-se em passagens superiores, ou inferiores à via, estreitas e 

bastante pontuais. 

 O atual PDM define então a melhoria do espaço público e o aumento das áreas 

pedonais, como um dos seus objetivos principais, que deve estar associado a um aumento 

dos espaços verdes metropolitanos, em que a EEM deve formar uma rede contínua, 

articulada com a Estrutura Ecológica Metropolitana, protegendo e valorizando os sistemas 

naturais fundamentais e contendo corredores de ligação que “suportam redes de 

mobilidade e estabelecem relações de continuidade, constituindo oportunidades para 

múltiplas funções e usos urbanos” (Lisboa, 2012, p. 82). 

 

3.4. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO 

 Ao analisar de que forma a cidade se foi desenvolvendo, segundo os seus 

diversos elementos e percebendo de que forma se foi estruturando o espaço ao longo da 

Segunda Circular, é possível compreender de que forma este espaço se foi fragmentando. 

O rápido crescimento e desenvolvimento desta área não deixaram lugar a um planeamento 

de compatibilização com os tecidos que se foram formando, tornando-se uma das áreas 

problemáticas da cidade de Lisboa. 

 Contudo, esta é uma área cheia de oportunidades, com a presença de grandes 

elementos polarizadores, espaços verdes de referência e com ligação aos diversos modos 

de transporte. Torna-se assim uma das áreas estruturantes do planeamento atual da 

cidade de Lisboa, que pretende tornar este espaço numa alameda urbana, que integre os 

diversos sistemas da cidade e que conecte Monsanto ao Rio Tejo. 
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 Tendo sido realizada uma reflexão acerca de como o tema desta dissertação se 

insere no contexto do urbanismo atual e, tendo sido analisadas e compreendidas as 

características territoriais da área em estudo, importa definir uma estratégia de intervenção, 

baseada em objetivos específicos para a área, que procure responder às necessidades do 

território. 

 Assim, este capítulo desenvolve-se segundo escalas de aproximação da área em 

estudo, tendo como base as mesmas temáticas presentes nos capítulos anteriores. Parte-

se então de uma visão geral da AML e da cidade de Lisboa, pensando a Segunda Circular 

no contexto em que se insere, até uma visão mais local, procurando estabelecer medidas 

de intervenção na via em si, bem como nas suas margens e envolvente. Por fim, procura-

se o desenvolvimento de certas zonas específicas da área em estudo que sejam relevantes 

para o entendimento global da estratégia.  

 

4.1. ESTRATÉGIA TERRITORIAL 

 De forma a estabelecer uma estratégia de intervenção na Segunda Circular, 

procura-se responder às próprias questões, não só da via em si, mas das áreas que por 

esta são influenciadas, tornando o plano mais sustentável e integrado no sistema municipal 

e metropolitano em que se insere, surgindo a via como um eixo de oportunidade de 

reconexão urbana da envolvente. 

 Assim, importa elaborar eixos estratégicos de intervenção que, enquadrados nas 

visões dos instrumentos de planeamento atuais, como o PROT-AML e o PDM Lisboa, 

pensassem o papel da via na estrutura urbana envolvente. Estes eixos estratégicos surgem 

então da análise e caracterização refletiva efetuada anteriormente e resumem-se nos 

seguintes objetivos: 

  - Integrar a Segunda Circular na estrutura urbana da cidade, tornando-a um 

elemento agregador de funções e vivências  

 - Incentivar o uso dos transportes públicos e das mobilidades suaves 

 - Consolidar a estrutura ecológica e de espaços públicos da cidade 
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 Tal como referido, a Segunda Circular tem um papel muito importante na estrutura 

de mobilidade da cidade de Lisboa e da própria área metropolitana, permitindo a ligação 

entre diversas áreas da cidade e conectando-se com os principais eixos de distribuição 

rodoviária. Contudo, esta via, devido a não ter sido pensada na sua relação com o espaço 

adjacente, provoca uma rutura no território em que se insere, separando espaços e 

vivências geograficamente próximos. 

 Com a finalização da 

construção da CRIL, entende-se que 

esta nova via passe a assumir a 

função de distribuição do tráfego de 

atravessamento da cidade, que era 

anteriormente suportado pela Segunda 

Circular, o que permite reduzir consideravelmente a sua carga de utilização. Assim, esta 

diminuição do tráfego viário, faz com que esta via possa ser palco de intervenção, 

procurando minimizar o impacto negativo que tem no território, deixando de estar confinada 

à sua função rodoviária, mas tornando-se um espaço de diversos tipos de mobilidade, 

integrado na estrutura ecológica e funcional da cidade, em que o espaço é 

predominantemente pensado para o habitante. 

 Ao nível da infraestrutura viária, pretende-se que a Segunda Circular reduza o seu 

nível hierárquico (possível devido à presença da CRIL como alternativa), reafirmando a 

importância dos grandes eixos radiais existentes e previstos que a intersectam e utilizando-

os como alternativas de distribuição de percurso, que permitem diminuir o fluxo de veículos 

nesta via, indo de encontro ao previsto no atual PDM, que propõe a passagem de um 

sistema viário radio concêntrico a um sistema de malha reticular. 

 Procurando reduzir o impacto do automóvel individual, propõe-se ainda uma linha 

de transporte público circular, que percorre esta via e se relaciona com os principais polos 

de atratividade, existentes e propostos, bem como com as estações já existentes, criando 

uma rede de acessibilidade que permite que este espaço seja percorrível a um nível mais 

local e em diferentes modalidades. Esta linha é efetuada por um trajeto de autocarro 

proposto, que se inicia junto à estação ferroviária de Benfica, percorre a Segunda Circular e 

segue pela Avenida de Berlim, terminando na estação do Oriente. A nível metropolitano 

Fig. 26 - Utilização da CRIL como alternativa de percurso 
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esta linha intersecta assim as linhas 

ferroviárias de Sintra e Linha do Norte, que 

têm grande importância na mobilidade da 

cidade, ao serem as linhas que atualmente 

transportam maior número de passageiros 

diários nesta região e, a nível municipal, a 

atual rede de metropolitano, bem como as 

alterações previstas nesta rede. 

 Ao nível dos estacionamentos, 

procura-se a implementação de zonas de estacionamento de custo acessível junto aos 

interfaces de transporte principais e o aumento desta tarifa nos espaços interiores da 

cidade, de forma a incentivar o uso dos transportes públicos coletivos. 

 A nível funcional, este espaço tem uma forte capacidade atrativa, devido à 

presença de grandes zonas polarizadoras, quer ao nível do edificado, quer ao nível dos 

transportes (localizando-se também nesta zona o Aeroporto de Lisboa), quer à própria 

presença de espaços verdes, como Monsanto e o Campo Grande. Assim, associada a 

estas intervenções ao nível da mobilidade, propõe-se a consolidação funcional desta área, 

promovendo a diversidade de funções, usos e atividades e criando-se um anel de 

centralidades na cidade, já previsto no PDM Lisboa e que beneficia da posição central que 

esta área tem na cidade de Lisboa, bem como da sua acessibilidade.  

 Pensando este espaço para as 

pessoas que o habitam e percorrem, propõe-se 

a criação de uma rede de espaços públicos, 

associada à rede ecológica, que conecta os 

espaços já existentes e que cria uma estrutura 

verde que envolve a própria cidade e que 

integra as redes de mobilidades suaves, 

melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. 

A nível municipal, este corredor verde relaciona 

a Segunda Circular com a própria estrutura 

ecológica da cidade, ligando-se até ao Rio Tejo 

Fig. 27 - Percurso de Autocarro Proposto 

Fig. 28 – Ligações Verdes Propostas 
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e melhorando assim a relação do habitante desta zona norte da cidade com o rio e o seu 

estuário. Este corredor intersecta-se ainda com corredores secundários propostos que se 

prolongam até outros espaços existentes, como a Alta de Lisboa e a Zona Histórica, 

seguindo pelo Campo Grande, Campo Pequeno, Parque Eduardo VII e Avenida da 

Liberdade.  

  

4.2. ESTRATÉGIA SEGUNDA CIRCULAR 

Partindo destes objetivos estratégicos, a uma abordagem mais específica na área da 

Segunda Circular, em primeiro lugar, importa clarificar a delimitação da área de 

intervenção, baseada nas análises realizadas anteriormente e que assente na inclusão de 

elementos e espaços considerados importantes na estrutura urbana desta área. Assim, 

consideram-se os espaços não consolidados imediatamente adjacentes à via, bem como 

as polaridades e espaços verdes existentes e o próprio edificado, de forma a pensar este 

espaço na relação com o tecido urbano em que se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentrando esta estratégia nas medidas mais específicas a tomar, importa 

ainda esclarecer a abordagem adotada. Assim, o conceito de intervenção passa pela ideia 

de es, a diversos níveis, tornando-se num sistema de elementos urbanos, atrativo, coeso e 

multifuncional e não apenas um espaço marcado pela função rodoviária. 

Fig. 29 - Delimitação da Área de Intervenção 
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 Neste contexto, o espaço público, associado à continuidade ecológica, surge como 

o elemento agregador do espaço, que conecta os tecidos urbanos e une espaços que 

anteriormente estavam desconexos, devolvendo este espaço ao transeunte que o percorre 

e surgindo como suporte fundamental de outros usos. Contudo, esta intervenção ao nível 

do espaço público apoia-se, como visto anteriormente, em medidas concretas, em diversos 

aspetos da área de intervenção, como a própria estrutura viária, a organização funcional e 

o sistema de transportes.  

   

O Reperfilamento da Via e a Intensificação Programática 

 

 

 

 

 

 

 Assumindo que a Segunda Circular deixa de ter a função de atravessamento da 

cidade, procura-se diminuir o volume de tráfego existente, bem como a velocidade a que se 

circula nesta via, pretendendo-se reduzir o seu impacto e aproximá-la do cidadão. Contudo, 

considera-se que esta via terá sempre um papel determinante ao nível da circulação 

rodoviária, devido à presença de grandes elementos polarizadores nas suas proximidades.  

 Assim, a proposta passa por um reperfilamento da Segunda Circular, que 

considere dois tipos de fluxo e permita controlar o tráfego. Nas faixas centrais da via 

procura-se criar um fluxo contínuo, com poucas paragens, que permita a circulação 

constante e o fácil acesso aos diversos elementos que nela se encontram, sendo de 

salientar que o objetivo não será o de permitir percorrer a via do início ao fim, mas o 

atravessamento entre troços. As faixas exteriores serão então destinadas ao fluxo local e 

aos acessos e ligações entre vias, procurando, deste modo, através do seu carácter mais 

urbano, melhorar e aumentar a relação da Segunda Circular com a sua envolvente. 

Fig. 30 - Reperfilamento da Segunda Circular 
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 Estas faixas destinadas ao tráfego local potenciam a introdução de outros 

elementos urbanos, como o transporte público e os espaços de atividade e lazer e, ao 

permitirem cruzamentos diretos entre vias, possibilitam o aumento do número de ligações 

entre a Segunda Circular e a envolvente, através da criação de novas vias, ou do próprio 

prolongamento das já existentes, conectando as margens norte e sul da via. Deste modo, 

aumentam-se as possibilidades de acessibilidade, o que permite uma maior distribuição do 

tráfego e reduz a sua concentração na Segunda Circular. 

 Apesar de se adotar este novo perfil funcional ao longo de toda a via, este tem de 

se ir adaptando às características da área em que se insere, o que, passando por áreas 

morfologicamente distintas, leva a que o perfil não seja uniforme em toda a sua extensão, 

contudo, isto pode ser encarado como uma potencialidade que estabelece diferentes ritmos 

de percurso e uma melhor perceção da envolvente pelo utilizador. 

 Ao nível dos nós viários existentes entre a Segunda Circular e os principais 

eixos de distribuição que a intersectam, bem como da sua relação com este novo perfil 

adotado, em que as vias de fluxo contínuo se cruzam com estes eixos principais, pretende-

se a reestruturação do seu desenho viário, que atualmente tem um grande impacto no 

espaço em que se insere, através das suas dimensões e da própria fragmentação que 

impõe, criando uma multiplicidade de pequenos espaços que não têm nenhuma função, 

que não a de servir de apoio à própria infraestrutura. 

 Propõe-se então esta reestruturação que, procurando manter os níveis de 

acessibilidade viária, pretende concentrar e diminuir o espaço de apoio à via, destinando a 

envolvente à continuidade do espaço público. Ao reduzir a velocidade a que se circula na 

Segunda Circular, possibilita-se ainda a diminuição da extensão das vias de aceleração e 

desaceleração e, assim, o impacto destas na envolvente. 

 Aliada a estas intervenções na infraestrutura rodoviária, propõe-se uma 

intensificação programática que venha, não só dinamizar o tecido urbano já existente, 

mas consolidar e aproveitar áreas de oportunidade presentes neste território. Assim, 

promove-se a localização de áreas empresariais, habitacionais e culturais ao longo dos 

espaços adjacentes à via, que devem ser projetadas segundo as necessidades de cada 

espaço e a própria realidade funcional existente.  
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 Desta forma, na zona de 

Benfica, prevê-se a potencialização do 

eixo que liga a Av. Condes de Carnide à 

Av. Lusíada, como via preferencial de 

distribuição do tráfego, conectando-se 

até à CRIL e, retirando assim, volume de 

tráfego na Segunda Circular e na própria 

Av. Lusíada. Melhorando estes acessos viários, propõe-se a introdução de uma unidade 

hoteleira e de áreas empresariais, que sirvam de apoio às funções atualmente já existentes 

nesta zona, como o Centro Comercial Colombo e o Estádio da Luz. 

 Do mesmo modo, pretende-se a 

consolidação da zona envolvente às 

Torres de Lisboa, possível pelo 

redesenho do nó viário do Eixo N-S e da 

sua própria redução na hierarquia viária, 

devido ao encontro com este novo perfil 

da Segunda Circular. Junto ao nó viário 

pretende-se então a introdução de atividades empresariais, associadas às próprias Torres, 

enquanto na outra margem se propõe a consolidação do espaço habitacional. 

 Sendo o Campo Grande uma 

zona de grande concentração de tráfego 

viário, propõe-se a criação de alternativas 

de percurso, que permitam a sua 

redução. Assim, redesenha-se a forma 

modal que conecta os acessos entre a 

Segunda Circular, a Av. Padre Cruz e as 

próprias vias locais e propõe-se o prolongamento da Av. Professor Gama Pinto, criando 

assim uma nova conexão importante, distribuidora do tráfego oriundo do centro da cidade, 

para norte. 

 Pelo mesmo motivo, prevê-se a introdução da nova avenida proposta no PDM, 

entre o Campo Grande e a Alta de Lisboa, bem como do nó viário proposto no Plano de 

Fig. 31 - Redesenho do nó viário de Benfica 

Atual - Proposto 

Fig. 32 - Redesenho do nó viário do Eixo N-S 

Atual - Proposto 

Fig. 33 - Redesenho do nó viário do Campo Grande 

Atual - Proposto 
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Urbanização do Alto do Lumiar, entre esta 

nova avenida e a Segunda Circular. Ao 

longo desta avenida prevê-se a 

introdução de atividades comerciais que 

dinamizem este espaço, bem como a 

consolidação do tecido habitacional 

adjacente à via. 

 Em relação à programação funcional, surge ainda a zona do Bairro S. João de 

Brito, junto ao Aeroporto, em que se propõe a reurbanização deste bairro de génese ilegal. 

Prevê-se assim a introdução de novos edifícios habitacionais, com vista ao realojamento 

desta população, bem como a introdução de uma segunda unidade hoteleira, associada a 

áreas empresariais, que venha dar apoio ao Terminal 2 do próprio Aeroporto e beneficie da 

boa acessibilidade desta área. 

 Ao longo deste eixo da Segunda Circular pretende-se, não só a intensificação 

destes polos empresariais, associados às remodelações dos nós viários, mas ainda a 

intensificação das áreas comerciais e de serviços. Estas atividades formalizam-se em 

frentes edificadas que se situam nas zonas em que se pretende uma maior permeabilidade 

entre as zonas marginais da via e os espaços mais recuados, estando associadas a 

espaços públicos de recreio e lazer, sendo de destacar a zona das Torres  de Lisboa e a 

zona junto ao Aeroporto, em que serve de apoio às funções propostas e faz a transição 

entre a via e o novo tecido habitacional, bem como a zona do Estádio Universitário de 

Lisboa, em que direciona os próprios acessos ao espaço desportivo.  

 

O Transporte Público na Interface com a Envolvente 

 Sendo um dos principais objetivos de intervenção, o da promoção das diversas 

modalidades de transporte neste espaço, em detrimento da superioridade da circulação 

automóvel, pretende-se a consolidação da rede de transportes públicos que serve a 

Segunda Circular. Assim, propõe-se a implementação de uma linha de autocarro que se 

cruza com as diversas redes de TP existentes neste espaço, surgindo como uma 

alternativa viável ao uso do transporte individual. 

Fig. 34 - Redesenho do nó viário de Calvanas 

Atual - Proposto 
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 Esta modalidade de TP surge da flexibilidade e facilidade de integração que os 

autocarros possuem, podendo circular nas vias automóveis, sem necessidade de criação 

de novas infraestruturas para a sua implementação e tornando-se um meio económico e 

eficaz de transportar consideráveis quantidades de passageiros, ajudando assim a reduzir 

o tráfego viário.  

     Assim, esta linha junta-se à rede de autocarros atualmente existente, que abrange 

os espaços próximos da Segunda Circular e até mesmo, através da Carreira 750, uma 

parte do seu percurso, surgindo como uma ligação mais rápida e direta entre todo este 

território, que segue pelo traçado da via e serve de apoio às suas diversas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à localização das próprias paragens desta nova linha, estas são 

organizadas, não só segundo as paragens de TP existentes, mas também segundo os 

principais espaços polarizadores existentes e propostos, pois são estes os espaços que 

originam maior atratividade e quantidade de deslocações. asseguradas as restantes 

paragens, junto a zonas maioritariamente habitacionais, integrando-as nesta rede e 

garantindo que todo o espaço envolvente à via é abrangido por esta linha de TP. Pretende-

se assim servir, não só a população existente que habita e percorre estes espaços, mas 

também a população futura, originada pela intensificação funcional. Ao estarem associadas 

a uma rede de espaços públicos, estas paragens não são vistas como apenas um ponto de 

partida e chegada, mas até mesmo como um local de possível estadia. 

 

Fig. 35 - O Autocarro proposto, na relação com as Polaridades e as Interfaces de Transporte 
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Ao cruzar-se com as diversas redes, esta nova linha mantêm o papel de 

distribuição da Segunda Circular, mas a nível do peão e não só dos próprios veículos, 

permitindo acolher os utilizadores que chegam de diversos pontos da cidade, nas suas 

diversas modalidades e direcioná-los aos pontos de destino pretendidos. Assim, esta linha 

não cria só interfaces com as estações ferroviárias e de metro, mas também com o próprio 

Aeroporto, que surge como o elemento polarizador de maior importância e com as redes de 

mobilidade suave, associando-se a um sistema de Bike-Sharing.  

Os pontos principais deste sistema de Bike-Sharing estão associados, não só a 

um sistema de levantamento ou depósito de bicicletas, mas até mesmo de pontos de 

informação acerca da rede ciclável e pedonal na cidade de Lisboa, bem como da estrutura 

de espaços públicos e localizam-se nos pontos de Interface de Benfica, junto ao Terminal 2 

do Aeroporto e na estação do Oriente, possuindo, junto a diversas paragens de TP zonas 

de parqueamento de bicicletas. 

Associada a esta linha de autocarro principal, propõe-se ainda uma segunda linha, 

que utilize o traçado da nova via prevista no PDM, entre a zona do Campo Grande e a Alta 

de Lisboa e conecte as duas margens da via, consolidando a rede de autocarros existente. 

 

O Espaço Público como Elemento de Ligação 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 36 - A Proposta de Intervenção ao nível dos Espaços Públicos 
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Fig. 37 - Rede de percursos ciclo-pedonais proposta 

Pretendendo devolver a via ao peão, o espaço público torna-se o elemento 

fundamental de intervenção, que suporta e apoia os modos de mobilidade suaves. As suas 

características tornam-no um elemento de grande oportunidade de intervenção no território, 

capaz de conectar os diversos elementos de intervenção, tal como a sua capacidade 

multifuncional, capaz de albergar diversos usos e atividades, tornando-se um espaço 

sustentável de atração, que não necessita de ser apenas um local de passagem, mas pode 

mesmo estar integrado na estrutura funcional do território. A sua flexibilidade torna-o ainda 

um elemento que se pode expandir e articular diversos espaços e vivências e permite a sua 

adaptação, não só à realidade existente atual, mas ainda a futuras mudanças nas 

realidades e necessidades que possam ocorrer. 

De forma a introduzir esta rede de espaços, utiliza-se as margens infraestruturais e 

as áreas não consolidadas existentes, pretendendo-se assim requalificar estes espaços 

que atualmente apenas têm a função de dar apoio à via ou de permitir passagens pedonais 

estreitas e pouco interessantes. 

Neste contexto, o elemento de destaque, que serve como fio condutor de toda a 

intervenção, é a rede de percursos ciclo-pedonais proposta, que faz parte do próprio 

espaço público e se compatibiliza com as vias rodoviárias, pretendendo direcionar o 

utilizador, de forma segura, dinâmica e, que em si própria, torne as deslocações 

interessantes, agradáveis e atrativas. 

 

 

 

 

 

Pretendendo conectar os diversos espaços e elementos presentes nesta área e 

aumentar a sua permeabilidade, esta rede de percursos possui conexões principais, que 

pretendem ligar desde as zonas de paragens de transporte público até aos principais 

espaços polarizadores existentes e propostos, garantindo as transversalidades à via e 

conexões secundárias, que pretendem ainda ligar esta rede a espaços habitacionais 
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adjacentes, outros percursos, logradouros, zonas de estacionamento e, até mesmo, 

espaços públicos de menor dimensão existentes. 

Estes percursos criam ainda, em certas zonas, espaços em que alargam e se 

formam zonas de estar, formando, por vezes, a própria frente do edificado proposto, 

direcionando às suas entradas. Procuram ainda ser bastante dinâmicos, não só ao nível do 

solo e pavimentos, mas também através da sua própria modelação altimétrica, que se 

pretende adaptar às necessidades de atravessamento transversal num nível superior à via 

e criar uma própria identidade destes percursos nos espaços em que se inserem, 

estabelecendo relações com o próprio edificado. Contudo, procura-se sempre garantir 

percursos ao nível térreo que seguem a morfologia do terreno.  

Importa ainda salientar que esta rede procura assim proporcionar um grande 

número de ligações possíveis, quer longitudinais, quer transversais, sendo que o seu 

percurso não é maioritariamente pensado como algo que será percorrível do início ao fim, 

mas sim na sua componente de ligação entre margens. 

Um dos objetivos deste percurso é ainda contrariar a tendência atual da falta de 

interação entre o edificado e a própria Segunda Circular, percorrendo o espaço entre os 

dois elementos e localizando as suas entradas e as zonas de estar já referidas, voltadas 

para a via. Assim, apesar de se diminuir a importância da circulação viária neste território, 

esta não deve ser ignorada, pensando na sua relação com os diversos elementos e criando 

ritmos, dinamismo e pontos de referência ao percurso viário, através dos elementos 

transversais, quer pela introdução destas passagens pedonais superiores, quer pelo próprio 

desnivelamento ocasional da via em relação ao espaço público. 

Este desnivelamento da via ocorre em espaços em que se pretende que a 

continuidade do espaço público se imponha sobre as vias rodoviárias, passando 

estas em túnel, possibilitando uma conexão maior e mais direta entre as duas margens. 

Criam-se assim plataformas de ligação, com vivências de espaço de estar e lazer, apoiadas 

pela introdução de edificado de comércio local e restauração. 

Desta forma, destaca-se a introdução destas plataformas em três zonas da área 

de intervenção. Na zona entre o Centro Comercial Colombo e o Estádio da Luz, a 

plataforma estrutura um espaço capaz de absorver e facilitar os fluxos de pessoas gerados 
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Fig. 38 - Intervenção Estratégica na Zona do Colombo e Estádio da Luz 

por estes dois grandes equipamentos polarizadores, em que a continuidade dos percursos 

é realizada a dois níveis. A um nível superior, estes percursos conectam os três 

equipamentos desta área (Colombo, Estádio da Luz e o edificado proposto), adaptando-se 

às diversas cotas de acesso e a um nível inferior, seguem pela plataforma proposta, 

conectam à Quinta da Granja, à estação de metro e de autocarro e ainda a um ponto de 

Bike-Sharing. Seguindo pelas margens da via, este percurso liga-se ainda à zona de 

estacionamento em frente ao Centro Comercial Fonte Nova, expandindo-se, de forma a 

criar uma praça (o estacionamento será relocalizado a um nível inferior), que sirva de apoio 

a diversas atividades e segue pelo atravessamento superior existente até Monsanto, que se 

propõe alargar, de forma a permitir a passagem dos diversos modos de mobilidade suave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona de Telheiras, esta plataforma surge como um espaço público entre os 

tecidos habitacionais presentes em ambas as margens da via e o próprio EUL, facilitando 

as deslocações nesta zona e reestabelecendo antigas relações entre as duas margens, 

que apesar de tão próximas e de terem funções semelhantes, atualmente se encontram 

desconexas. A rede de percursos desenvolve-se assim ao longo dos espaços de ambas as 

margens, procurando conectar as diversas vivências e criando espaços de repouso e lazer, 

associados ao próprio edificado proposto, que se desenvolvem ao longo das margens da 

via, procurando absorver os fluxos dos diversos modos de transporte. 
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Fig. 39 - Intervenção Estratégica na Zona de Telheiras 

 

 

 

 

  

 

 

Por fim, na zona do Terminal 2 do Aeroporto, esta plataforma permite criar 

permeabilidades de espaço público entre as duas margens, facilitando a sua conexão e 

potencializando a margem sul da via como espaço de funções complementar ao próprio 

Aeroporto. Os percursos seguem então ao longo desta plataforma, conectam ao edificado 

proposto, criando praças associadas e desenvolvem-se ao longo das margens da via até 

ao Parque da Saúde e aos espaços verdes que se encontram nesta área. Propõe-se ainda 

a introdução de um espaço verde, de uso desportivo e atividades ao ar livre, que faz a 

transição entre o espaço edificado proposto e a Mata de Alvalade e o Parque da Belavista 

seguindo, por um lado, até ao Rio Tejo e, por outro, procurando a continuidade até aos 

Bairros dos Olivais e da Encarnação. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 40 - Intervenção Estratégica na Zona do Terminal 2 do Aeroporto 
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Fig. 41 - Passagem Superior Proposta na Zona do Eixo N-S 

Os restantes atravessamentos transversais são realizados por passagens 

superiores, ou inferiores, à Segunda Circular, permitindo a continuação dos fluxos e das 

permeabilidades do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta rede de espaços e percursos está assente num sistema de espaços 

verdes, que segue ao longo da Segunda Circular e que pretende restaurar a conexão 

ecológica que existia anteriormente nesta zona, através das quintas e espaços agrícolas 

existentes e que se foi perdendo ao longo do desenvolvimento urbano. Este sistema 

assenta num espaço canal que integra os diversos espaços verdes existentes, como o 

Parque Florestal de Monsanto, a Quinta da Granja, Quinta da Bensaúde, Quinta da Luz, 

Cidade Universitária, Jardim do Campo Grande, Parque da Saúde, Quinta das Conchas e 

Parque da Belavista, propondo ainda espaços de lazer e contemplação, bem como a 

integração de alguns espaços de uso desportivo ou até mesmo cultural, procurando a 

vivência do espaço pelo habitante e promovendo hábitos de vida saudáveis. 

 

 

 

 

 
Fig. 42 - Rede de Espaços Verdes Proposta 

Continuidade não só longitudinal, mas ainda entre espaços em ambas as margens 
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Assim, as margens infraestruturais servem não só ao fluxo dos utilizadores, mas 

também como resposta a problemáticas ambientais e ecológicas, como o escoamento das 

águas residuais e a exposição ao ruído automóvel. Introduz-se então arborização, não só 

ao longo do eixo da via, através do seu reperfilamento, mas também, em certos pontos 

onde haverá maior necessidade, ao longo das próprias margens infraestruturais, servindo 

ainda de proteção contra acidentes e como elemento orientador de certas vistas, em 

relação com o espaço envolvente. 

 

4.3. PROJETO URBANO 

 Definidos os objetivos estratégicos de intervenção e as medidas a adotar, importa 

passar à aproximação a uma escala de projeto urbano, concretizando a proposta num 

determinado espaço. Assim, a zona entre o Bairro de Telheiras, a Quinta dos Barros e o 

espaço da Cidade Universitária, surge como uma área de oportunidade para o 

desenvolvimento desta proposta. 

 Sendo o grande tópico deste trabalho, a reconexão entre espaços que estão 

atualmente fragmentados, nesta zona, a barreira imposta pela presença da Segunda 

Circular é evidente, separando duas áreas habitacionais tão próximas. Apesar de bastante 

diferentes, sendo Telheiras um bairro de grande qualidade urbana e tendo a Quinta dos 

Barros um carácter de bairro social (estando contudo a ser construído, a Sul, novo 

edificado habitacional), estes espaços beneficiariam de uma maior e melhor ligação, de 

forma mais direta, que facilitasse as deslocações e as mobilidades suaves, sendo assim 

um dos pontos em que a estratégia de intervenção prevê a requalificação das 

permeabilidades transversais. 

 As ligações entre estas duas margens da via, atualmente, são realizadas, a nível 

pedonal, através de duas estreitas passagens superiores, enquanto que, a nível viário, esta 

ligação não é realizada de forma direta, sendo necessária a utilização dos nós viários do 

Eixo N/S, ou do Campo Grande, que atualmente são pontos de grande tráfego viário, 

contribuindo para o congestionamento destes pontos e dificultando a conexão entre 

margens. 
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 Outro aspeto a salientar nesta área é a ligação destes tecidos habitacionais ao 

Estádio Universitário de Lisboa (EUL), imediatamente adjacente. Apesar da proximidade 

imediata deste espaço à Quinta dos Barros, os seus pontos de acesso não são realizados 

de forma imediata, estando este todo envolvido por barreiras físicas, com apenas algumas 

aberturas para o interior do espaço desportivo, o que dificulta e desencoraja o seu acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Assim, a proposta para o desenvolvimento deste espaço, passa pela criação de 

um eixo transversal de ligação, que pretende diluir o efeito barreira provocado pela 

Segunda Circular e juntar as duas margens, através do desnivelamento da via, que se 

passa a efetuar a uma cota inferior e da criação de uma plataforma de ligação.  

Fig. 43 - Zona de Intervenção 

Aumento da permeabilidade entre espaços adjacentes, aproximando-os e facilitando a mobilidade 
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Este eixo suporta as 

mobilidades, quer a nível pedonal e 

ciclável, quer a nível viário, criando-se 

uma nova ligação norte-sul, 

pretendendo assim facilitar o acesso 

direto entre os bairros habitacionais, 

através do prolongamento da Azinhaga 

das Galhardas, que retoma a sua forma 

pré-existente, já possível de verificar 

nas cartas de Silva Pinto, de 1911 e 

que foi quebrada pela introdução da 

Segunda Circular.  

 A nível das mobilidades suaves, este eixo transversal, liga ainda à estação de 

Metro de Telheiras, beneficiando assim a margem sul também deste tipo de transporte. 

Esta plataforma, para além de suportar as necessidades de mobilidade, é ainda formada 

por espaço público de estadia e lazer, apoiado por edificado de restauração, que pretende 

que este seja mais do que apenas um espaço de passagem. 

 A plataforma estende-se ainda, num sentido de continuidade de espaço público, 

para a zona norte do Estádio Universitário de Lisboa, que será remodelada, de forma a 

criar um espaço de transição entre a plataforma de ligação entre as duas margens, a 

própria margem sul da Segunda Circular e o espaço desportivo interior. Assim, é criada 

uma frente edificada, que faz a transição entre o espaço público e o EUL e que, 

através do espaçamento entre edifícios, define as entradas para o espaço desportivo. Este 

espaço torna-se assim, um espaço polarizador, beneficiando o próprio EUL, pois torna-se, 

por si próprio, um espaço gerador de movimentações e torna a entrada no espaço 

desportivo muito mais simples, atrativa e dinamizadora. Estas entradas diretas no 

espaço desportivo são também introduzidas ao longo do eixo transversal proposto, na 

margem Oeste do EUL, criando uma sucessão de espaços de estar, com rampas de 

acesso. 

 Este espaço edificado é formado por uma residência de estudantes, que serve de 

apoio à Cidade Universitária e beneficia assim da sua grande proximidade, por frentes 

Fig. 44 - Antiga Azinhaga das Galhardas, atualmente 
fragmentada pela Segunda Circular 
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comerciais e de serviços, que se relacionam diretamente com a frente de espaço público, 

por espaços de escritórios e por um Teatro, que se encontra no espaço de encontro entre a 

plataforma, o eixo transversal e a margem sul da Segunda Circular e que surge como um 

elemento de uso público, com capacidade atrativa e que dinamizará toda a área 

envolvente, não apenas durante o dia, mas fazendo com que seja um espaço com vida e 

dinamismo também durante a noite.  

A frente edificada, estando virada para a Segunda Circular estabelece relações 

com a via e com o seu próprio utilizador, contrariando a tendência anterior de “voltar as 

costas” à via, quer através da localização das entradas nos edifícios, quer através da 

própria orientação e inclinação das fachadas, que se inclinam para a via e para os 

percursos do espaço público.  

 

 

 

 

 

 

 

Da Segunda Circular tem-se ainda acesso a um espaço de estacionamento 

proposto, que se encontra ao nível da via e que serve de apoio aos edifícios, possuindo 

entradas diretas, quer para os edifícios, quer para o espaço público superior e o próprio 

espaço desportivo. Este estacionamento serve não só como apoio a todo o espaço 

edificado proposto, mas também aos aglomerados habitacionais envolventes e ao próprio 

espaço desportivo, que atualmente possui alguma carência neste aspeto. 

Para além desta plataforma principal, prevê-se ainda a introdução de percursos 

pedonais que, tal como previsto na estratégia global de intervenção, procuram ainda 

conectar-se às paragens de transporte público propostas (tendo aí início) e ao interior dos 

espaços habitacionais. Junto às paragens, estes percursos alargam-se de forma a 

Fig. 45 – Vista da Plataforma de Ligação, com Espaço Público e Frente Edificada 
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acomodar o espaço de espera dos utilizadores, bem como espaços para estacionamento 

de bicicletas.  

Ainda ao nível das ciclovias, estas são integradas no desenho urbano, junto com 

os percursos pedonais, mas também desenhando um novo percurso, com atravessamento 

transversal, que permite a conexão entre a ciclovia existente na zona de Telheiras e a que 

passa pelo interior do EUL.  

Todo este espaço proposto de continuidade verde e de espaços públicos e 

percursos, que se desenha ao longo das margens desta via urbana, estende-se ainda até à 

estação de metro do Campo Grande, ligando-se assim ao principal espaço de interface da 

área em estudo, que contém não só o metro, mas também autocarros e é um espaço de 

grande atração devido à presença de grandes equipamentos, como o Estádio de Alvalade e 

a Cidade Universitária. 

Deste modo, prevê-se o redesenho deste nó viário, criando uma rotunda que 

conecta a Avenida Padre Cruz, as vias do Campo Grande e os próprios acessos à 

Segunda Circular, que passa, como atualmente, em viaduto. Esta reformulação é apoiada 

pela criação prevista no PDM, de uma nova ligação viária norte-sul pelo Nó de Calvanas, 

que permite desviar uma parte do tráfego deste troço viário, bem como pelo prolongamento 

proposto da Av. Professor Gama Pinto, até à Segunda Circular, que reforça as ligações à 

zona a Sul. Estas duas ligações, associadas à Azinhaga das Galhardas, permitem assim 

uma maior distribuição do tráfego viário, não se concentrando no Campo Grande. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46 – Redesenho do Nó Viário do Campo Grande 
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O redesenho deste nó viário permite ainda a utilização do espaço para uso 

público, em que o sistema de percursos conectores, cria também um sistema de 

coberturas, que permite que o espaço no centro da rotunda sirva, não só como espaço 

percorrível, mas também possua acessos verticais para o parque de estacionamento que é 

relocalizado para nível subterrâneo, bem como um espaço de galerias que sirva como 

espaço de exposição de trabalhos efetuados quer na Cidade Universitária, quer na Escola 

Alemã de Lisboa, ou até de trabalhos desenvolvidos no novo espaço de negócios da ZON e 

que dinamize a passagem por este espaço. A partir deste espaço surgem ainda ligações ao 

interior da Cidade Universitáriasd, conectando-se aos percursos existentes. 

Com o espaço desocupado com a eliminação de uma das saídas da Avenida 

Padre Cruz, propõe-se ainda um edifício de uso comercial e habitacional, que se integra no 

sistema de espaços públicos e que faz a transição entre as diferentes cotas do terreno, 

entre o espaço viário remodelado e o edificado existente ao longo da Estrada de Telheiras. 

 

Viabilidade Económica  

 Para a implementação deste projeto, propõe-se um acordo entre as entidades 

interessadas na área em estudo que, a médio ou longo prazo, beneficiem da intervenção. 

Assim, nesta zona, as entidades presentes são a CML, os proprietários privados, que 

beneficiariam da melhoria deste espaço e a Universidade de Lisboa, responsável pelo EUL, 

que beneficiaria desta intervenção, quer pela capacidade atrativa que a intervenção traria 

ao espaço, quer pelos usos introduzidos no espaço que lhe serviriam de apoio, quer, até 

mesmo, por um possível acordo em que pudesse beneficiar de uma parte das receitas, em 

troca da cedência de espaço de construção. 

 Deste modo, importa entender o tipo de impacto que uma intervenção deste tipo 

teria, principalmente em termos de custos/benefícios, de forma a perceber se o projeto 

seria viável, em termos financeiros, sendo assim necessária a criação de quadros de 

custos e receitas.  
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Centro Custo Item Unidade
Valor Unitário 

(em €) *
Quantidade 

Valor global 

(em €)
% valor global

Estudos topográficos e geotécnicos vg 10.000,0 € 1 10.000,0 € 100,0%

Projectos de urbanização e de edificação
% custo global 

urbanização+edif.
3,0% 1 0,0 € 0,0%

Sub-total 10.000,0 € 0,0%

Movimento de Terras m3 10,0 € 33.850 338.500,0 € 5,9%

Vias e estacionamento incluindo redes de 
abastecimento/saneamento

m2 100,0 € 25.000 2.500.000,0 € 43,2%

Passeios/áreas maioritariamente 
pedonais

m2 50,0 € 36.800 1.840.000,0 € 31,8%

Áreas Verdes m2 30,0 € 33.000 990.000,0 € 17,1%

Taxa de Urbanização m2 ABC 3,0 € 38.950 116.850,0 € 2,0%

Sub-total 5.785.350,0 € 25,4%

Construção / uso residencial m2 750,0 € 4.300 3.225.000,0 € 19,0%

Construção / uso terciário (comércio, 
serviços)

m2 500,0 € 14.650 7.325.000,0 € 43,2%

Construção / estacionamento em cave m2 300,0 € 20.000 6.000.000,0 € 35,4%

Taxas e Licenças de edificação m2 ABC 10,0 € 38.950 389.500,0 € 2,3%

Sub-total 16.939.500,0 € 74,5%

TOTAL 22.735.350,0 € 100,0%

Edificação

Estudos e 

projectos

Urbanização

CUSTOS

Centro Custo Item Unidade
Valor Unitário 

(em €) *
Quantidade 

Valor global 

(em €)
% valor global

Venda de ABC de Habitação m2 1.700,0 € 4.300 7.310.000,0 €

Venda de ABC de Terciário m2 1.300,0 € 14.650 19.045.000,0 €

Sub-total 26.355.000,0 € 100,0%

TOTAL 26.355.000,0 € 100,0%

3.619.650,0 € 13,7%

Vendas de 

produto

RESULTADO

RECEITAS

 

4.4. SÍNTESE DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 Com esta nova estratégia, a principal preocupação para o território surge como o 

repensar do espaço abrangido pela Segunda Circular, deixando esta de ter um tão forte 

impacto no ambiente envolvente e passando a existir um território coeso, em que se 

desenvolve uma rede de continuidades urbanas a vários níveis, tais como os diversos 

sistemas de circulação e a própria estrutura ecológica. 

Fig. 47 - Quadro de Receitas 

Fig. 48 - Quadro de Custos 



PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 
 

69 

 Desta forma, efetuam-se transformações ao nível do redesenho da via, 

aproximando-a do próprio tráfego local e, assim, dos aglomerados envolventes. Esta visão 

mais urbana da via permite ainda a intensificação programática junto à Segunda Circular, 

bem como de espaços públicos localizados nas suas margens. Pretende-se assim, que 

este seja um espaço dinâmico, em que podem conviver diversas vivências, sem entrarem 

em conflito. 

 Neste sentido, o projeto urbano procura concretizar os aspetos estratégicos da 

proposta, ao mesmo tempo que procura responder aos desafios e realidades da área 

específica em que se encontra. Deste modo, procura-se estabelecer relações de conexão 

entre os diversos elementos do espaço, que atualmente se encontram fragmentados, 

sendo que, se pretende o desnivelamento da via, de forma a criar um eixo transversal, 

viário, pedonal e ciclável, de ligação entre margens, suportado por uma plataforma de 

ligação que se estende e conecta aos tecidos existentes, bem como aos diversos pontos de 

transporte público existentes e propostos, através da criação de percursos. Propõe-se 

ainda a diversidade de espaços e introdução de atividades, que aumentam o poder de 

atração e recreação deste espaço. A nível viário prevê-se ainda a criação de novos 

acessos, bem como a reformulação do nó viário do Campo Grande, de forma a melhor 

distribuir o fluxo de veículos e a criar alternativas de percurso 
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Num tempo em que as redes de conetividade são essenciais à atual vivência 

humana, a diversos níveis, as infraestruturas que as suportam são elementos 

fundamentais, o que faz com que se tornem objeto de estudo e de avaliação. Não importa, 

contudo, avaliar apenas a eficácia das funções desempenhadas, mas também de que 

forma estas afetam os elementos que as rodeiam, não sendo pensadas como apenas um 

modo de realizar certa tarefa eficazmente, mas como parte de um sistema mais complexo.  

Deste modo, as infraestruturas viárias de grande dimensão são das que maior 

impacto provocam na estrutura urbana das cidades e nas vivências humanas dos próprios 

espaços, determinando grande parte do seu desenvolvimento. Sendo, por vezes, apenas 

pensadas de acordo com o seu aspeto funcional, estas infraestruturas acabam por ser 

elementos isolados, que rompem o espaço em que se inserem. Atualmente, tem-se vindo a 

procurar, cada vez mais, o redesenho destas infraestruturas, de forma a manter a 

funcionalidade principal, mas procurando a potencialização do espaço em que se inserem, 

não só através da resolução das problemáticas existentes, mas vendo-as como elementos 

de oportunidade.  

Apesar de estas intervenções de potencialização estarem a ser realizadas de 

diversos modos, têm elementos em comum, como a procura da reconexão urbana, através 

da melhoria das permeabilidades transversais e da sua integração num destes sistemas 

mais complexos, em que convivem as diversas redes de continuidade urbana. 

Da mesma forma, o eixo viário que compõe a Segunda Circular constitui um 

destes elementos isolados, com dificuldades de integração na envolvente, mas com grande 

potencialidade para se tornar um elemento agregador da sua estrutura urbana e na própria 

cidade de Lisboa. Concluindo que uma intervenção deste tipo necessita abordar múltiplos 

aspetos, como os diversos tipos de circulação e transporte, as atividades económicas, as 

continuidades verdes e de espaço publico, de forma a ser bem-sucedida, procurou-se 

estabelecer uma proposta estratégica a aplicar ao caso em estudo, desenvolvida ao longo 

de diferentes escalas de desenvolvimento urbano.  

Neste caso, as redes ecológica, de espaço público e mobilidade suave foram o 

elemento orientador de toda a proposta, surgindo como o elemento agregador, que procura 

transformar o espaço em algo habitável e com vivência urbana para além da simples 

passagem viária. Procura-se assim devolver o espaço aos cidadãos que o habitam, 
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facilitando as suas deslocações e garantindo a qualidade do espaço, apoiada pelos 

restantes aspetos da intervenção. 

Sendo este um tópico tao abrangente, que pode envolver uma série de disciplinas 

e resulta na transformação de territórios tão vastos, compostos por diversas realidades, 

será sempre difícil chegar a um entendimento especifico de uma solução que se poderia 

aplicar em todos os casos, ou que os aspetos a que se deu mais importância no caso em 

estudo, possam ser os aplicados em todos os outros, contudo, é possível estabelecer 

parâmetros de análise e intervenção que devem ser sempre tidos em conta, mas 

adaptados às realidades especificas de cada local. 
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2.1 - Espaço Comercial
2.2 - Escritórios
2.3 - I.S

3.1 - Sala de Estudo
3.2 - Sala Polivalente
3.3 - I.S
3.4 - Sala de Convívio/Jogos

4.1 - Cafetaria
4.2 - Espaço Comercial
4.3 - I.S

5.1 - Restauração

Planta cota 89

Escala 1:1000
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A
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Legenda de Funções

1.1 - Teatro
1.2 - I.S 
1.3 - Cafetaria

2.1 - Escritórios
2.2 - I.S

3.1 - Quartos
3.2 - Cozinha
3.3 - Sala de Convívio 
3.4 - I.S

4.1 - Habitação

RECONEXÃO URBANA  _ Espaço Público como elemento de ligaçãoP10  Projeto Urbano

UNIVERSIDADE DE LISBOA | FACULDADE DE ARQUITETURA | PROJETO PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE EM ARQUITETURA, NA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO EM URBANISMO, ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO URBANÍSTICA | ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR PEDRO GEORGE | CO-ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR JOÃO RAFAEL SANTOS | ESTUDANTE: DÉBORA PINTO #6949 |NOVEMBRO 2013

Escala 1:500

Corte  Transversal  D  D’

Escala 1:1000

Planta cota 95

 2ª CIRCULAR:  D
e Lim

ite a In
terface
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RECONEXÃO URBANA  _ Espaço Público como elemento de ligaçãoP11 Projeto Urbano

 2ª CIRCULAR:  D
e Lim

ite a In
terface

Escala 1:500
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