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O papel das infraestruturas viárias em meio urbano 

apresenta-se como uma problemática importante, não só pela sua 

função distribuidora de diferentes fluxos, como pela capacidade de 

organizar o tecido urbano envolvente. Ainda que a sua importância na 

cidade seja notória, existem casos onde as suas dimensões e 

características funcionais, criam barreiras no território contribuindo para 

a formação de tecidos urbanos desintegrados.  

Dentro desta temática, procura-se estudar hipóteses de 

intervenção, analisando casos de estudo de referência que 

proporcionem o estabelecimento de soluções para o caso concreto do 

eixo organizado pela Segunda Circular. Apesar desta provocar um 

aparente corte na estrutura urbana da cidade, desarticulando os 

espaços envolventes, com o fecho da malha rodoviária em torno de 

Lisboa, surgem no entanto novos desafios relacionados com a 

requalificação urbana e ambiental dos espaços urbanos envolventes. 

Neste sentido, a Segunda Circular é vista como uma oportunidade, 

sendo considerada como uma das áreas estruturantes da cidade.  

Este trabalho pretende contribuir para a criação de espaços 

multifuncionais, de referência na cidade, que articulados com as 

infraestruturas, o espaço público e os tecidos urbanos possam criar 

uma nova vivência na cidade. Tendo em consideração este conceito de 

multifuncionalidade pretende-se transformar a Segunda Circular num 

sistema complexo de elementos urbanos em que os diversos sistemas 

de mobilidade, acessibilidade e dinâmicas urbanas sejam capazes de 

melhorar a qualidade de vida na cidade e contribuir para a 

permeabilidade do território.  
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The role of road infrastructure in urban areas presents 

itself as an important issue, not only for its distribution function in 

different flows, but also for the ability to organize the surrounding 

urban fabric. Although its importance is evident in the city, there are 

cases which dimensions and functional characteristics create 

barriers which contribute to a disintegrated urban fabric. 

Within this theme, it’s searched an intervention study 

hypotheses by analyzing case studies that provide a reference to 

establish solutions to the case of the axis organized by the Segunda 

Circular. Despite this infrastructure causes an apparently 

interruption on the city’s urban structure, by disrupting the 

surrounding areas, but with the closure of the highway around 

Lisbon, new challenges arise related to urban and environmental 

upgrading of the urban surroundings spaces. In this sense, the 

Segunda Circular is seen as an opportunity, being regarded as one 

of the structural areas of the city. 

This work aims to contribute to the creation of 

multifunctional spaces, turning into the reference in the city, which 

articulated with the infrastructure, public space and urban fabric to 

create new experiences in the city. Considering this concept of 

multifunctionality is intended to transform the Segunda Circular into 

a complex system of urban elements in which the various systems 

of mobility, accessibility and urban dynamics are able to improve the 

quality of life in the city and contribute to the permeability of the 

territory. 
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1.1 O Tema 

O presente documento constitui o Projeto Final de Mestrado, para a obtenção do grau 

de Mestre em Arquitetura, na Área de Especialização em Urbanismo, Especialização em 

Gestão Urbanística e pretende dar continuidade ao trabalho iniciado na unidade 

curricular de Laboratório Urbano e Territorial III, tendo como temática geral a “2ª 

circular: De Limite a Interface”. O trabalho intitula-se “Da Estrada para a Rua” e incide 

sobre as infraestruturas viárias urbanas, bem como na necessidade de diminuir o seu 

impacte na cidade, de forma a estas funcionarem como elementos de ligação e não de 

separação dos tecidos urbanos adjacentes. 

1.2 Justificação  

Atualmente assiste-se a um interesse crescente sobre o impacte das infraestruturas 

viárias urbanas, devido à importância e papel que estas têm no planeamento urbano. Neste 

sentido, pretende-se repensar o papel destas infraestruturas no território, para que a sua 

função exclusivamente viária dê lugar a um conceito mais complexo de elementos urbanos 

capaz de ultrapassar a problemática de limite e de revitalizar a própria cidade.  

1.3 Enquadramento  

A partir da segunda metade do século XX, as necessidades de mobilidade cresceram 

significativamente, especialmente nas áreas urbanas, fruto de vários fatores tal como o 

desenvolvimento económico e social, da dispersão urbanística de função residencial e da 

descentralização das atividades e serviços para a periferia dos centros urbanos, para áreas 

caracterizadas por deficiências do ponto de vista da oferta de transportes públicos originando o 

aumento progressivo da utilização do automóvel, ao mesmo que tempo que se foram 

construindo novas infraestruturas que dessem resposta ao consequente tráfego gerado.  

Contudo, ainda que em grande parte estas infraestruturas melhorassem a 

acessibilidade, não foram pensadas para a estrutura urbana em que se inseriam, constituindo 

barreiras, não só físicas e intransponíveis, na sua grande maioria, mas também como fonte de 

poluição sonora e atmosférica. Atualmente existem novos modos de refletir sobre o movimento 

na cidade e já se observam novas exigências e soluções de desenho urbano ou de 

reconversão de infra-estruturas já existentes, através de estratégias em que se compatibilizam 

os vários sistemas que compõem a cidade.  
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A Segunda Circular, em Lisboa, enquadra-se neste contexto, estando a sua origem 

relacionada com a necessidade de distribuição da circulação da cidade, tendo sido ao longo 

dos anos constantemente alargada de forma a suportar o fluxo de tráfego e velocidade, 

permitindo um acesso mais rápido ao centro da cidade, acabando por condicionar o seu 

desenvolvimento urbano e agindo como fratura, interrompendo a circulação física e as relações 

sociais entre os tecidos urbanos adjacentes. 

Atualmente com a conclusão da construção da CRIL, com o fecho da malha rodoviária 

em torno de Lisboa e a articulação entre o Campo Grande e a área da Alta de 

Lisboa/Aeroporto, criam-se oportunidades para repensar este eixo, de acordo com as diretrizes 

do atual PDM, que identifica a Segunda Circular como um elemento a reconverter num meio de 

equilíbrio e distribuição de funções urbanas centrais entre as áreas de crescimento recente e 

as estruturas mais antigas da cidade. 

“A transformação da 2ª circular em avenida urbana pode amplificar este papel de 

“fecho éclair” ao unir a área norte com a área mais consolidada de Lisboa.” (PDM de Lisboa , 

2012) 

Desta forma, é necessário repensar o seu perfil de modo a que a Segunda Circular 

deixe de ser entendida como barreira e contribua para melhorar a qualidade de vida, resolver 

problemas no território e criar novas oportunidades na cidade. 

1.4 Objetivos  

O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar através de uma estratégia 

de intervenção urbanística, capaz de responder à problemática apresentada, de que forma é 

que as grandes infraestruturas urbanas podem contribuir para criar um espaço coeso e 

multifuncional que contribua para melhorar a qualidade de vida urbana.  

Com o intuito de responder a esta questão fundamental é necessário realizar um 

estudo sobre os seguintes temas: 

 De que forma as transformações urbanísticas na infraestrutura viária lhe 

poderão dar um caracter mais urbano. 

 Como se pode articular as áreas que se encontram fraturadas pela 

infraestrutura. 

 De que forma se podem melhorar a qualidade de vida urbana em torno das 

grandes infraestruturas. 

 De que forma se podem criar uma mobilidade mais sustentável  



Relação entre a infraestrutura e a transformação urbana 

 

 De que forma uma boa rede transporte públicos pode contribuir para 

revitalizar a cidade.  

 De que forma uma rede de espaços públicos pode contribuir para 

proporcionar um ambiente urbano socialmente dinâmico.  

Após este estudo, prevê-se a formulação de soluções inovadoras que venham 

responder à problemática apresentada, culminando todo o processo numa estratégia de 

intervenção urbanística. 

1.5 Metodologia 

Quanto à metodologia do trabalho, este foi faseado em quatro partes, procurando 

numa primeira fase fazer a recolha de informação sobre o tema, através da sua revisão 

bibliográfica e casos de estudo, seguido do conhecimento da área de intervenção num 

contexto metropolitano e local. De seguida aplica-se os conhecimentos adquiridos da 

elaboração de uma estratégia geral, culminando na aplicação dos princípios traçados 

anteriormente, à escala do projeto urbano. 

1. Abordagem e discussão do tema 

Na fase inicial, o tema é abordado através da revisão da bibliografia, fazendo-se 

referência a alguns autores revelantes de forma a poder-se tirar as conclusões desejadas para 

os problemas levantados. Procede-se ainda ao estudo de casos de estudo, fundamentais para 

o suporte da teoria bem como para o desenvolvimento de hipóteses de intervenção na área a 

estudar. 

2. Análise e interpretação do território 

A segunda fase incide na análise e interpretação do território de intervenção, com 

base nos instrumentos de gestão territorial. Procura-se compreender a sua origem e evolução 

histórica, no contexto metropolitano e local, interpretando os vários elementos urbanos de que 

é constituída e identificando-se os problemas e as potencialidades que lhe estão associadas., 

de modo a saber que possíveis transformações e características este eixo poderá adquirir.  

3. Proposta Estratégica 

Nesta fase é apresentada a estratégia geral para toda a área de intervenção, tendo 

em conta os conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, definindo-se os objetivos 

específicos para um território mais alargado, de modo a apresentar a estratégia adotada num 

contexto mais vasto. 
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4. Projeto Urbano 

A última fase, relaciona-se com o desenvolvimento de um projeto urbano numa área 

de intervenção específica, que reflita de maneira concreta os princípios estabelecidos na 

estratégia geral. 

1.6 Delimitação do universo de estudo 

A área de estudo abrange os elementos e espaços que foram considerados 

importantes para funcionamento da estrutura urbana em que se encontra o eixo viário em 

estudo – a Segunda Circular. 

A Segunda Circular enquadra-se num território urbano não consolidado, na Área 

Metropolitana de Lisboa, sendo limitada a oeste pelo Parque Florestal de Monsanto e a este 

pelo Aeroporto da Portela.  

No contexto da cidade, a Segunda Circular encontra-se na coroa norte de Lisboa e é 

composta pela Avenida General Norton de Matos, Avenida Marechal Craveiro Lopes e Avenida 

Cidade do Porto. Quando foi planeada a Segunda Circular era considerada um dos limites da 

cidade, cruzando antigos caminhos rurais que estabeleciam a ligação da cidade com pequenas 

áreas rurais. Este eixo, que é atualmente uma das artérias mais importantes da estrutura 

rodoviária, não foi acompanhando o crescimento urbano, nem o aumento exponencial do 

tráfego automóvel de acesso a Lisboa, sendo por isso já há vários anos responsável por um 

corte abrupto na malha urbana da cidade e uma das vias com mais congestionamento do país.  

Apesar da Segunda Circular provocar um desequilíbrio na fluidez urbana da cidade e 

criar uma desarticulação entre os espaços envolventes, é vista numa outra perspectiva como 

uma oportunidade por se desenvolver numa área com uma grande diversidade de malhas e 

vivências, podendo este eixo agir como elemento de coesão. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Este capítulo organiza-se em três subcapítulos e pretende resumir o conhecimento 

adquirido e ainda refletir sobre os conceitos e casos concretos pesquisados. O primeiro 

subcapítulo incide sobre o que representam as infraestruturas viárias como elemento 

fundamental de transformação urbana e o seu futuro nas cidades, sendo explorado nos 

subcapítulos seguintes o papel dos transportes públicos e nomeadamente das interfaces como 

elementos de regeneração e interligação dos espaços em que se insere e por último os 

espaços públicos como elementos de conexão física e simbólica dos tecidos urbanos. 

2.1 Relação entre a infraestrutura e a transformação urbana 

A rua é definida por Jorge Solis no dicionário de termos de urbanismo “ (…), como 

suporte básico da rede urbana, é o coletor de distintas atividades (…). A divisão funcional da 

sua secção realiza-se sob critérios estéticos e compositivos, mas quando na cidade a 

densidade e o consumo de espaço são muito elevados, a distribuição de usos pelas vias é a 

prioridade funcional: três são associados ao movimento pedonal – o passo, o serviço e a 

estada; e dois ao uso do tráfego motorizado – o aparcamento e a faixa de rodagem”. A rua é 

então um lugar de múltiplos usos, que geralmente competem por uma parte do espaço 

limitado existente. Sendo o principal espaço público da cidade, as ruas são o palco de todos os 

tipos de atividade, espaço para estar e que permite percorrer toda a cidade.  

Com o crescimento das cidades, aumentou também a necessidade de mobilidade, 

levando a que os sistemas de transportes crescessem gradualmente, com múltiplos modos e 

velocidades a competir por um lugar no espaço. Como resultado, as ruas começam a alargar, 

especialmente a partir do século XVIII com a utilização dos carris para transporte público 

urbano e ainda no século XIX, com a invenção do motor elétrico e do elevador. A partir deste 

século a bicicleta e o automóvel tornam-se os meios de transportes preferenciais. 

A função do tráfego foi gradualmente tomando prioridade em relação a outras funções 

da rua. Apesar de já existirem problemas anteriormente, relativamente à partilha da rua pela 

coexistência de diversos modos de transporte, o aparecimento de modos mais rápidos e 

pesados agravou a problemática e andar a pé tornou-se mais complicado. Como refere Nann 

Ellin, em 1997, “the street had been for walking to work or shops or for socialising. Now they 

were primarily for movement” (Graham & Marvin, 2001). 

Surgiram então as primeiras respostas a estas mudanças numa tentativa de organizar 

a coexistência, com o aparecimento de novas tipologias de vias onde “vehicular movement was 

intelligently married to pedestrian circulation and augmented by auxiliary programs to act as an 

instrument that guided rapidly developing parts of the city. “ (Shannon & Smets, p. 52) 
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Uma destas tentativas surge com os planos de Haussman para a regularização de 

Paris, onde a rede de boulevards tanto se impôs à malha urbana existente como se integrou 

nela. Numa visão de integração urbana os boulevards foram estrategicamente concebidas para 

tirar proveito dos parques, praças, 

monumentos, topografia e oportunidades 

imobiliárias existentes.  

Os boulevards desempenharam 

o papel de elemento estruturante sobre o 

qual se desenvolveu a cidade, 

permitindo também conectar os 

diferentes núcleos. A secção transversal 

foi ricamente desenhada, onde o sistema 

viário foi a estrutura física para a 

agregação de redes subterrâneas de 

água, luz e esgoto. 

As redes viárias eram vistas como uma modernização tecnológica e um prenúncio 

para a melhoria da qualidade de vida, sendo explicitamente desenhadas de forma a promover 

a livre circulação não só dentro, como entre cidades. 

 

Foi neste ambiente de mudanças de escala e desenvolvimento de novas mobilidades 

que os arquitetos e urbanistas modernos tentaram planear as novas cidades, segundo ideias 

funcionalistas, “they devised solutions which aimed to differentiate functions through spatial 

methods.” (Ascher, 2007, p. 26). Primeiro com a invenção do zonamento, em que se dividia a 

Ilustração 1 Projecto de rotunda para a intersecção dos boulevards 
em Paris, desenhada por Eugène Hénard, 1910. 
Pode observar-se que a maioria dos veículos ainda 
eram puxados por cavalos. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henard_Carrefour
_a_Giration_des_Grands_Boulevards_1910.png 

Ilustração 2  Complexidade inerente às condições infraestruturais da rua, no presente e futuro,  em  The Cities of 
the Future, de Eugène Hénard, 1910. Fonte: http://landscapeurbanism.com/wp-
content/uploads/2012/02/Henard_Cities-of-the-Future.jpg 
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cidade em zonas, de acordo com as suas funções e especificações. Mais tarde, com Le 

Corbusier e a Carta de Atenas que defendiam que as ruas deviam ser dedicadas à circulação 

automóvel e ser hierarquizadas segundo a velocidade. Por fim Buchanan, com a ideia da 

especialização da função circulatória, dividindo a via consoante a sua capacidade (modelo dos 

7V). 

Desta forma, no início do século XX, as ruas foram erradicadas do planeamento das 

cidades, pois segundo Ascher (op. cit) ao ser dividida em diversas categorias foi eliminada a 

sua qualidade primária. A motorização levou a uma troca da função da rua, de local de 

múltiplas funções a um espaço que tem a única função de servir os fluxos viários.  

O desenvolvimento urbano apoiado nas redes viárias levou à expansão das cidades 

para as periferias, contribuindo para o crescimento de diversas zonas suburbanas 

caracterizadas por uma grande dispersão de funções e pessoas. 

As infraestruturas viárias estavam associadas à promessa de uma melhoria da 

acessibilidade a um nível global, contudo o seu planeamento foi criado essencialmente por 

engenheiros, segundo uma lógica de circulação automóvel eficiente, o que levou à 

padronização de autoestradas e vias rápidas que cruzavam o território sem qualquer relação 

com espaços próximos. Assim, a um nível local, estas grandes infraestruturas vieram fraturar e 

fragmentar os tecidos urbanos.   

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

the construction of barrier or others” (Graham & Marvin, 2001, p. 11) 

Segundo Graham e Marvin (op. cit), os urbanistas e arquitetos negligenciaram, em 

grande parte, as redes viárias e os fluxos e mobilidades, no planeamento das cidades. “They 

have tended to focus overwhelmingly on the design spaces within building envelopes, rather 

than the networked infrastructures that knit buildings together, binding and configuring the 

broader spaces of metropolitan life.” (Graham & Marvin, 2001, p. 18) 

Contudo, nas últimas décadas surgiram novos modos de refletir sobre o movimento na 

cidade e já se observam novas exigências e soluções de desenho urbano ou de reconversão 

de infraestruturas já existentes. Como não se consegue erradicar a circulação automóvel das 

cidades, é necessário elaborar estratégias em que se consiga compatibilizar os vários sistemas 

de mobilidade e dar prioridade ao movimento pedonal. Segundo Calabrese (2003) a partir da 

década de sessenta, o planeamento urbano e a arquitetura começaram a relembra-se que são 

as ruas que fazem a cidade funcionar. 
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Na década de oitenta surge o conceito “shared space”, desenvolvido por Monderman, 

em que o redesenho das vias urbanas se baseia na continuidade do espaço, onde os 

pedestres e os automóveis partilham o mesmo espaço. Monderman afastou-se da ideia 

tradicional de reduzir a velocidade de circulação automóvel em meio urbano através da 

sinalização e marcações viárias. “A sua solução para a cidade de Drachten, com junções nuas 

de sinalização e obstáculos, mostrou que se pode reduzir a velocidade e, ao mesmo tempo, 

não haver prejuízo geral no tempo de atravessamento relativamente às velocidades anteriores, 

de 50 Km/h ou mais, por não haver paragens.” (Brandão, 2011, p. 141) Este conceito melhora 

a qualidade e a segurança das ruas, uma vez que é necessário ajustar a forma de circular nos 

espaços partilhados, com velocidades moderadas e tendo sempre em atenção os outros 

utilizadores do espaço. 

Desde os anos noventa que têm sido feitos esforços para renovar as infraestruturas 

existentes, com a visão de que a estrutura urbana é um espaço partilhado por diferentes 

funções e onde a circulação pedonal é a questão central para qualquer escolha de 

planeamento. Shannon e Smets (op. cit) enunciam alguns dos métodos encontrados para lidar 

com os efeitos comprometedores das infraestruturas nos tecidos urbanos adjacentes. 

Um dos métodos é a dissimulação onde se procura esconder ou fazer desaparecer a 

infraestrutura, através de manipulações topográficas e redesenho inteligente da secção 

transversal. Ao enterrar as infraestruturas criam-se dois tipos de espaços, o submundo de 

tráfego pesado, poluição e estacionamento em contraste com o espaço público superior de 

lazer e interação social que se torna no ponto de conexão entre tecidos urbanos adjacentes.  

“In urban settings, burying highways, railroads, and parking garages not only solves a 

visual problem but also, in many instances, creates valuable real estate and enlarge public 

realms.” (Shannon & Smets, p. 56) 

O projeto do The Big Dig, conhecido oficialmente como a Artéria Central de Boston, 

realizado em 2007, é um exemplo deste género de intervenção, onde se transformou em túnel 

uma via rápida urbana que desde 1959, separava o centro de negócios dos bairros junto ao 

porto da cidade. A Artéria Central passou a chamar-se Rose Fitzgerald Kennedy Greenway. O 

projeto consistiu no soterramento de 6,5 quilómetros de via, disponibilizando 60.000 m2 à 

superfície para a criação de novos espaços públicos e edificações. Apesar da continuidade 

criada através da sucessão de parques e praças, as características do espaço público mudam 

consoante a zona que atravessa, numa tentativa de expressar as diferenças locais.  
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A questão da mobilidade foi resolvida através da separação dos diferentes fluxos, a 

via rápida passou a ser feita em túnel, enquanto as vias de acesso local se mantiveram á 

superfície, permitindo melhorar a conexão de áreas que antes eram separadas. Esta medida 

permitiu ainda diminuir o congestionamento e aumentar a circulação pedonal entre as duas 

zonas da cidade.   

A renovação urbana de Boston teve como linha orientadora a criação de uma 

centralidade linear capaz de apagar os efeitos de separação produzidos pela infraestrutura. 

Apesar de esta ter sido deslocada para um nível inferior e atualmente não ser visível, o corte 

provocado por esta continua presente, fazendo-se sentir nas áreas adjacentes e no uso de 

algumas partes da cidade, os quais foram considerados com base nas condições geradas pela 

passagem da infraestrutura. Contudo a qualidade de vida da cidade aumentou 

substancialmente, e o corte que ainda se faz sentir pode vir a ser gradualmente suavizado com 

a consolidação da renovação da área central. 

Outra perspetiva referida pelos autores é a fusão da infraestrutura, em que se 

combinam diversos elementos urbanos num só. Procura-se integrar a infraestrutura, 

mantendo-a visível embora não se destacando por si própria. A nova organização formal tem 

em conta todas as especificidades técnicas da infraestrutura, mas não se encontra abstraída 

da envolvente. 

O conceito de fusão pode materializar-se de duas formas. Na primeira aceita-se a 

infraestrutura, aplicando-se estratégias que permitam que a via faça parte de um contexto 

urbano mais complexo. Como exemplo, o Parc del Nus de la Trinitat desenvolvido por Joan 

Ilustração 3 Foto do antes e depois da renovação urbana. A infraestrutura deixa de ser visível, 
melhorando a permeabilidade dos tecido envolventes. Fonte: The Public Chance 
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Roig e Eric Batlle, em 1993, localizado na zona nordeste de Barcelona, onde se aproveitou o 

espaço vazio originado por uma infraestrutura periférica para criar uma nova entidade urbana.    

O projeto permitiu o desenvolvimento de um espaço desportivo de recreio e lazer, com 

cerca de sete hectares e envolto por vias de circulação, através do desnivelamento e criação 

de uma estrutura de espaços públicos que se sobrepõem a uma das vias. A presença de mais 

de 14.000 árvores e água cria separação do contexto imediato, impedindo que as vias de 

circulação sejam visíveis a partir do interior do parque. 

Apesar da sua localização, é desincentivado o acesso ao parque através de 

automóvel. O acesso é feito preferencialmente através de ligações pedonais com os bairros 

habitacionais próximos e pela existência de uma estação de metro, facilitando o acesso a partir 

de qualquer ponto da cidade. 

O que importa reter é que este espaço público representa a compatibilização entre 

as infraestruturas e a qualidade de espaço urbano em que se inserem. Estas intervenções 

permitem estabelecer soluções formais em que as redes de mobilidade, desenhadas apenas 

para o uso específico da sua função se integrem eficazmente na estrutura da cidade. 

“The fusion of a new composite from mobility and urban ecology is realized in a 

refreshing coexistence between city and road.” (Shannon & Smets, p. 80) 

A segunda forma de fusão atua diretamente sobre a via, tornando a sua secção 

transversal mais complexa, o que permite atenuar os efeitos da infraestrutura e compatibilizar 

os diversos tipos de mobilidade. 

A Gran Via de les Corts Catalanes, em Barcelona, é uma das vias históricas da 

cidade, tendo sido planeada dentro do plano de extensão de Cerdà para a cidade em 1876. 

Ilustração 4 Fotografia do Parc Trinitat e a sua localização 
no complexo sistema rodoviário. Fonte: 
http://pruned.blogspot.pt/2009/09/under-
spaces-2.html 

Ilustração 5 A vegetação e estrutura do parque protegem o 
espaço da poluição sonora e visual proveniente 
rede viária. Fonte: 
http://landscapeandurbanism.blogspot.pt/2009/0
2/dailyland-parc-nus-de-la-trinitat.html 
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Esta via, juntamente com a Via Diagonal e a Via Meridiana, cruzam na Plaça de les Glòries, 

que seria o novo centro de Barcelona na época. Aquando a sua construção, a sua função 

servia corretamente a cidade, contudo com o crescimento da população, tráfego e edifícios 

próximos esta foi-se tornando cada vez mais num espaço dedicado ao automóvel, sendo um 

obstáculo urbano.  

A intervenção realizada por Arriola & Fiol Arquitects, em 2007, teve como objetivo 

transformar a Gran Via em algo semelhante a uma avenida urbana, não pretendendo apenas 

transformar a paisagem urbana, como também diminuir impacte que a infraestrutura provocava 

nos tecidos adjacentes. A proposta teve como fio condutor a criação parque linear de cerca de 

2,5 quilómetros por 100 metros. O 

parque resolve a diferença entre os 

edifícios e a via, através de uma série 

de praças planas ao mesmo nível dos 

edifícios e áreas verdes ajardinadas 

que delimitam o espaço aberto. Em 

continuidade com as ruas existentes, a 

cada 100 metros foram criados pontes 

pedonais e automóvel de forma a 

possibilitar a conexão entre as duas 

margens.  

O perfil da avenida foi redesenhado com a distribuição do tráfego em multiníveis. O 

tráfego principal circula a um nível inferior, a um nível intermédio há espaço para uma nova 

linha de tram e estacionamento subterrâneo, enquanto o tráfego local e os modos suaves 

circulam num nível superior. Não sendo a avenida coberta, a nova secção teve em 

Ilustração 7   Secção transversal representativa, onde se pode observar 
a distribuição da mobilidade pelos diferentes níveis.  
Fonte: http://europaconcorsi.com/projects/98303-
Multilevel-Infrastructure/print 

Ilustração 6 Fotografia da reconversão urbana. Apesar da infraestrutura ser vísivel é possivel observar a permeabilidade entre as 
margens.  Fonte: http://europaconcorsi.com/projects/98303-Multilevel-Infrastructure/print 

http://europaconcorsi.com/projects/98303-Multilevel-Infrastructure/print
http://europaconcorsi.com/projects/98303-Multilevel-Infrastructure/print
http://europaconcorsi.com/projects/98303-Multilevel-Infrastructure/print
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consideração os níveis de ruído e poluição automóvel, com o tráfego principal a circular a um 

nível inferior do tecido urbano e com a criação de barreiras acústicas que reduzem o ruído. 

Apesar de a Gran Via continuar a ser uma infraestrutura que pretende ter um bom 

desempenho de mobilidade, é principalmente a sua capacidade de conferir interação, 

convivialidade e identidade à cidade que a caracteriza.  

As duas estratégias podem também ser integradas num único projeto, em que a 

intervenção nem integra nem dissimula a infraestrutura, mas utiliza o sistema de espaços 

públicos longitudinais e transversais para responder aos diferentes contextos urbanos ao longo 

da via.  

Shannon e Smets (op. cit) afirmam assim que “…once married with architecture, 

mobility, and landscape, infrastructure can more meaningfully integrate territories, reduce 

marginalization and segregation, and simulate new forms of interaction. It can then truly 

become “landscape.”” (Shannon & Smets, p. 9) 

Neste sentido, as infraestruturas viárias devem ser multifuncionais, devendo cumprir 

os requisitos do espaço público e estar ligadas a outros sistemas que contribuem para o 

funcionamento urbano: transportes públicos, percursos pedonais, desenvolvimento económico, 

sistema ecológico, entre outros. 

Esta ideia de multifuncionalidade é partilhada por François Ascher que no livro “La 

rue est à nous, tous” se questiona sobre os papéis da rua nos tecidos urbanos 

contemporâneos, surgindo novas vias multifuncionais e multissociais que permitem unir o que 

está distante sem quebrar a ligação de interesses locais, “graças aos novos artefactos 

infraestruturais que em cada escala, da local à global, reinterpretam o papel da rua.” (Brandão, 

2011, p. 134) 

“A questão da partilha da rua no seu duplo sentido de pôr em comum e de separação, 

põe-se portanto como uma acuidade acrescida e sob formas parcialmente novas, porque cada 

situação, cada local e cada momento deve ser objeto de soluções específicas, inscrevendo-se 

ao mesmo tempo em diligências a uma escala superior. Aqui, num dado momento, podemos 

fazer coexistir esta ou aquela função, este ou aquele modo de transporte; acolá, noutros 

momentos, é preciso pelo contrário separá-los; enquanto noutro lugar ainda é preciso definir 

noutras linhas de demarcação, outros espaços de mistura, outras formas de justaposição, de 

junção, de agregação, de fusão.” (Ascher, 2010, p. 164)  



Os trabsportes públicos e a intermodalidade como elementos de reestruturação urbana  

 

2.2 Os transportes públicos e a intermodalidade como elementos de reestruturação 

urbana 

“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) 

De forma geral, o modo de deslocação preferencial é aquele que melhor serve os 

propósitos da sociedade. No início da industrialização, os veículos favorecidos foram o barco e 

o comboio, mas cedo foram suplantados pelo transporte aéreo e rodoviário, no século XX. O 

automóvel transformou-se no meio de transporte dominante, trazendo ganhos em termos de 

velocidade, flexibilidade e independência, contribuindo para que a expansão urbana das 

grandes cidades se desse de forma difusa e fragmentada, o que levou a uma mobilidade cada 

vez mais dependente do automóvel. Contudo, no século XXI, a escassez de recursos 

energéticos derivados do petróleo, a saturação das redes existentes e uma maior consciência 

dos impactes ambientais causadas por este modo de transporte levou a que se criassem 

condições para o lançamento de novos conceitos, práticas e projetos que pudessem responder 

às necessidades de mobilidade mais sustentável. 

Desenvolveu-se um conjunto de políticas, para criar uma mobilidade menos 

dependente do transporte individual, contudo esta transferência modal para outros tipos de 

transporte apresentou-se um grande desafio devido ao bom desempenho que o automóvel tem 

nas cidades, apesar do seu custo e limitação espacial.  

Uma das soluções consiste em proibir ou limitar o seu uso, através de um conjunto de 

estratégias, entre as quais o parqueamento limitado e a redução da velocidade, pagamento de 

taxas para o parqueamento e para a entrada em certas zonas da cidade. Estas restrições por 

si só podem levar a que as atividades se desloquem para lugares onde os automobilistas 

possam circular e estacionar, não se obtendo os resultados pretendidos. Contudo estas 

soluções associadas a alternativas de qualidade ao transporte individual podem reduzir a 

circulação do tráfego automóvel, como sendo a implementação de um sistema de transporte 

público, que articulado com outros sistemas de transporte complete as redes de mobilidade 

existentes, contribuindo para melhorar os níveis de mobilidade e acessibilidade da cidade. Um 

meio de transporte que pode ser implementado é o metro ligeiro de superfície, que além de 

permitir melhorar a mobilidade e a acessibilidade na cidade tem ainda um grande potencial 

como elemento de regeneração urbana noutras vertentes, nomeadamente paisagística, 

social e ao nível das infra-estruturas. Apresenta grandes vantagens em relação a outros meios 
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de transporte, nomeadamente ao autocarro, por ser silencioso; ser cómodo para os 

transeuntes; desenvolver-se numa plataforma reservada permitindo um serviço mais fiável, ser 

regular e rápido; e ter consumo de combustível reduzido, promovendo assim um 

desenvolvimento sustentável. 

O metro ligeiro de superfície, sendo um meio de transporte bastante flexível permite 

uma boa integração no tecido urbano. Caracteriza-se por circular à superfície na maior parte 

do seu percurso, contudo recorre-se a soluções de viaduto ou túnel em determinados troços, 

quando a malha urbana assim o exige. Como noutros meios de transporte público, as paragens 

devem situar-se na proximidade dos principais espaços polarizadores da malha urbana, por 

serem os locais onde existe uma maior procura. A distância média típica entre paragens situa-

se entre os 350 metros e os 800 metros, podendo ainda em centros urbanos ser reduzida até 

aos 250 metros e na periferia aumentada até aos 1000 metros. (Ramalho, 2003) 

Na Europa, o metro ligeiro de superfície tem sido utilizado em diversas ocasiões como 

o principal elemento de transformação urbana, sendo a sua inserção associada à geração de 

novos investimentos económicos e regeneração de áreas degradadas, contribuindo para 

a revalorização da paisagem urbana. Um projeto de referência é o metro ligeiro de superfície 

que percorre Estrasburgo, inserido no plano de reestruturação da cidade, iniciado em 1990, 

que pretendia reduzir o tráfego automóvel no centro da cidade, dando prioridade aos 

transportes públicos e aos modos suaves. O plano foi projetado em três fases, iniciando-se 

com a criação de um anel rodoviário, a segunda fase impedia a maioria da circulação 

rodoviária no interior da cidade e numa terceira fase a introdução de um novo sistema de 

transporte público, apoiado na linha do metro ligeiro de superfície. Esta linha, inaugurada em 

1994, desenvolveu-se numa plataforma reservada ao longo de todo o seu traçado e conta 

atualmente com 25 quilómetros de extensão. A sua inserção permitiu requalificar os espaços 

urbanos na sua envolvente desde a zona suburbana até ao centro da cidade, requalificando 

praças e ruas abrangidas pela linha de tram criando-se uma rede contínua de espaços 

públicos.  

Para diminuir a circulação de automóveis privados no centro de Estrasburgo 

construíram-se parques de estacionamento no exterior da cidade, criaram-se tarifas especiais 

para quem estacionasse e utilizasse os transportes públicos para aceder ao interior da cidade 

e aboliram-se os parques de estacionamento no seu centro. A melhoria ao nível dos 

transportes públicos da cidade foi ainda acompanhada pela criação de ciclovias e pela 

implementação de medidas que permitiam que se pudesse transportar bicicletas no metro 

ligeiro de superfície.  



Os trabsportes públicos e a intermodalidade como elementos de reestruturação urbana  

 

A introdução deste meio de transporte, associado a outras políticas de limitação do 

uso do transporte individual, permitiu a redução do tráfego automóvel na cidade, especialmente 

o de atravessamento, a introdução de meios de transporte mais sustentáveis e a revitalização 

dos espaços públicos do centro da cidade e da periferia. 

Os transportes públicos devem oferecer flexibilidade e fiabilidade de forma a serem 

uma alternativa de qualidade ao transporte individual, assim “as estratégias de mobilidade que 

procuram responder às necessidades de deslocações diárias variáveis e multidirecionais 

deverão ter em consideração e integrar o automóvel como modo dominante de deslocação 

individual e familiar, mas conduzir à sua utilização seletiva complementada pela utilização do 

transporte público.” (Soares, 2005) 

Neste sentido, a intermodalidade torna-se prioritária como nó de articulação entre os 

vários modos de transporte, pois as pessoas são cada vez mais multimodais, não utilizando 

necessariamente sempre os mesmos modos para as mesmas deslocações. Estes espaços, 

cuja principal função é permitir a ligação entre os diferentes modos de transporte, apresentam-

se como interfaces e devem integrar todos os modos, do individual ao coletivo, sem esquecer 

os modos suaves, de forma a criar uma rede eficiente que oferece alternativa de qualidade ao 

transporte individual.  

 “In modern cities, switching from one type of transport to another has become 

common. So with airports we can transfer from global to local, with stations and motorways 

from region to the city, or with or with city car parks from the megacity to the neighborhood.” 

(Ascher, La rue est à nous, tous, 2007, p. 168) 

Atualmente, combinando o modo de viajar às circunstâncias, a intermodalidade 

tornou-se uma condição necessária para que as pessoas se possam movimentar na cidade, 

percorrendo longas distâncias num tempo relativamente curto. A sua qualidade depende 

Ilustração 8 Fotografia de uma paragem de tram em 
Estrasburgo. Fonte: 
http://www.triposo.com/poi/Strasbourg
_tramway 
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sobretudo da facilidade e da brevidade da passagem de um meio de transporte para o outro. 

Contudo, os espaços de interface não são só espaços de ligação entre os vários modos de 

transporte, são também espaços de continuidade com a envolvente urbana e com o espaço 

público.  

Os espaços de interface, sendo pontos de grande acessibilidade, podem também 

oferecer diversas atividades e serviços úteis para os cidadãos, de forma a permitirem uma 

vivência mais urbana. Além de proporcionarem um novo tipo de espaço, não apenas de 

passagem, estes elementos podem muitas vezes ser usados para financiar parte dos custos da 

infra-estrutura.  

 “Tomemos por boa, a ideia de que a cidade é a obra de estar junto, noção em que o 

vazio oferece, por excelência, o lugar potencial do encontro, e a deslocação apela à atração 

para o encontro. Hoje os espaços de encontro – da centralidade – ampliam-se, com as 

oportunidades geradas pela mobilidade: as interfaces, como locais de cruzamento de fluxos, 

reúnem o potencial de novas centralidades.” (Brandão, 2005, p. 166)  

A relação espacial da interface de transportes com a cidade é fundamental, uma vez 

que é o el de ligação entre os vários modos de transporte, mas é também o espaço de 

continuidade com a envolvente urbana. Segundo François Ascher, muitas interfaces tornam-

se elementos estratégicos no processo de desenvolvimento urbano, pois geram as suas 

próprias peças do tecido urbano, ligadas com a infra-estrutura intermodal, onde o objetivo é 

reforçar ou criar espaço público de vivências, em redor de uma rede de ruas. Em muitos 

casos, a malha urbana torna-se a estrutura onde estes novos pontos focais gerados pela 

intermodalidade se podem desenvolver. A qualidade da intermodalidade pode ainda tornar 

locais particularmente atrativos ou mesmo transformá-los em ‘placas giratórias’, ou seja, terem 

simultaneamente características centrais de uma rede de lugares de conexão com outras 

redes. 

O exemplo do projeto de La Sagrera, mostra uma reflexão sobre esta ideia de 

centralidade e apresenta uma solução em que a nova estação central tem especial 

protagonismo no projeto de requalificação urbana. O projeto faz parte de uma série de ações 

para renovar a parte nordeste da cidade de Barcelona, através da requalificação de zonas 

industriais obsoletas e de grandes áreas dedicadas ao transporte ferroviário.  



Os trabsportes públicos e a intermodalidade como elementos de reestruturação urbana  

 

A estação de La Sagrera foi planeada de forma a garantir a ligação entre os vários 

modos de transporte, mas também de forma a ser um centro empresarial e de lazer. A estação 

foi projetada como uma estação semi-subterrânea, sendo a ligação com a envolvente exterior 

feita a partir de duas entradas, em níveis diferentes, ligadas por um extenso corredor. Uma 

grande praça cobre parcialmente a estação, ligando-se ao parque urbano construído sobre as 

linhas ferroviárias e viárias. A estação é ainda complementada por seis edifícios destinados a 

diversas atividades empresariais, que a permitiram transformar num importante centro 

empresarial e de lazer. O projeto pretendeu ainda promover a transformação urbana da 

envolvente com a introdução de novas áreas residenciais, empresariais, bem como 

equipamentos públicos, parques e jardins, de forma a melhorar a qualidade de vida dos bairros 

circundantes. 

Neste sentido, a interface de transportes ganha uma identidade nova na cidade, 

sendo o espaço de ligação entre os vários modos de transportes, entre os tecidos urbanos 

envolventes e o espaço de atividades económicas diversificadas que transformaram esta zona 

numa nova centralidade.  

Ilustração 9 Esquema trimidensional representativo da estação de La Sagrera. Fonte: 
http://barcelonacatalonia.cat/b/?page_id=3900&lang=en#&panel1-1 

Ilustração 10 Planta Geral do Parque Linear La Sagrera. Fonte:  
http://www.lahabitacionverde.es/blog/2011/10/parque-urbano-sagrera/ 

http://barcelonacatalonia.cat/b/?page_id=3900&lang=en#&panel1-1
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2.3 Espaço público como conexão dos tecidos urbanos 

Este tópico dá enfoque à questão dos espaços públicos como elementos agregadores 

dos tecidos urbanos consolidados na área de estudo. 

A cidade atual é caracterizada por problemas associados ao forte crescimento e 

expansão urbana desordenada, a que se assistiu nas últimas décadas. Muitos destes 

problemas relacionam-se com a fraca promoção da coesão territorial do espaço urbano. 

Segundo Jordi Borja e Zaida Muxi (2003), o aumento do crescimento da cidade para as 

periferias e a degradação ou especialização dos centros apresentam uma crise da cidade 

como espaço público, sendo necessário “hacer ciudad sobre la ciudad”.  

Os espaços públicos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 

urbano das cidades, sendo os principais elementos ordenadores, tanto a nível da área 

metropolitana, como do interior da cidade. Apresentam-se como o principal componente 

articulador do tecido urbano e elemento de coesão física e simbólica das áreas densas em 

que a própria cidade proporciona oportunidades de contacto, multiplica os espaços de 

encontro, e promove a diversidade funcional e social. Para os autores referenciados no 

parágrafo anterior, o espaço público define a qualidade da própria cidade, na medida em que é 

o espaço de expressão coletiva da vida comunitária e de encontro com os outros, 

demonstrando a qualidade de vida e de cidadania dos seus habitantes. Neste sentido, para 

que os cidadãos possam usufruir da cidade e da vida urbana, o espaço público deve ser um 

espaço democrático, ou seja, ser acessível fisicamente e simbolicamente a todos os 

utilizadores, não fazendo distinção entre sexo, idade, classe social, raça ou religião. 

“El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. 

Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un 

espácio “especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. 

Mejor dicho estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más 

para que sean espacios públicos ciudadanos.” (Borja & Muxi, 2003, p. 15) 

O espaço público tem implícito um domínio público, de uso social, de uso coletivo e de 

multifuncionalidade, caracterizando-se fisicamente pela sua acessibilidade, conferindo-lhe 

características de centralidade. De acordo com Borja e Muxi (op. cit.) o espaço público deve 

ter ainda algumas qualidades formais como a continuidade do desenho urbano, a faculdade 

de se ordenar a si mesmo, a generosidade das formas, da imagem, dos seus materiais e a 

adaptabilidade a usos diversos através dos tempos, agindo como elementos geradores de 

atração. Quanto mais atividades e pessoas possuir, mais o espaço público se torna atrativo. 
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Esta ideia de continuidade inerente aos espaços públicos é também defendia por 

(Brandão, 2003, p. 36), ao afirmar que qualquer projeto de espaço público deve promover a 

integração do novo espaço, assegurando a ligação dos seus elementos às redes 

preexistentes, segundo uma lógica sistemática. 

A continuidade do tecido urbano é um requisito fundamental para a promoção da 

coesão territorial, uma vez que só através dela é possível a criação/ consolidação de um 

tecido urbano coerente, no que diz respeito aos seus grandes eixos estruturantes, à 

morfologia do conjunto edificado e ao tipo de relações que se estabelece entre o domínio 

público e o domínio privado. 

Considera-se também que estes espaços estão associados à estrutura ambiental das 

cidades e, tal como afirma Ramos (2005, p. 65) não existem cidades sem corredores 

ecológicos (secos ou húmidos) e culturais que atravessem transversalmente todo o tecido 

urbano ligando “as pontas da grande Cidade” ao seu centro. 

O espaço público contribui assim para a estruturação das cidades, desempenhando a 

sua permeabilidade um papel fundamental como elemento de interligação entre as diversas 

áreas, proporcionando não só a continuidade formal da estrutura urbana edificada mas 

também da estrutura natural.  

A questão da mobilidade é outra das condições de qualidade de espaço público, 

sendo que atualmente “…a deslocação é um novo programa para a paisagem urbana.” 

(Brandão, 2005, p. 155) Na atualidade, a dimensão de movimento é decisiva para a perceção 

do espaço público, na medida em que surgem novas tipologias que estão ligadas às 

infraestruturas de mobilidade, que geralmente são consideradas agressões inevitáveis ao 

espaço público dos cidadãos, pois não foram tratadas para outros usos além do específico da 

sua função. Neste sentido, observam-se novas exigências e soluções de desenho ou 

reconversão de infraestruturas de mobilidade já existentes, atribuindo-lhes qualidades 

inerentes aos espaços públicos, já referidas anteriormente, de modo a que estes novos lugares 

deem continuidade à rede de espaços públicos e interliguem os diversos espaços urbanos, 

contribuindo para a coesão territorial. 

 
 

Como as infraestruturas de mobilidade geralmente criam separação entre diversas 

partes da cidade, atualmente surgem projetos que tentam dar continuidade à estrutura urbana. 

Geralmente são utilizados os espaços vazios originados pela presença das infraestruturas e o 
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atravessamento da própria, para dar continuidade ao sistema de espaços públicos que aliados 

a novos programas, não dão ao peão a sensação de estar a atravessar uma barreira, mas a 

percorrer um espaço fluido e dinâmico.  

Seattle, como a maioria das cidades costeiras dos Estados Unidos, está orientada em 

torno de um porto que um dia foi polo de atividade económica, tendo-se tornado nas últimas 

décadas obsoleto e a indústria associada a este abandonado a frente marítima, deixando para 

trás um antiquado sistema de infraestruturas urbanas. À medida que a cidade se foi 

transformando as infraestruturas que antes facilitavam os fluxos comerciais tornaram-se 

barreiras que impediam o uso público da frente marítima.  

O projeto para o Olympic Sculpture Park, desenvolvido pelo ateliê Weiss/Manfedi, em 

2007, nasce com a intenção de resgatar o último terreno disponível no centro da cidade – uma 

antiga zona industrial cortada pela via e linha férrea. O projeto reestabelece a topografia 

original, através de uma plataforma verde contínua que atravessa a um nível superior as 

infraestruturas existentes, proporcionando uma maior acessibilidade entre o centro da cidade e 

as praias renovadas do litoral, tornando-a num local integrado na cidade e articulado com a 

paisagem envolvente. 

Ilustração 11 Cronologia fotográfica do antes e depois do projecto do Olympic Sculpture 
Park, em 2007. Fonte:  
http://shank13.files.wordpress.com/2012/08/before-and-after.jpg 

http://shank13.files.wordpress.com/2012/08/before-and-after.jpg
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O parque de esculturas desenvolve-se em forma de Z, tendo o percurso pedonal 

principal início num pavilhão de exposições de dezoito mil metros quadrados, descendo até ao 

mar e permitindo diferentes pontos de vista da paisagem circundante. O primeiro troço 

atravessa a rodovia, com vista para as Olympic Mountais, o segundo atravessa a ferrovia, 

oferecendo uma vista sobre a cidade e o porto e o último desce em direção ao mar, permitindo 

uma vista sobre as praias. 

  Este espaço público tem como principal aspiração ser um espaço multifacetado que 

define uma nova experiência para a arte moderna e contemporânea ao ar livre, na confluência 

da cidade com a orla marítima, procurando a conexão entre arte, paisagem e vida urbana. 

Também o abandono de infraestruturas oferece possibilidade de reprogramação, 

sendo que a desativação de ferrovias muitas vezes proporciona a conversão das suas linhas 

em percursos pedonais e cicláveis, como é o exemplo da High Line, em Nova Iorque. O seu 

projeto teve origem na transformação de uma linha férrea desativada e outrora reservada ao 

transporte de cargas destinadas a servir a área industrial de Manhatan. Erigida em meados de 

1930 a High Line elevava-se a nove metros de altura de forma a separar a circulação 

ferroviária da circulação automóvel e pedonal. Acabou por ser desativada por volta de 1980, 

tornando-se a sua utilização obsoleta com o acelerado desenvolvimento do transporte 

rodoviário.  

Ilustração 12 A circulação pedonal sobrepõe-se à circulação automóvel, melhorando a 
permeabilidade entre margens.  Fonte: 
http://www.architizer.com/projects/seattle-art-museum-olympic-
sculpture-park/ 
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Em 2003 começou a ser alvo de interesse nas questões urbanas, o projecto 

desenvolvido pelo ateliê James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, teve como 

objetivo a reutilização da infraestrutura descativada, criando-se um novo espaço público numa 

área urbana já consolidada. Este parque urbano linear permitiu percorrer pedonalmente a 

cidade sem o conflito com o automóvel, e a sua elevação contribuiu ainda para criar uma nova 

forma de ver a cidade. Ao longo de dois quilómetros foram criados diversos acessos verticais 

associados a espaços de lazer, cultura e restauração de forma a desenvolver novas vivências.  

 Tal como as infraestruturas de mobilidade, também equipamentos espacializados são 

considerados como oportunidades de gerar espaços públicos capazes de relacionar os tecidos 

urbanos, tal como referem Borja & Muxi (2003, p. 18) “(…) son numerosos los ejemplos en los 

que es reconsiderado el espácio público desde diferentes ámbitos tanto públicos como 

privados, que en el passado no lo tenían en cuenta: áreas comerciales que reproducen calles y 

Ilustração 14 Fotografia do High Line, secção 1, em Nova Iorque. É possível observar a cidade através de um espaço de  lazer. 
Fonte: http://www.fieldoperations.net/ 

Ilustração 13 Fotografia do High Line, secção 2, em Nova Iorque. Relação entre os espaços criados ao lono do parque os edifícios 
adjacentes. Fonte: http://www.fieldoperations.net/ 

 

http://www.fieldoperations.net/
http://www.fieldoperations.net/
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plazas y que ya no son espácios cerrados y excluyentes; estaciones y hospitales que son 

también equipamentos multifuncionales; equipamentos universtiarios e culturales que han 

dejado atrás la concepción de campus separados y-palacios-fortalezas para convertirse en 

animadores y articuladores de áreas urbanas, creando espacios de transición com el entorno.”  

O projeto da Estação Central de Bolonha – Floatting City, desenvolvido pelo ateliê 

MVRDV, apresenta uma solução de como conectar os tecidos urbanos envolventes, 

ultrapassando o corte provocado pela ferrovia, através da reflexão do desenho urbano das 

áreas circundantes e da continuidade dada à rede de espaços públicos.  

  

Ilustração 15 Modelo tridimensional 
representativo do projeto 
Floatting City, do atelier 
MVRDV. Fonte: 
http://europaconcorsi.com/pro
jects/68503-Floating-City-
Citta-Sospesa 

Ilustração 16 Simulação da Estação Central 
de Bolonha, do atelier MVRDR. 
Fonte: 
http://europaconcorsi.com/pro
jects/68503-Floating-City-
Citta-Sospesa 

http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
http://europaconcorsi.com/projects/68503-Floating-City-Citta-Sospesa
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A nova Estação Central de Bolonha e o desenvolvimento das margens infraestruturais 

da linha férrea oferecem a oportunidade de conectar a zona norte e sul da cidade. Por esta 

razão, a proposta serviu como ponto de partida e inspiração para o projeto os tecidos urbanos 

adjacentes à estação. Acima de tudo, teve em consideração a estrutura dos quarteirões da 

cidade, ao transformar todos os programas relacionados com a ferrovia em blocos. 

 O projeto permitiu criar um tecido urbano consistente, tornando a área da ferrovia 

numa parte integrada da cidade. A parte nova da cidade é facilmente acessível por pontes e 

rampas ao longo de vários locais. Uma das principais intervenções foi a mudança de cota de 

um edifício de valor histórico, criando-se a nova entrada principal. Esse edifício é um hotel, e 

atua como um marco para a nova estação. Acima das linhas férreas surgem diversas áreas 

públicas, tanto relacionadas com a estação, como com funções gerais. A praça principal da 

estação liga as diversas plataformas existentes e as ruas de ambos os lados da cidade, sendo 

ainda um lugar de encontro, pois é aqui e ao longo das ruas que todas as funções públicas, 

comercias e de lazer estão situadas. A praça principal torna-se assim não um lugar de 

passagem mas de destino.  
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2.4 Síntese dos conceitos abordados 

A rua é um lugar de múltiplos usos, que geralmente competem por uma parte do 

espaço limitado existente. A transformação das infraestruturas em espaços multifuncionais 

integrados no contexto urbano, não acontece de forma imediata, podendo ser conseguida 

através de vários métodos.   

Um dos métodos é a dissimulação onde se procura esconder ou fazer desaparecer a 

infraestrutura, outro método é a sua fusão, onde se procura integrar a infraestrutura, mantendo-

a visível mas integrada com os diversos elementos que integram estrutura urbana. Os dois 

métodos podem ainda ser aplicados em simultâneo, não se integrado nem dissimulando a 

infraestrutura mas dando prioridade aos espaços públicos, aos transportes públicos e 

mobilidades suaves.   

A introdução de meios de transporte fiáveis e flexíveis que completem a rede 

transportes existente permite além de melhorar a mobilidade e a acessibilidade atuar como 

elementos de regeneração urbana. A sua inserção está muitas vezes associada à criação de 

novos investimentos económicos e requalificação de áreas degradadas, contribuindo para 

renovar a paisagem urbana. Também a interface de transportes tem uma grande importância 

na estrutura da cidade, sendo o espaço de ligação entre os vários modos de transportes, entre 

os tecidos urbanos envolventes e o espaço de atividades económicas diversificadas, 

transformando-se deste modo em novas centralidades. 

Os espaços públicos desempenham um papel fundamental, sendo os principais 

elementos ordenadores, tanto a nível da área metropolitana, como do interior da cidade. 

Devem ser espaços multifuncionais e ter ainda algumas capacidades formais como a 

continuidade do desenho urbano. Esta continuidade é um requisito fundamental para a 

promoção da coesão territorial, uma vez que só através dela é possível a criação/ consolidação 

de um tecido urbano coerente. 
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Este capítulo dá enfoque a três temáticas principais, à semelhança do capítulo 

anterior, sendo elas o desenvolvimento das infraestruturas viárias na cidade e nomeadamente 

do eixo em estudo, na sua relação com o sistema de transportes públicos e a formação dos 

tecidos urbanos.  

Através da análise e diagnóstico dos principais instrumentos de planeamento e gestão 

é possível refletir sobre o desenvolvimento da cidade de Lisboa e em especial da Segunda 

Circular, evidenciando as principais referências históricas de acordo com as temáticas 

abordadas. Pretende-se perceber o seu contexto no território na atualidade, assim como os 

principais objetivos futuros para o eixo da Segunda Circular.  

 

3.1 Estruturação do Sistema Infraestrutural 

3.1.1Desenvolvimento da Segunda Circular no contexto viário da cidade 

Com o intuito de contextualizar a evolução histórica da Segunda Circular e perceber o 

seu desenvolvimento na evolução da cidade, torna-se fundamental fazer referência ao 

levantamento realizado por Silva Pinto, de 1911.  

Apesar de ainda não existir nenhum vestígio dos eixos que viriam dar lugar à atual 

Segunda Circular, é possível observar a existência de quatro eixos que permitiam a ligação 

entre a zona em estudo e o centro da cidade de Lisboa, sendo eles o eixo correspondente à 

antiga estrada de Sacavém, a Estrada de Benfica, a Estrada da Luz e a Alameda das Linhas 

de Torres no seguimento do Campo Grande. Existia ainda troço que corresponde à Estrada do 

Ilustração 17 Plantas de Silva Pinto, 1911. Fonte:  Em Levantamento da Planta de Lisboa: 1904 – 1911, coordenado por Júlio 
Silva Pinto 
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Paço do Lumiar e que fazia a ligação entre os aglomerados de Benfica, Carnide, Lumiar, Paço 

do Lumiar e Ameixoeira.  

Nesta época, e apesar de ainda não ser possível identificar o traçado da Segunda 

Circular, pode observar-se a necessidade de articular os eixos de acesso ao centro da cidade, 

através da ligação existente entre o Campo Grande e Carnide, passando pelo centro histórico 

de Telheiras e que corresponde à atual Estrada de Telheiras.    

É a partir da época do Estado Novo, que a cidade evoluiu para o que conhecemos 

hoje, devido às importantes intervenções urbanísticas e arquitetónicas. Em 1933, o urbanista 

francês Donat-Afred Agache é incumbido de realizar estudos e projetos que se estenderiam 

desde a zona ribeirinha ocidental de Lisboa até Cascais. O projeto incluía a estrada marginal e 

a nova autoestrada, que cruzaria a serra de Monsanto até à rotunda do Marquês, associados a 

importantes equipamentos, como a zona da exposição em Belém e o Estádio Nacional no 

Jamor. Estas novas articulações ligavam-se aos pontos mais importantes da cidade, a Praça 

do Comércio e o Marquês.   

Em 1938, o Ministro e Presidente da Câmara Duarte Pacheco chama a Lisboa o 

urbanista Étienne de Groër, assistente de Agache, para realizar o projeto para a cidade, o 

Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa. O plano que foi concluído e aprovado pela 

CML, em 1948, definia as linhas estruturantes de desenvolvimento da cidade.  

Ilustração 18  Planta das circulações, comunicações 
principais e dos espaços livres do 
primeiro Plano Diretor de Urbanização 
de Lisboa, 1948. Fonte:   
http://www.academia.edu/178248/Ele
mentos_para_o_estudo_do_Plano_d
e_Urbanizacao_da_cidade_de_Lisbo
a_1938_ 

 

http://www.academia.edu/178248/Elementos_para_o_estudo_do_Plano_de_Urbanizacao_da_cidade_de_Lisboa_1938_
http://www.academia.edu/178248/Elementos_para_o_estudo_do_Plano_de_Urbanizacao_da_cidade_de_Lisboa_1938_
http://www.academia.edu/178248/Elementos_para_o_estudo_do_Plano_de_Urbanizacao_da_cidade_de_Lisboa_1938_
http://www.academia.edu/178248/Elementos_para_o_estudo_do_Plano_de_Urbanizacao_da_cidade_de_Lisboa_1938_
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Nesta altura circulação no interior da cidade e a ligação a esta fazia-se com muita 

dificuldade. Para melhorar a situação, o plano estabelecia um aumento e melhoria das 

principais redes, a introdução de vias concêntricas que contornariam os bairros urbanos de 

maior densidade, assegurando a sua ligação, e um conjunto de vias rápidas que permitiriam 

uma penetração fácil até ao centro da cidade, a partir de qualquer direção, Cascais, Sintra, 

Norte e margem Sul. 

Para otimizar a circulação, de Groër propôs uma estrutura viária radio concêntrica, 

apoiada em radiais e circulares. Foi proposto um conjunto de seis circulares, sendo que a 

primeira circular definia aproximadamente os limites do município, uma outra constituída pela 

Av. General Norton de Matos, Av. Marechal Craveiro Lopes e Av. Cidade do Porto, 

correspondentes à Segunda Circular. Esta foi desenvolvida como via de circulação rápida, 

articulada com os principais eixos de acesso ao centro de Lisboa, para facilitar o seu acesso a 

partir do exterior. A Segunda Circular faria a ligação entre o Parque Florestal de Monsanto, o 

Campo Grande, a rotunda do Relógio e Cabo Ruivo, unindo ainda grandes equipamentos 

urbanos como os equipamentos universitários e o Aeroporto de Lisboa.   

A Segunda Circular foi assim projetada como uma circular que permitia um acesso 

rápido ao centro da capital através da articulação entre os vários eixos que provinham do 

centro da cidade. Contudo, o rápido crescimento da cidade de Lisboa em direção a Norte e o 

aumento exponencial do tráfego automóvel, levou a que a Segunda Circular não se enquadra-

se com o desenvolvimento que ia sendo feito à sua volta. 

Foi ainda na época do Estado Novo, no domínio da habitação social, que foi 

desenvolvido o Bairro de Alvalade, da autoria do Arquiteto Faria da Costa, em 1945. O PGUEL 

integrou o Plano de Urbanização de Alvalade, na medida em que se pretendia um plano que 

  Ilustração 19 A zona do Campo Grande antes da construção 
da Segunda Circular. Fonte:  
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/
02/page/3/ 

Ilustração 20 A construção da Segunda Circular junto ao Campo 
Grande. Fonte:  
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02
/page/3/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Hermann_Gro%C3%ABr
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/page/3/
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/page/3/
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/page/3/
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/page/3/
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integrasse os planos de urbanização sectorial já em fase de projeto, como era o caso do plano 

de Alvalade. Este foi estruturado a partir de células, articuladas com a cidade, apoiando-se em 

eixos de crescimento como o Campo Grande e a continuação do eixo da Avenida Almirante 

Reis. 

Em Fevereiro de 1954 a CML criou o Gabinete de Estudos de Urbanização, com o 

objetivo de proceder à revisão e atualização do Plano de 1948. Em 1959, o Plano Diretor de 

Urbanização de Lisboa, dirigido por Guimarães Lobato, manteve a maior parte das propostas 

do plano anterior, embora tivesse introduzido alterações importantes, nomeadamente ao nível 

da circulação, como a relocalização e construção da Ponte sobre o Tejo (entre 1962 e 1966), 

uma autoestrada que contornaria o Parque de Monsanto (de Alcântara, por Campolide, até à 

Buraca) e a construção de duas autoestradas, uma para o Norte e outra para o Sul na 

continuação da Ponte. 

A CML encomendou ao urbanista Meyer-Heine uma revisão do PDUL, em 1963, 

devido à necessidade de um instrumento que enquadrasse as novas realidades urbanas da 

cidade de Lisboa, nomeadamente o aumento do tráfego automóvel, o arranque da rede de 

metropolitano, a construção da Ponte sobre o Tejo é o início do processo de terciarização do 

centro e crescimento dos arredores da cidade. O Plano Geral de Urbanização de Lisboa, 

elaborado entre 1963 e 1967, mas apenas aprovado em 1977, tinha como principais linhas 

orientadoras a criação de um eixo-distribuidor apoiado pelas autoestradas do Norte e do Sul e 

o prolongamento da Avenida da Liberdade como grande eixo fundamental, embora com 

funções de autoestrada, o que iria descongestionar a Baixa, criando um novo polo que atraía o 

tráfego para fora do centro, o Alto do Parque.  

Ilustração 21 Plano Geral de Urbanização de Lisboa, de Meyer-
Heine, 1967. Fonte: http://www.cm-
lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-
urbano/plano-diretor-
municipal/enquadramento-do-pdm 
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A preocupação com a aceleração das transformações da cidade fez com que, em 

1990, a CML aprovasse as bases para a elaboração do Plano Estratégico de Lisboa e do 

Plano Diretor Municipal de Lisboa. O PEL, aprovado em 1992, constituiu um importante 

instrumento a longo prazo, dez anos, e veio estabelecer as linhas orientadoras da atuação 

municipal no sentido do ordenamento e desenvolvimento da cidade. Os objetivos 

pressupunham ultrapassar graves carências então existentes, sobretudo ao nível da habitação 

e das infraestruturas urbanas.  

No PEL, a Segunda Circular está inserida entre duas áreas distintas, a norte, pela 

charneira urbana, que constitui o arco terciário direcional e a sul, através da coroa de transição 

de articulação metropolitana. Nas áreas próximas à Segunda Circular é ainda possível 

distinguir, a Oeste, uma área urbana continua intermunicipal que se estende desde a zona de 

Benfica até à Amadora e a área verde do Parque Florestal de Monsanto, e a Este, uma área de 

uso especial, constituída pelo Aeroporto de Lisboa. 

Em 1994, entrou em vigor o PDM que enquadrava os objetivos decorrentes do PEL 

num instrumento ordenador, mas com conteúdo normativo. A CML desenvolveu um 

planeamento estratégico apoiado em diversos instrumentos urbanísticos que se articulam com 

o PDM. 

  O PDM teve um carácter misto de Plano de Estrutura e de Plano de Zonamento, 

cingindo-se o nível dos estudos de diagnóstico ao essencial, para que estes respondessem 

simultaneamente aos dois tipos de planos. As medidas e propostas a várias escalas foram 

aprofundadas através da elaboração simultânea dos PU, PP e projetos de intervenção 

prioritária, paralelamente à elaboração simultânea formal do PDM.  O regulamento tipificou e 

pormenorizou categorias de espaço urbano, adiantando regras jurídicas e a respetiva Planta de 

Ordenamento integrava informação obtida decorrente dos diagnósticos dos PMOT’s.  

A não motorização deste modelo de sistema de planeamento estratégico levou à sua 

desaceleração e prevaleceram grandes assimetrias estruturais na cidade, tais como: a 

dicotomia centro-periferia; défices de equipamentos coletivos e de habitação; perda e o 

envelhecimento da população residente; a ausência de uma eficaz política de mobilidade. 

Ao analisar as plantas correspondentes ao PDM de 1994 do ponto de vista 

infraestrutural, é possível observar que as principais propostas de intervenção para a área da 

Segunda Circular são: a introdução de uma via principal que permite fazer a ligação entre a 

Cidade Universitária e a zona do Centro Comercial Colombo, com acesso ao Eixo Norte/Sul; o 

prolongamento do Eixo Norte/Sul em direção a Norte; uma ligação entre o centro de Benfica e 
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o Paço do Lumiar, contornando a zona de Carnide; e uma ligação entre o eixo urbano central e 

o Alto do Lumiar, através da zona de Calvanas. É ainda de referir que é nesta época que se 

constrói a 2ª travessia do Tejo, a Ponte Vasco da Gama. 

Neste plano, a Segunda Circular já tinha um grande impacte no território sendo que o 

aumento do tráfego automóvel e o anexar de acessos à Segunda Circular fez com que esta se 

torna-se sobrecarregada e desarticulada com a sua envolvente, criando uma separação entre 

as suas margens. 

3.1.2 Caracterização do Sistema Infraestrutural atual  

A Segunda Circular é uma via de hierarquia superior sendo considerada parte da rede 

estruturante devido à relação que estabelece com os eixos radiais da cidade, permitindo um 

acesso rápido ao centro da cidade e à periferia embora seja uma via no interior da área 

urbanizada da cidade também permite aceder às áreas urbanas na sua envolvente através de 

ligações com as vias locais. 

No contexto metropolitano, a Segunda Circular estabelece ligações com os principais 

eixos de entrada na cidade, nas suas extremidades estabelece ligações de continuidade com o 

IC19 e a Autoestrada do Norte (A1), a sua ligação com a Avenida dos Condes de Carnide 

permite aceder à CRIL, liga-se ao Eixo Norte/Sul, que dá continuidade no sentido norte/sul de 

Lisboa, ligando-se à A1 e à outra margem a partir da ponte 25 de Abril e permite ainda através 

da sua ligação a Este aceder à ponte Vasco da Gama. 

Ilustração 22 Plano Director Municipal - Planta de Qualificação 
do Solo, 1994. Fonte:  http://pdm.cm-
lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhame
nto/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Rela
torio_proposta_plano.pdf 

http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
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No relatório, “Lisboa: O desafio da mobilidade”, de 2005, observa-se que os grandes 

corredores de entrada na cidade são o de Cascais, o de Sintra e o da margem sul, através da 

ponte 25 de Abril, representando aproximadamente 70% da totalidade das entradas rodoviárias 

da cidade. A Segunda Circular apresenta-se como a via preferencial por parte dos utilizadores 

para estabelecer a ligação entre os corredores de Cascais e Sintra, à A1.  

A conclusão do último troço da CRIL, em 2011, permitiu desviar algum deste tráfego 

de atravessamento da Segunda Circular, mas também ligar todas as entradas em Lisboa, 

redirecionando os fluxos para os pontos de entrada em Lisboa mais próximos do seu destino 

final. A diminuição do tráfego na Segunda Circular pode estar também relacionada com a crise 

e o aumento do preço dos combustíveis, contudo (como se pode observar nas Ilustrações 16 e 

17) foi a partir da conclusão da CRIL que a diminuição do tráfego automóvel foi mais 

acentuada, contudo apesar da diminuição significativa, ainda não foram atingidos os resultados 

esperados, continuando a Segunda Circular a ser uma via preferencial de atravessamento da 

cidade.  

A Segunda Circular é ainda a via preferencial para aceder ao centro da cidade, sendo 

a única circular, no interior da cidade, cuja velocidade máxima de circulação é de 80km/h, que 

atravessa a coroa norte e que estabelece ligações com os grandes eixos urbanos radiais 

essenciais que permitem aceder ao centro da cidade como, a Avenida Lusíada, a Avenida 

Ilustração 23 Tráfego motorizado nos principais corredores rodoviários de Lisboa. (Elaboração própria Fonte) 
Fonte: http://cidadanialxmob.tripod.com/mobilidade.pdf 

http://cidadanialxmob.tripod.com/mobilidade.pdf
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Padre Cruz com continuidade para o eixo do Campo Grande e o eixo da Avenida Almirante 

Gago Coutinho/ Avenida Almirante Reis. Estas ligações entre o eixo em estudo e os eixos 

urbanos radiais essenciais resultam muitas vezes em nós de conflito, estando estes nós 

associados aos locais de maior congestionamento da Segunda Circular. Estes nós, 

principalmente devido à sua forma física e ao espaço que ocupam no território, acabam por 

criar barreiras contribuindo para a descontinuidades urbana. Outra característica associada aos 

nós é a presença de vazios urbanos na sua proximidade. É ainda importante referir a ligação 

prevista entre o nó de Calvanas e o Campo Grande, que funcionará como continuidade do 

crescimento da cidade para norte, permitindo a redução dos acessos à Segunda Circular na 

proximidade do Campo Grande e contribuindo ainda para o seu descongestionamento.  

As vias de distribuição secundária que se interligam diretamente com a Segunda 

Circular são os eixos históricos da estrada de Benfica e da estrada da Luz, a Azinhaga das 

Galhardas e a Alameda das Linhas de Torres. Estas vias permitem aceder aos tecidos que 

envolvem a Segunda Circular e a sua ligação é dificultada pela presença de vias de aceleração 

Tabela 1 Tráfego Médio Diário da Segunda Circular. Fonte:  
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/1283435/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Proj
ecto%20-%20Gon%C3%A7alo%20Duarte%20Pita.pdf 

Tabela 2 Volumes de tráfego mensal da Segunda Circular. Fonte:  
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/1283435/1/Relat%C3%B3rio%20de%20Projec
to%20-%20Gon%C3%A7alo%20Duarte%20Pita.pdf 
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e desaceleração insuficientes. Sendo a Segunda Circular uma via com tráfego elevado e sem 

interrupções em toda a sua extensão, as ligações a esta não se fazem de forma eficiente o que 

ocasiona graves perturbações na fluidez da circulação automóvel.  

A ligação aos bairros envolventes da Segunda Circular a partir desta é dificultada pela 

escassez de ligações entre a via em estudo e as vias de acesso local, sendo necessário utilizar 

as vias de distribuição secundária para aceder às zonas adjacentes à Segunda Circular, o que 

contribui para o agravamento do tráfego nestes locais. Melhorar a conectividade entre a 

Segunda Circular e as vias de acesso local poderá contribuir para uma diminuição do tráfego, 

para o aumento da transversalidade e ainda da acessibilidade.  

3.1.3 Perspetiva futura do Sistema infraestrutural 

Ao refletir sobre desenvolvimento da Segunda Circular como um elemento 

fundamental na estruturação viária da cidade de Lisboa é necessário analisar os documentos 

relativos ao atual PDM em vigor (2012), cujas principais linhas de visão futura para o município 

de Lisboa se centram na ideia de multifuncionalidade, privilegiando as funções urbanas e 

constituída por dois Sistemas Vitais, ecológico e de mobilidade e por três Áreas Estruturantes, 

Arco Ribeirinho, Baixa e eixos históricos e Segunda Circular. 

O sistema de mobilidade tem como principais linhas de ação assegurar a economia da 

cidade e a sustentabilidade do seu sistema de articular os polos de emprego principais. Em 

relação às infraestruturas viárias visa-se o desenvolvimento de novos polos no interior da 

cidade, articulados com a rede de transportes públicos, com a regeneração do centro histórico 

e com polos recentes da AML.  

Ilustração 24 Hierarquia viária (Elaboração própria Fonte) Fonte: http://pdm.cm-
lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta
_plano.pdf 

http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
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Atualmente, o modelo tradicional radial e rádio concêntrico em que se baseou o 

sistema de infraestruturas viárias da cidade de Lisboa, não responde eficazmente às 

necessidades de deslocação da população, não se adequando ao modelo de expansão e 

desenvolvimento da cidade no futuro, o que implica a necessidade de evolução para um 

modelo de malha reticulada. Este modelo permite a otimização dos percursos, reduzindo a 

extensão das viagens, privilegia a existência de diversas alternativas de caminho (rede 

redundante) e liberta o centro histórico e os seus eixos radiais, facilitando a ligação a todas as 

zonas da cidade. Esta rede já se encontra quase concluída, sendo necessário a reformulação 

e configuração de alguns nós, ligações pontuais para fechos de malhas e a adoção de um 

novo modelo no sistema de regulação semafórica, de modo a facilitar a circulação de carácter 

não radial e as mudanças entre malhas. 

Seguindo este modelo, foram efetuadas uma série de intervenções, como a conclusão 

do IC17 (CRIL) e do Eixo Norte/Sul, assim como a ligação entre eles e a ligação à Segunda 

Circular, com o intuito de melhorar a acessibilidade aos municípios limítrofes e de reduzir a 

carga sobre a rede de distribuição principal da cidade. Neste sentido, também se prevê a 

construção da Terceira Travessia do Tejo, no sentido Chelas-Barreiro, que poderá contribuir 

para a redução do tráfego de entrada em Lisboa. 

Quanto à Segunda Circular, como já foi referido anteriormente, os objetivos recaem na 

reconversão desta via numa avenida urbana, possibilitada pela redução do seu nível 

hierárquico, melhorando a relação da via com o tecido urbano envolvente e a articulação entre 

as margens, favorecendo ainda a instalação do sector terciário, consolidando o eixo Prior 

Velho/IC19.    

Ilustração 25 PDM de Lisboa - Planta de 
Qualificação do Solo, 2012. 
Fonte:  http://pdm.cm-
lisboa.pt/downloads/elementos
_acompanhamento/02_Relatori
o_da_Proposta_de_Plano/Rela
torio_proposta_plano.pdf 

http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
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3.2 Formação dos Tecidos Urbanos 

A Segunda Circular é constituída por diversos tecidos urbanos, com origens diversas. 

Neste capítulo pretende-se entender, de uma forma geral, o modo como estes tecidos foram 

crescendo e que papel teve a Segunda Circular no seu desenvolvimento.  

A cidade de Lisboa apresenta um núcleo central urbano consolidado, que se foi 

desenvolvendo tendo como limite a presença do rio Tejo a Sul, em três frentes principais. 

Como consequência direta do terramoto de 1755, o perímetro urbano de Lisboa aumentou 

exponencialmente, alargando os limites da cidade num ritmo acelerado, principalmente para 

ocidente, em direção a Alcântara. Apesar de serem visíveis algumas ocupações em direção a 

norte, sobretudo em manchas consolidadas em torno das principais vias de distribuição (as 

estradas de Benfica e Campolide), foi a partir do aparecimento do Passeio Público que se dá o 

ponto de rutura a partir do qual a cidade começa a crescer rapidamente em direção ao Campo 

Grande. 

 A segunda área de expansão direciona-se a Norte, entre o Parque Florestal de 

Monsanto e a área do Aeroporto de Lisboa e constituída inicialmente por tecidos urbanos 

planeados, e posteriormente por novos traçados urbanos de implantação livre. A terceira 

expansão refere-se à zona ribeirinha a oriente, que se caracteriza pela concentração dos 

planos estratégicos mais recentes da expansão da cidade.  

Antes do aparecimento da Segunda Circular, a área ocupada por esta caracterizava-

se como sendo uma zona rural, onde os principais núcleos, nomeadamente Benfica, Carnide, 

Lumiar, Charneca e Telheiras, se ligavam entre si por percursos existentes. 

Ilustração 26 Traçados Urbanos, PDM, 2012. Fonte:  
http://pdm.cm-
lisboa.pt/downloads/elementos_acompanha
mento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano
/Relatorio_proposta_plano.pdf 

http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
http://pdm.cm-lisboa.pt/downloads/elementos_acompanhamento/02_Relatorio_da_Proposta_de_Plano/Relatorio_proposta_plano.pdf
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A zona de Benfica surge como aldeia desde o século XIII, em redor da igreja primitiva 

da Nossa Senhora da Amparo. O crescimento do povoamento da região desenvolveu-se ao 

longo do eixo da Estrada de Benfica que se prolongava pela estrada real até Sintra. O seu 

traçado de implantação livre evolui, de certo modo confinado entre a Serra de Monsanto e a 

colina suave do Alto dos Moinhos, sendo condicionado também pela presença da Estrada de 

Benfica, da linha férrea para Sintra e da paralela que mais tarde se veio juntar, a Rua Conde 

de Almoster/ Rua Carolina Michaelis. Apesar da presença da Segunda Circular ser evidente, a 

malha urbana atravessa a via de forma fluida numa cota inferior.  

Atualmente encontra-se em desenvolvimento o Plano de Pormenor do eixo Urbano 

Luz-Benfica, destacando-se neste duas grandes manchas: a primeira caracterizada por uma 

grande zona verde, correspondente à Quinta da Granja e a segunda pela área reservada a 

equipamento escolar, correspondente à Quinta de Marrocos, onde se distinguem vários 

edifícios de qualidade arquitetónica. As opções tomadas passam pela necessidade de 

implementar equipamentos na globalidade do plano, reavaliação das infraestruturas e a 

preservação da área da Quinta da Granja que deve ser mantida na sua globalidade, de forma 

compor e harmonizar a Estrutura Ecológica Municipal, criando-se uma rede de mobilidade 

suave que se deve estender ao resto da cidade e criando-se redes de recreio, proteção e 

produção. 

 “O crescimento de Lisboa no século XX estruturou-se para norte do centro 

consolidado da cidade através da elaboração e construção de planos de promoção pública de 

carácter habitacional, sustentados em infraestruturas novas ou já existentes. Lisboa do séc. XX 

apoia-se em planos que são reflexo de modelos urbanos importados, podendo identificar-se as 

diferentes épocas e influências presentes nos tecidos construídos.” (Serpa, 2009) 

Nas décadas de 30/40 desenvolveram-se bairros habitacionais de carácter social 

enquadrados nas linguagens urbanas e arquitetónicas promovidas pelo Estado Novo, chefiado 

por Oliveira Salazar. Estes bairros enquadravam-se no programa de casas económicas de 

1933 e destinavam-se à habitação exclusiva de funcionários públicos. Localizavam-se 

afastados do centro da cidade e “constituíam-se como unidades isoladas, moradias 

unifamiliares, reforçando a noção de habitação individual de caracter rural” (Serpa, 2009) 

 Um destes bairros de carácter social, construído entre 1940 e 1943, é o Bairro da 

Encarnação, que se localiza no extremo Nordeste da Segunda Circular. O bairro é da autoria 

do Arquiteto Paulino Montez e segue o modelo Nacional de habitação, constituído por 
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habitações unifamiliares com um pequeno quintal. O afastamento do bairro em relação ao 

centro da cidade e a falta de transportes públicos originou problemas na ocupação dos fogos.  

Em 1947, foram cedidas algumas habitações para trabalhadores do Aeroporto. A 

malha urbana do bairro foi desenvolvida em topografia plana, numa cota superior à da 

Segunda Circular e, numa tentativa de criar uma distância física entre o bairro e esta, foi criado 

um espaço aberto que atua como barreira entre a malha urbana e a via. 

Ainda na época do Estado Novo, surge em 1945, o Bairro de Alvalade desenhado por 

Faria da Costa, tendo sido desenvolvido no PGUEL de 1948. A sua execução veio ocupar 

antigas quintas de veraneio que existiam na área. O seu plano foi baseado em princípios 

modernos, estruturado a partir de células reticuladas, articuladas com a cidade através de 

pontos estratégicos nas principais vias e apoiado em grandes eixos, como a Avenida Alferes 

Malheiro (atual Avenida do Brasil) a norte, a leste pela Avenida do Aeroporto (atual Avenida 

Gago Coutinho), a oeste pelo Campo Grande e a Rua de Entrecampos e a sul pela via-férrea. 

As avenidas de Roma, Estados Unidos da América e da Igreja vieram constituir-se os eixos 

principais articulados com eixos limítrofes.  

O plano de Alvalade, apesar da proximidade da Segunda Circular, não estabelece 

qualquer tipo de relação com esta ao não se estender para Norte da mesma, contudo a sua 

localização, coroando o fim de dois dos principais eixos da cidade, ajuda a consolidar o 

desenvolvimento desta zona de Lisboa. 

Nos anos sessenta e setenta houve um desenvolvimento substancial dos tecidos 

urbanos ao longo do eixo da Segunda Circular. Deu-se a expansão de pequenos aglomerados 

urbanos de origem rural, o que deu origem a um crescimento não planeado do tecido urbano, 

produzindo alguns bairros de génese ilegal.  

Nos anos setenta, houve uma alteração significativa no processo de transformação 

urbana, como o planeamento do bairro de Telheiras. Este bairro localiza-se na área que se 

estende a norte do Campo Grande e é limitado pelos eixos viários correspondentes à Segunda 

Circular, ao Eixo Norte/Sul e à Calçada de Carriche. O núcleo antigo de Telheiras, que tem 

referências ao séc. XVI, era maioritariamente organizado por habitações rurais, palácios e 

jardins que se alongavam pela Estrada Velha de Telheiras. 

O Plano de Pormenor de Telheiras, desenvolvido entre 1973 e 1974, da autoria do 

Arquiteto Pedro Vieira de Almeida e do Arquiteto Augusto Pita, decorreu da revisão do Plano 

de Ordenamento de 1972, a pedido da CML. Uma das propostas de urbanização do bairro era 
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a tentativa de criar diversidade social, desde o realojamento até habitação de gama média e 

média alta, associada a padrões de qualidade.  

Outro exemplo da alteração significativa no processo de transformação urbana foi o 

planeamento, nos anos noventa, da zona do Alto do Lumiar, que se situa a noroeste da cidade 

da Segunda Circular, numa área contígua ao aeroporto. Caracterizava-se como sendo uma 

área periférica em relação ao centro urbano, pertencente aos limites rurais da cidade. O 

abandono das quintas e solares desta área no final do século XIX, levou a que fossem 

ocupadas por população de fracos recursos económicos, constituindo-se esta zona como 

localização preferencial de habitação degradada, onde se podiam encontrar construções desta 

tipologia envolvendo núcleos de pré-existência rural. O Alto do Lumiar foi também utilizado 

como espaço destinado à construção de alojamentos provisórios camarários. O Alto do Lumiar 

caracteriza-se pela sua topografia acidentada e encontra-se condicionada pela presença de 

elementos urbanos como o Aeroporto de Lisboa, o eixo Norte/Sul e o eixo da Segunda 

Circular, que provocam barreiras, isolando esta área do resto da cidade consolidada. Desta 

maneira, foi concebida a proposta de dar continuidade ao eixo histórico da cidade de Lisboa, 

prolongando-o até ao Alto do Lumiar e a articulação deste com a Segunda Circular através da 

execução de um nó viário na zona de Calvanas. O Plano de Urbanização do alto do Lumiar 

serviu como plataforma de desenvolvimento da Alta de Lisboa, aprovado em 1996, tem por 

base a criação de um núcleo urbanístico coerente no prolongamento do eixo histórico de 

Lisboa. 

A concretização da Cidade Universitária resultou de uma necessidade sentida 

aquando a criação da Universidade de Lisboa por ação da I República, em 1911, resultando o 

seu impulso construtivo graças ao Ministro Duarte Pacheco. (Pascoal, 2010, p. 3) A Cidade 

Universitária constituiu uma das obras públicas de maior envergadura patrocinadas pelo 

Estado Novo, tendo o seu núcleo sido planificado pelo Arquiteto Porfírio Pardal Monteiro. No 

entanto, o plano desenvolvido com base no conceito de centralidade não foi pensado de forma 

integrada com a restante cidade, tendo a Cidade Universitária sido desenvolvida em área 

urbana restrita e limitando-se, no seu início, apenas a instituições de ensino universitário. 

Contudo, o seu desenvolvimento foi no sentido de combater este isolamento, funcionando 

como polo de atracão e instalação de outras atividades e instituições na sua proximidade.  

Apesar dos esforços de integração da Cidade Universitária com a restante cidade a 

sua relação com a Segunda Circular, que a delimita a Norte, continua a ser de afastamento. 

Torna-se necessário mencionar a Cidade Universitária como grande equipamento de 

investimento público que limita a estruturação de qualquer tipo de edificado nos seus terrenos, 
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assim como o Aeroporto de Lisboa, elemento fundamental na limitação da estrutura urbana a 

Norte da cidade de Lisboa.  

A Segunda Circular encontra-se numa área de articulação entre traçados urbanos, a 

zona Oeste, limitada pelo Parque Florestal de Monsanto, caracterizada por um traçado de 

implantação livre que atravessa Segunda Circular, a Sul encontram-se os traçados urbanos 

planeados de grande relevâncias para a cidade, a zona Norte caracteriza-se por malhas 

urbanas de implantação livre que cresceram a partir da expansão das zonas rurais, sendo que 

a Nordeste o Aeroporto de Lisboa delimita o crescimento da estrutura urbana da área. 

É ainda importante referir outras transformações urbanas de grande importância junto 

da Segunda Circular, como a construção de grandes equipamentos, nomeadamente o 

aparecimento do Centro Comercial Colombo, em 1997, na mesma época da construção da 

Avenida Lusíada. Assim como a reconstrução, em 2004, do estádio da Luz e do estádio de 

Alvalade. Refere-se ainda o Polo Politécnico, o LNEC, o Parque da Saúde e os grandes 

equipamentos localizados na Cidade universitária.  

Ao longo desta via podemos observar uma grande diversidade de usos, espaços 

habitacionais, núcleos empresariais, grandes equipamentos e infraestruturas de transporte 

importantes. Contudo pode-se dizer que o eixo da Segunda Circular se divide em dois grandes 

sectores, zonas maioritariamente habitacionais e zonas de grandes equipamentos. Estes 

sectores encontram-se intercalados e são separados pelos principais eixos transversais que 

Ilustração 27 Polaridades nos tecidos adjacentes à Segunda Circular (Elaboração própria) 
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atravessam a Segunda Circular, observando-se não só problemas ao nível das ligações 

transversais, entre estes espaços, como também longitudinais devido à proximidade das vias. 

As áreas envolventes da Segunda Circular não se caracterizam só por espaços 

construídos, mas também por espaços disponíveis, destinados a diferentes usos e que 

surgiram na sua maioria como espaços resultantes entre a via e as urbanizações adjacentes. 

Torna-se então importante potencializar estes espaços de forma a promover a continuidade 

urbana, através da sua requalificação.  

Uma das ideias chave do atual PDM é exatamente a garantia de coesão territorial e 

social para que se dilua o efeito de fragmentação atual. Para tal, Lisboa deve estimular a 

fixação de novos residentes jovens, assegurando a qualidade de vida urbana em múltiplas 

vertentes, equipamentos sociais, mobilidade, espaço público e espaços verdes. 

Adicionalmente, deve privilegiar-se a ideia da cidade multifuncional, caracterizada pela 

dispersão das atividades económicas compatíveis com uso residencial por todo o território 

municipal. A Segunda Circular assume uma posição charneira que pode desempenhar um 

papel fundamental, no sentido de introduzir o reequilíbrio e distribuição de funções centrais no 

sistema urbano. Os espaços envolventes desta via representam uma mais-valia para a cidade 

e indo ao encontro das estratégias propostas no PDM atual, há que potencializar ao máximo 

estas áreas permitindo a fixação de empresas e a consequente criação de emprego de forma a 

reforçar a dinâmica competitiva de Lisboa. 
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3.3 Sistema de Transportes Coletivos 

3.2.1 Evolução da Rede de Transportes Públicos Coletivos  

A natureza dos transportes coletivos mudou radicalmente ao longo do crescimento 

urbano da cidade de Lisboa. No início do século XX “a circulação fazia-se preferencialmente a 

pé, de elétrico e para alguns poucos de automóvel particular ou de aluguer.” (Portas, 

Domingues, & Cabral, 2011, p. 487) Nesta época, os novos meios de transporte, como o 

elétrico e os caminhos-de-ferro vieram permitir a um cada vez maior número de pessoas residir 

fora dos limites da cidade de Lisboa, tendo-se verificado um acréscimo populacional nas 

freguesias e lugares ao longo dos caminhos-de-ferro, linhas de carreiras ou zonas industriais, 

tendência que se manteve ao longo desse período. 

O Aeroporto da Portela, cuja construção foi decidida em 1938, sempre foi uma das 

áreas mais importantes da cidade devido as ligações que estabelece com o mundo. O aumento 

do número de movimentações levou à expansão da sua área apesar de se ter considerado a 

sua relocalização para a Península de Setúbal desde a construção da ponte sobre o Tejo.  

Na cidade de Lisboa, o elétrico, foi até aos anos quarenta, o principal meio de 

transporte coletivo, tendo a sua prestação diminuído com a introdução dos autocarros que 

vieram diminuir substancialmente o tempo despendido nas deslocações diárias. O autocarro 

surgiu inicialmente para servir as novas urbanizações de Alvalade e Encarnação e o aeroporto, 

contudo rapidamente se assumiu como um dos principais meios de transporte. O metropolitano 

surgiu apenas no fim da década de cinquenta, adotando uma estrutura radial e tal como outro 

meio de transporte coletivo tornou-se um importante instrumento de controlo do crescimento 

urbano, privilegiando as áreas diretamente servidas.  

A instalação destas redes de transporte coletivo resultou da estrutura urbana pré-

existente mas também moldaram elas próprias a organização interna do espaço urbano da 

cidade. Contudo o seu planeamento fazia-se em função da evolução do espaço, tendo até aos 

anos sessenta cada modo de transporte sido desenvolvido de forma independente, não 

existindo interligação entre os vários modos. 

3.2.2 Caracterização atual e perspetiva futura da Rede de transportes 

Na atualidade, apesar de não conter nenhuma via dedicada para transportes 

coletivos, a Segunda Circular apresenta na sua proximidade diversas ofertas de transportes 

coletivos, desde a rede de autocarros regionais e municipais, ao metropolitano, à ligação à 

linha ferroviária de Sintra e ao Aeroporto de Lisboa.  
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A rede de transportes coletivos que cruza a Segunda Circular é uma rede de 1º nível 

pois está associada a um eixo estruturante da cidade, que promove a ligação entre as 

diferentes áreas/sectores da cidade. Sendo esta uma rede de 1º nível, constituindo-se como a 

“coluna vertebral” da oferta de transporte coletivo da cidade e tem como principais funções 

promover a ligação entre os diferentes sectores da cidade, a conexão às interfaces de 

rebatimento e a conexão às redes de longo curso ferroviárias e aeroportuárias. 

No interior da cidade, a rede ferroviária é constituída por quatro linhas radiais 

provenientes de Sintra, Cascais, Azambuja e Setúbal e por uma linha circular, a Linha de 

Cintura. A Linha de Sintra, estabelece a ligação entre Lisboa e Sintra, sendo a linha de maior 

procura suburbana, a Linha de Cascais, faz a ligação entre Cascais e Lisboa, tendo também 

muita procura diariamente, a Linha da Azambuja, permite a ligação entre Lisboa e o Norte do 

país através da Azambuja e finalmente o Eixo Norte/Sul, que permite a ligação de Lisboa com 

a Linha do Sado através de Setúbal. A Linha de Cintura é um eixo coletor e distribuidor fulcral, 

que articula os eixos ferroviários radiais e ainda os interliga a outros meios de transporte. Esta 

rede apenas serve a área da Segunda Circular, na zona de Benfica, e na continuação desta via 

pela Avenida de Berlim, na zona do Oriente. 

A rede do metropolitano é composta por quatro linhas, a linha Vermelha, a linha 

Amarela, a linha Verde e a linha Azul, servindo todas a zona da Segunda Circular. As linhas 

com mais movimento de passageiros são a linha Verde e a linha Amarela pois servem os eixos 

tradicionais de serviços e também a linha Vermelha que se articula com as outras três linhas e 

permite ainda desde 2012, ligar o centro da cidade até ao Aeroporto a partir da sua extensão 

no Oriente. A estação do Campo Grande, que se encontra na área em estudo, é uma das 

estações com mais movimentos de entrada e saída de passageiros, pois coincide com o 

cruzamento de duas linhas do metropolitano. Atualmente estudam-se propostas de extensão 

da rede do metropolitano que permitem melhorar a circulação em Lisboa e mais precisamente 

na área da Segunda Circular como o prolongamento da linha Vermelha, do Aeroporto até à 

extensão da linha Amarela do Lumiar, e ainda o prolongamento da linha Verde desde Telheiras 

até à Pontinha, permitindo o acesso à linha Azul. 
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Já no caso do transporte através do autocarro, os corredores com maior número de 

circulações que intercetam a Segunda Circular, são o corredor definido ao longo da Estrada de 

Benfica, da Alameda das Linhas de Torres com continuidade para o Campo Grande e também 

o corredor da Avenida de Berlim. Apesar destas carreiras permitirem a ligação dos tecidos 

urbanos ao centro e periferia da cidade, o único autocarro que permite a deslocação circular 

nesta zona da cidade é o autocarro 750, ao longo da Segunda Circular. Este autocarro não 

percorre a via na sua totalidade, saindo na zona do Campo Grande e voltando a entrar na zona 

da rotunda do relógio, contudo a construção da nova ligação à Alta de Lisboa, a proposta de 

requalificação do bairro das Murtas e a presença do terminal 2 do Aeroporto justificam que se 

complete a circulação neste troço. Tal como a maioria da rede de autocarros, este não se 

apresenta como uma boa solução ao transporte privado pois não é capaz de garantir a 

eficiência do seu serviço, por estar associado ao congestionamento rodoviário, distâncias inter-

paragens reduzidas, má localização das paragens e falta de segurança das mesmas devido à 

proximidade da via e fraca acessibilidade pedonal entre as paragens e os tecidos que servem.   

Ao nível dos interfaces de rebatimento de transporte coletivo, a maioria coincide com 

a rede do metropolitano, e quando tal não acontece, a interface coincide com uma estação de 

comboio. Na sua maioria, os pontos de rebatimento associados ao transporte urbano 

rodoviário, encontram-se na entrada da cidade, interligados com outros meios de transporte 

urbano, nomeadamente à rede de metro. Na área em estudo, os interfaces de maior expressão 

Ilustração 28 – A Segunda Circular e a rede transportes públicos de Lisboa (Elaboração própria) Fonte:  CP, 
CARRIS, Metropolitano de Lisboa. 
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são o do Aeroporto de Lisboa e o do Campo Grande. No primeiro caso o Terminal 1 do 

aeroporto interliga-se com a rede de metro, já no caso do Campo Grande, a rede de autocarros 

e de metro interligam-se. O interface do Campo Grande não se integra com a envolvente, não 

existindo uma boa relação com os tecidos a norte, nem com o Jardim do Campo Grande, a sul, 

principalmente devido ao viaduto que corresponde à Segunda Circular. Esta falta de 

contextualização com a envolvente denota-se principalmente na ligação, através dos percursos 

pedonais, a outros meios de transporte, sendo os passageiros penalizados. Contudo, a recente 

construção dos edifícios comercias da Zon, o uso deste interface foi potencializado.  

De menor expressão destaca-se o interface do Colégio Militar, que interliga um 

terminal de autocarros urbanos e suburbanos com a rede do metropolitano. Apesar da 

presença do terminal de autocarros neste interface, a sua oferta está estruturada de modo a 

promover a conexão com a estação da Pontinha. A sua integração no tecido urbano é 

dificultada pela presença de grandes e complexas infraestruturas rodoviárias como a Avenida 

Lusíada e a Segunda Circular e pela presença de grandes equipamentos.  

Ilustração 29 As interfaces de rebatimento de autocarros, metropolitano e comboios presentes na Segunda Circular (Elaboração 
própria) Fonte: CP, CARRIS, Metropolitano de Lisboa e PDM 2012.  

Após a análise da rede de transportes públicos coletivos, é também importante 

analisar a rede de mobilidade suave, pedonal e ciclável.  

A rede pedonal, segundo o relatório “Lisboa: O desafio da mobilidade”, de 2005, sofre 

uma grave falta de planeamento sistemático, o que resulta num ambiente pedonal 

frequentemente hostil para os utilizadores, sendo necessário assegurar um enquadramento 

estratégico no sentido de gerir de uma forma integrada a rede pedonal de toda a cidade. Os 

principais problemas desta rede caracterizam-se por percursos pedonais indiretos e 
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excessivamente longos; pela inexistência ou mau dimensionamento dos percursos pedonais, 

por ocupações ilegais do espaço pedonal; pelo excessivo mobiliário urbano nos passeios; pela 

presença de pavimentos inadequados, ou em mau estado de conservação; pela inadequação 

na provisão, dimensão, sinalização e manutenção das travessias de peões; e pela insegurança 

em determinados troços da rede pedonal. 

 Na área em estudo, é possível encontrar alguns dos problemas acima referidos em 

relação à rede pedonal, podendo considerar-se que esta rede é bastante ineficiente, devido às 

más condições que apresenta. Denota-se um grande fracionamento nesta rede, sendo a 

continuidade pedonal profundamente condicionada, principalmente devido à presença de 

grandes infraestruturas rodoviárias. Esta rede também apresenta graves problemas de conforto 

e segurança, principalmente quando associada a paragens de transportes públicos que se 

encontram junto à Segunda Circular. O atravessamento pedonal desta via é quase inexistente, 

estando reduzido a pequenas e pontuais passagens aéreas ou inferiores, largamente 

distanciadas entre si, o que também dificulta a relação entre as malhas urbanas. 

A rede ciclável atravessa toda a cidade de Lisboa, pela zona ribeirinha e pela zona da 

coroa norte da cidade, ligando o Parque Florestal de Monsanto ao Parque das Nações. A 

Câmara Municipal de Lisboa criou uma rede de percursos e corredores, com o intuito de criar 

uma rede de circulação de transporte alternativo capaz de interligar áreas estratégicas, 

residenciais, mistas, de serviços, áreas verdes de recreio e lazer. Contudo esta rede apresenta 

Ilustração 30 Rede de espaços verdes e mobilidades suaves ao longo da Segunda Circular (Elaboração própria) Fonte: Ciclovias 
de Lisboa 
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grandes deficiências, nomeadamente ao nível de continuidades e falta de ligações com outras 

redes de transporte, e com as suas interfaces.  

 

É ainda importante considerar a possível relocalização do aeroporto, apesar de à data 

de elaboração deste documento não ser possível a sua execução projetual. O Novo Aeroporto 

de Lisboa foi proposto em 2002 e a sua relocalização alterada em 2006, e permitirá servir não 

só Lisboa, como também a zona turística da margem sul e ficando próximo de áreas industriais 

de grande importância para a região. 

A estratégia apresentada no atual PDM centra-se na melhoria das infraestruturas de 

mobilidade e acessibilidade, com o intuito de alcançar metas referentes à redução do número 

de veículos em circulação no centro da cidade e a utilização preferencial do transporte público 

e modos suaves de mobilidade, associados à qualidade do espaço público. Para tal é 

importante considerar o desenvolvimento de uma rede transportes coletivos, assente numa 

eficaz multimodalidade, assim como uma política que penalize o uso do transporte individual na 

área central de Lisboa e favoreça a transferência modal para o transporte coletivo nas 

estações mais afastadas do centro. 

 

3.4 Síntese da Caracterização 

Este capítulo compreende toda a análise e caracterização referente à área de estudo, 

que juntamente com o enquadramento teórico e os casos de referência constituam as bases 

fundamentais sobre o qual se vai atuar na zona de estudo.  

Ao analisar-se os diferentes planos urbanísticos da cidade e compreendendo o 

desenvolvimento do eixo da Segunda Circula na estrutura da cidade, entende-se o porquê de 

esta se encontrar desadequada ao seu uso. Tendo sido projetada como uma circular que 

permitia um acesso rápido ao centro da cidade, o rápido crescimento desta e o aumento 

exponencial do tráfego automóvel, levou a que a Segunda Circular não se enquadrasse com o 

desenvolvimento que ia sendo feito à sua volta, tornando-se uma das vias mais problemáticas 

de Lisboa. 

Neste sentido os objetivos para este eixo recaem na reconversão desta numa avenida 

urbana, possibilitada pela redução do seu nível hierárquico, melhorando a relação da via com o 

tecido urbano envolvente e a articulação entre as margens.  
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A estratégia apresentada no atual PDM centra-se na melhoria das infraestruturas de 

mobilidade e acessibilidade, com o intuito de alcançar metas referentes à redução do número 

de veículos em circulação no centro da cidade e a utilização preferencial do transporte público 

e modos suaves de mobilidade, associados à qualidade do espaço público. Para tal é 

importante considerar o desenvolvimento de uma rede transportes coletivos, assente numa 

eficaz multimodalidade, assim como uma política que penalize o uso do transporte individual na 

área central da cidade e favoreça a transferência modal para o transporte coletivo nas 

estações mais afastadas do centro. 

Para garantir a coesão territorial e social para que se dilua o efeito de fragmentação 

atual, Lisboa deve estimular a fixação de novos residentes jovens, assegurando a qualidade de 

vida urbana em múltiplas vertentes, equipamentos sociais, mobilidade, espaço público e 

espaços verdes. Deve-se ainda privilegiar a ideia de cidade multifuncional, caracterizada pela 

dispersão das atividades económicas compatíveis com uso residencial por todo o território 

municipal.  

Desta forma a Segunda Circular assume uma posição charneira, desempenhando um 

papel fundamental, no sentido de introduzir o reequilíbrio e distribuição de funções centrais no 

sistema urbano. Os espaços envolventes desta via representam uma mais-valia para a cidade 

e indo ao encontro das estratégias propostas no PDM atual, há que potencializar ao máximo 

estas áreas permitindo a fixação de empresas e a consequente criação de emprego de forma a 

reforçar a dinâmica competitiva de Lisboa. 

 

. 
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CAPÍTULO 4 – PROPOSTA ESTRATÉGICA 
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Este capítulo apresenta a estratégia de intervenção que tenta responder às questões 

presentes na Segunda Circular, dividindo-se em quatro fases. A primeira fase corresponde aos 

objetivos estratégicos, a segunda refere-se à estratégia territorial tendo em conta o contexto da 

Segunda Circular na AML. Numa terceira fase apresenta-se a Segunda Circular e as linhas de 

intervenção propostas e a última fase apresenta o desenvolvimento de uma área mais 

específica, onde se compreende algumas das decisões tomadas para a Segunda Circular a um 

nível local. 

4.1 Objetivos estratégicos 

Após ter sido caracterizado o desenvolvimento da Segunda Circular até aos dias de 

hoje, o seu possível futuro, e identificado os principais problemas e potencialidades, 

desenvolveram-se eixos estratégicos de intervenção, indo de encontro aos principais 

instrumentos de gestão territorial atuais como o PROT-AML e o PDM de Lisboa, que 

respondessem às principais questões não só da via mas das áreas que por esta são 

influenciadas. 

 Tendo em conta que esta é uma via de grande importância para a cidade e de grande 

oportunidade nos diversos elementos da estrutura urbana, identificaram-se os principais 

objetivos estratégicos, que são: 

 Diminuição do impacte da Segunda Circular e do seu tráfego na cidade.  

 Incentivo do uso de transportes públicos e das redes de mobilidade suave. 

 Promoção da continuidade urbana transversal dos espaços existentes e 

propostos apoiada na rede de espaços públicos. 
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4.2 Proposta Global de Intervenção 

A cidade é considerada um espaço complexo atravessado por várias redes e com 

relações que cruzam as várias escalas territoriais. Com este princípio em mente, pretende-se 

enquadrar o plano para a Segunda Circular, não só ao nível local, como também na Área 

Metropolitana de Lisboa, com o intuito de o integrar com a estrutura metropolitana e 

consequentemente local. A intervenção estratégica visa a transformação desta via num espaço 

multifuncional integrado na cidade, reconvertendo-a num elemento de reequilíbrio e distribuição 

de funções urbanas centrais, entre as áreas de crescimento recente e as estruturas mais 

antigas de Lisboa. 

Sistema de Circulação automóvel 

Ao nível da circulação de Lisboa, a Segunda Circular, em todo o seu comprimento, 

apresenta-se como uma das principais vias de atravessamento e de distribuição viária da 

cidade. A sua transformação numa alameda urbana vem de acordo com os princípios do atual 

PDM, que aposta no fecho das malhas viárias, visando um modelo reticular que, conjugado 

com a hierarquização da rede, favoreça a redução do tráfego convergente no centro. Neste 

sentido, a Segunda Circular verá o seu nível hierárquico viário descer, adotando um caracter 

mais urbano, que permitirá diminuir o efeito barreira e aproximar a via dos tecidos adjacentes. 

Apesar desta via continuar a ter um papel 

importante como via de atravessamento, 

pretende-se diminuir o volume de viaturas que a 

utiliza e principalmente a velocidade a que se 

circula, favorecendo-a como via distribuidora, 

sendo que a maioria do tráfego de circulação 

metropolitana seria desviado para a CRIL e para a 

CREL. 

Sistema de transportes coletivos 

A transformação da Segunda Circular num espaço multifuncional possibilita a 

diversidade de veículos a usar o mesmo espaço. Neste sentido seria importante implementar 

um novo meio de transporte, o metro ligeiro de superfície, que como foi referido ao longo do 

documento, é um elemento capaz de regenerar a estrutura urbana. A opção por este modo de 

transporte deve-se à sua eficácia em relação a outos meios, pelas razões já enunciadas. 

Ilustração 31 Articulação do centro da cidade com a área 
a norte da Segunda Circular através da 
diluição do efeito barreira originado por esta 
(Elaboração própria) 
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A opção estratégica pela implementação de uma linha de transportes públicos 

longitudinal na cidade, na continuidade da Segunda Circular, deve-se à carência de oferta de 

uma linha de transporte público flexível e fiável na coroa norte da cidade, que permita interligar 

os diversos modos de transporte público, proporcionando assim uma melhoria na rede geral. 

A linha de metro ligeiro de superfície terá relevância a nível metropolitano, cruzando 

diversos modos de transporte coletivo, reforçando a intermodalidade e melhorando a ligação 

da rede geral. Isto é, a linha iniciar-se-á em Algés, atravessando os Cabos de Ávila e ligando-

se à Segunda Circular a partir da estação de Benfica, percorrendo-a até ao Aeroporto de 

Lisboa, onde atravessará a Avenida de Berlim até à estação do Parque das Nações. Deste 

modo a linha de metro ligeiro de superfície ligar-se-á com a Linha de Cascais, de Sintra e do 

Norte do sistema ferroviário, podendo ainda ligar-se à margem sul do Tejo através da linha 

ferroviária da futura ponte sobre o Tejo. Esta nova linha de transporte público articular-se-á 

ainda com as quatro linhas de metro subterrâneo e com as carreiras de autocarros, permitindo 

aumentar a cobertura da rede, servindo as áreas que não são afetadas pela linha férrea ou do 

metropolitano. Está ainda prevista a ligação desta linha com outra linha de metro ligeiro de 

superfície proposta que ligará a Alta de Lisboa à Cidade Universitária, podendo futuramente 

desenvolver-se até ao centro da cidade. 

Esta rede será complementada por uma rede de mobilidade suave constituída por 

percursos pedonais e ciclovias que se articularão com o metro ligeiro de superfície e com a 

rede de espaços abertos, sendo ainda criadas zonas de parqueamento e de “bikesharing” nas 

suas estações. A rede de ciclovias apresenta-se como alternativa em relação a outos meios de 

Ilustração 32 Implementação de uma linha de metro de superfície longitudinal na 
cidade (Elaboração própria) 
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transporte urbano, proporcionando deslocações mais rápidas entre zonas próximas da 

Segunda Circular e promovem um estilo de vida mais saudável para a população. 

O completar da rede, pela articulação dos diferentes meios de transporte público, 

permitirá melhorar a mobilidade na cidade e a diminuição do uso do transporte individual como 

elemento de deslocação dominante, contribuindo de forma preponderante para o combate às 

alterações climáticas em Lisboa. 

Tendo em conta que o estacionamento é um dos principais instrumentos de ação 

sobre o transporte individual, prevê-se a criação de parqueamentos a custo reduzido no 

exterior do município, integrados com as grandes interfaces de transportes pesados “park & 

ride”, enquanto o parqueamento automóvel no interior da cidade verá o seu custo aumentar, 

promovendo-se assim as deslocações em transportes públicos em detrimento dos transportes 

individuais. 

Quanto aos usos do solo na sua relação com os sistemas de transportes, prevê-se 

uma densificação seletiva das atividades urbanas junto das principais interfaces de transportes 

coletivos, que atualmente se concentram nas áreas mais centrais da cidade. A relocalização de 

atividades económicas para as áreas de boa acessibilidade em nós da rede ferroviária e de 

metro, como a Segunda Circular e junto aos nós da CRIL, permite maximizar o número de 

origens e destinos de viagens para os quais o transporte coletivo seja uma boa opção. 

Propõem-se a multifuncionalidade através da implantação de uma grande variedade de 

atividades geradoras de emprego e riqueza, gerando-se polos de atração mais próximos das 

áreas residenciais, promovendo deste modo a atração e fixação de população residente, o que 

permitirá diminuir as deslocações em transporte individual, principalmente de quem se desloca 

proveniente da periferia da cidade. 

 

Sistema espaços públicos 

Pretende-se que as redes estruturantes do sistema de mobilidade e acessibilidade se 

articulem com o sistema ambiental, contribuindo para uma melhor integração entre estas, e 

destas com o território. Esta articulação estabelecer-se-á principalmente através duma rede de 

espaços públicos, aliada a corredores verdes, que sejam capazes de interligar alguns dos 

espaços de lazer de maior interesse para a cidade de Lisboa. Neste sentido, pretende dar-se 

continuidade à estrutura ecológica que circunda a cidade, ligando o Parque Florestal de 

Monsanto à frente ribeirinha através da Avenida de Berlim.  



Estratégia Territorial 

 

A rede desenvolver-se-á ao longo das margens da Segunda Circular, tornando-se 

este eixo um elemento estruturador capaz de articular os diversos espaços, integrando 

espaços públicos, percursos pedonais e rede ciclável e conjugando-os com outros sistemas de 

mobilidade, especialmente com a proposta do metro ligeiro de superfície. 

 

Ilustração 33 Rede de espaços públicos ao longo da 
Segunda Circular capaz de interligar os 
espaços verde da cidade (Elaboração 
própria) Fonte: PDM 21012 
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4.3 Segunda Circular – Linhas de Intervenção 

Tendo em conta os objetivos já referidos anteriormente e estabelecida a estratégia 

geral de intervenção, indicam-se agora as medidas concretas a adotar sendo necessário 

delimitar o espaço a intervir. Neste sentido, foram considerados os espaços não consolidados 

imediatamente adjacentes à Segunda Circular, assim como as polaridades, o edificado e os 

espaços verdes. 

Pretende-se neste projeto que a Segunda Circular deixe de ser subentendida apenas 

como uma infraestrutura viária, mas sim um sistema complexo de elementos urbanos, 

articulando diversos sistemas de mobilidade, acessibilidade e de vivência urbana.  

Com esta ideia de multifuncionalidade, o projeto vai abordar essencialmente três 

níveis principais que se interligam e que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo do 

documento, a questão das infraestruturas rodoviárias e dos transportes públicos na sua relação 

com a estrutura de espaços públicos e a sua capacidade de organizar a programação urbana.  

Sistema viário 

A conclusão da CRIL veio permitir a redução do nível hierárquico da Segunda 

Circular, assim como libertá-la de parte do tráfego de atravessamento, contribuindo para a 

transformação desta via numa com um carácter mais urbano. Esta via continuará a ter um 

papel importante ao nível do tráfego de atravessamento e distribuição da cidade de Lisboa, 

pelo que o seu reperfilamento prevê a circulação de dois tipos de fluxos que funcionam em 

simultâneo. Um deles será dedicado ao fluxo de atravessamento e o outro ao fluxo local, 

permitindo melhorar a acessibilidade aos tecidos adjacentes à Segunda Circular. A proposta 

destes dois tipos de fluxos é vista como uma mais-valia para o território, pois além de permitir a 

Ilustração 34 Delimitação da área a intervir (Elaboração própria) 
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diminuição do tráfego rodoviário prioriza outros tipos de mobilidade mais sustentáveis como os 

modos suaves e o transporte público dedicado. 

Ilustração 35 Estratégia viária | Reperfilamento, recongiguração dos nós de conflito e criação de novas ligações (Elaboração 
própria) 

O carácter que se pretende imprimir à via destinada ao fluxo de atravessamento é o 

de uma via que permita uma circulação mais contínua, com poucas paragens, e que se articule 

com as principais vias de distribuição da cidade nos seus nós. Esta desenvolve-se nas faixas 

mais centrais da via, mas devido à sua extensão e o atravessamento de zonas a que se 

pretende dar continuidade transversal, o seu perfil não será uniforme em toda a sua extensão, 

podendo também adquirir a forma de viaduto ou túnel quando for necessário, o que poderá ser 

um fator de potencialização, estabelecendo-se ritmos de perceção da via de acordo com a 

envolvente.  

Desta forma, em dois troços, através do desnivelamento da Segunda Circular foram 

criados espaços públicos à cota térrea de forma a potencializar-se a permeabilidade 

transversal entre os tecidos adjacentes à via, tanto a nível viário como pedonal. Este 

desnivelamento foi motivado por razões diferentes: na zona de Telheiras deveu-se à 

necessidade de criar ligações entre os dois bairros habitacionais e na zona entre o Centro 

Comercial Colombo e o estádio da Luz pela necessidade de se criar um espaço público 

dinamizador capaz de absorver os fluxos diários e semanais gerados pelos equipamentos 

existentes.  

As vias destinadas ao fluxo local localizam-se nas faixas mais exteriores da Segunda 

Circular e pretendem reforçar a ligação às vias locais existentes, sendo também criados novos 

acessos locais e ligações transversais, de forma a melhorar a relação entre a Segunda Circular 

e os tecidos envolventes, que apesar da proximidade física, não se interligam com a via.  

A transformação da Segunda Circular, de forma a diluir o efeito de fragmentação 

sentida atualmente no território, passa pela diminuição do seu número de faixas assim como 
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pela diminuição da sua largura, possibilitando a introdução de uma via de transporte público 

coletivo no eixo central da via. Pretende-se também a diminuição da velocidade máxima de 

circulação, justificada pela redução do seu nível hierárquico, de forma a diminuir as faixas de 

aceleração e desaceleração, libertando os espaços marginais para implementação de outros 

usos complementares ao rodoviário. Estas medidas transversais a toda a via permitirão uma 

melhor integração da rede de percursos pedonais e cicláveis, assim como uma coexistência 

harmoniosa entre as diversas formas de mobilidade, reforçando a ideia de um espaço 

multifuncional. 

A proposta de transformação da via prevê também a reconfiguração dos principais 

nós de conflito entre a Segunda Circular e os principais eixos de distribuição, adequando-os a 

um volume de tráfego mais baixo. Através da reestruturação da sua forma, pretende-se 

diminuir o impacte infraestrutural nas áreas em que se inserem, aproveitando o espaço 

libertado por estes para a criação de outros elementos geradores de vida urbana e de coesão 

social. 

Neste sentido, na zona de Benfica, a Avenida Condes de Carnide passa a ter uma 

maior importância em termos de distribuição dos fluxos radiais, com a conclusão da Radial da 

Pontinha e a exclusão das saídas da Avenida Lusíada, sendo seu nó reconfigurado e 

Ilustração 36 Reformulação do nó viário na zona de Benfica 
(Elaboração própria) 

Ilustração 37 Reformulação do nó viário no Eixo  Norte-Sul 
(Elaboração própria) 
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possibilitando uma nova circulação em torno desta área, prevendo-se a diminuição do volume 

de tráfego na Segunda Circular e na Avenida Lusíada. 

 No Eixo Norte-Sul é alterada a forma nodal, desembaraçando os nós em trevo, de 

forma a diminuir-se o seu impacte infraestrutural e aproveitando os espaços subaproveitados e 

inutilizados para revitalizar o tecido urbano.   

Na ligação com a Avenida Padre Cruz é programada uma rotunda que permita a 

posterior ligação com a Avenida Professor Gama Pinto (com a possível relocalização do 

hipódromo para Monsanto). Prevê-se uma melhoria da acessibilidade, descongestionando-se 

um dos pontos de maior conflito, o Campo Grande, acedido através deste mesmo nó. Por 

último, prevê-se uma rotunda no nó de Calvanas, programada no Plano de Urbanização do 

Alto do Lumiar, sendo que esta se localiza entre o prolongamento da Av. Engenheiro Santos e 

Castro até à Avenida do Brasil e ao Campo Grande. Este é um eixo de distribuição importante, 

que possibilitará à semelhança do nó anterior, descongestionar o Campo Grande 

estabelecendo uma ligação direta ao Eixo Norte-Sul. 

Transportes públicos 

Ilustração 38 Reformulação do nó viário na zona do 
Campo Grande ,na ligação com a Avenida 
Padre Cruz (Elaboração própria) 

Ilustração 39 Reformulação do nó viário na zona de 
Calvanas (Elaboração própria) 
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A introdução do metro ligeiro de superfície vem responder à carência de transportes 

públicos coletivos na continuidade da Segunda Circular, atualmente servida pelo autocarro 750 

da Carris. Este novo meio de transporte desenvolver-se-á ao longo de uma via dedicada que 

percorrerá a Segunda Circular na sua maioria pelo centro da via e com poucas variações de 

cota, atuando como um separador central verde. Esta opção permite concentrar as paragens 

de ambos os sentidos no mesmo ponto, facilitando a sua conexão e garantindo maior fluidez 

do tráfego viário ao diminuir-se o cruzamento entre os dois tipos de mobilidade.  

Esta linha, apesar de se desenvolver quase sempre à mesma cota, estando de nível 

com a atual Segunda Circular, pode adotar a forma de viaduto ou túnel, situação visível em 

cruzamentos com as vias estruturantes que atravessam a Segunda Circular, bem como por 

exigência da forma urbana em determinados troços. Estes desníveis serão compensados com 

a integração das paragens em espaços públicos de recreio e lazer que farão a articulação 

entre estas e os tecidos envolventes.  

A variedade de espaços ao longo do eixo da Segunda Circular requer que as estações 

variem consoante a especificidade de cada área, podendo ser espaços intermodais que 

articulem os grandes nós de mobilidade existentes e agrupam diversos usos ou estações de 

metro ligeiro de superfície relacionados com as áreas de maior concentração de população e 

atividades, procurando melhorar a acessibilidade e maximizar a procura deste meio de 

transporte. Ao longo deste eixo localizam-se já algumas empresas e equipamentos de grande 

dimensão, mas com narrativas diferentes e sem qualquer ligação entre si. O metro ligeiro de 

superfície surge como elemento agregador, com um forte potencial para a fixação de 

Ilustração 40 Proposta de criação do metro de superfície na sua relação com os interfaces e o tecido urbano adjacente. 
(Elaboração própria) 
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empresas, proporcionado pela acessibilidade das suas paragens e interfaces. 

Propõe-se um interface junto da estação de Benfica, proporcionando-se a ligação 

direta entre a linha ferroviária de Sintra e a rede transportes públicos da coroa norte da cidade. 

Junto do Centro Comercial Fonte Nova, o parqueamento existente passará a ser subterrâneo, 

libertando espaço para a criação de uma paragem e de um espaço público, atrativo para a 

população, onde podem ocorrer atividades lúdicas e culturais. O novo interface do Colégio 

Militar é justificado pela intermodalidade entre os autocarros, o metropolitano e o metro ligeiro 

de superfície, pela consolidação do parque urbano da Quinta da Granja e pelos fluxos gerados 

pelos grandes equipamentos que esta área oferece. Este irá albergar funções de carácter 

comercial e serviços de apoio ao transporte público, assim como espaços de lazer. Junto ao 

interface é ainda proposto um centro de congressos associado a uma unidade hoteleira de 

forma a consolidar o complexo empresarial das Torres do Colombo e albergar os fluxos 

gerados pelo estádio do Sport Lisboa e Benfica, interligando-se a estes através dos espaços 

públicos propostos.  

Junto às Torres de Lisboa é proposta uma paragem, que permitirá melhorar 

acessibilidade da população residente assim como de quem se desloca em trabalho. Na 

margem norte, propõem-se a implantação de equipamentos coletivos de proximidade, como 

elementos estratégicos para a revitalização da área habitacional. É ainda proposto um centro 

de investigação que se articulará com o interface e com a margem sul através de espaços de 

recreação e lazer. Na outra margem, de forma a consolidar esta área, propõem-se um 

complexo empresarial junto às Torres de Lisboa. 

 Associados à paragem entre o bairro das Fonsecas e o bairro de Telheiras, propõem-

se pequenos espaços comerciais e de restauração associados a espaços públicos de lazer e 

recreação.  

A paragem proposta no Campo Grande encontra-se no viaduto e articula-se com a 

estação de autocarros e o metropolitano através do espaço público proposto. Ao nível da 

programação urbana, além de um edifício comercial e de restauração associado à paragem e 

de espaços desportivos e de lazer que se desenvolvem debaixo do viaduto, propõe-se a 

criação de um equipamento cultural com auditório e espaço para conferências de apoio aos 

grandes equipamentos existentes nesta área.  

No nó de Calvanas é criado um espaço intermodal através da nova paragem do 

metropolitano e de duas paragens de metro de superfície, da linha que acompanha a Segunda 

Circular e a da linha proposta que ligará a Alta de Lisboa à Cidade Universitária. Cria-se um 
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espaço dinamizador, propondo-se um edifício intermodal que além de áreas de apoio aos 

transportes, pode servir o complexo empresarial e tecnológico proposto junto a este nó. Estas 

paragens servirão ainda o Parque da Saúde e o LNEC, com novas entradas a norte, a área 

comercial e habitacional programada para o prolongamento da Avenida Eng.º Santos e Castro. 

Por fim, a paragem junto ao Terminal 2 do aeroporto permitirá liga-lo à rede de 

transportes públicos, assim como à revitalização da outra margem. Pretende-se a criação de 

espaços comerciais e uma unidade hoteleira que além de servir o aeroporto desenvolva o 

turismo de negócios, devido à presença de grandes complexos empresariais ao longo da 

Segunda Circular. Pretende-se ainda a criação de equipamentos desportivos que sirvam a 

população residente e que beneficiem da proximidade de grandes espaços verdes. 

Estas interfaces surgem como oportunidades para o desenvolvimento de novas 

áreas, assim como para a regeneração de áreas já existentes. A interface de transportes 

associada à multifuncionalidade de usos é um dos principais focos de revitalização urbana, 

dependo a sua diversificação programática das necessidades sentidas em cada área, com 

vista à estimulação da economia local. Por serem espaços de grande acessibilidade, as 

interfaces e as áreas envolventes tornam-se espaços atrativos a investimentos económicos.  

Como já foi referido anteriormente, para assegurar a sua viabilidade, a interface 

permitirá passar dos transportes privados para os transportes públicos, estando previstas 

zonas de estacionamento que irão permitir a ligação direta à interface ou estarão localizados 

na sua envolvente. O estacionamento é um importante instrumento de incentivo à promoção do 

uso do transporte público, neste sentido junto das interfaces que se encontram na Segunda 

Circular propõem-se estacionamento em menor quantidade e de preço elevado, enquanto 

estacionamento “park & ride” se localiza fora da área central da cidade. 

 A rede de mobilidade suave também se articulará com a linha do metro ligeiro de 

superfície, sendo criadas nas interfaces zonas de parqueamento e de “bikesharing”. O projeto 

prevê a criação uma rede cicável que venha completar e reforçar a já existente, e que se 

articule com a rede de transportes públicos coletivos de forma a permitir uma deslocação mais 

rápida e menos poluente às áreas próximas da Segunda Circular. 

A linha de metro ligeiro de superfície será ainda um dos elementos catalisadores que 

desencadeará a proposta para uma nova estrutura de espaços públicos que requalifiquem os 

espaços disponíveis nas margens, construindo através das suas paragens espaços públicos de 

qualidade que contribuam para uma maior permeabilidade transversal entre elas. Esta 

acessibilidade vai permitir o desenvolvimento sustentável dessas zonas e contribuir para a 
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melhoria da qualidade de vida. Pretende-se assim que as paragens sejam espaços de 

regeneração social, capazes de dar continuidade ao tecido envolvente, tornando-se espaços 

de encontro e não só de passagem.  

Neste sentido, as interfaces de transportes articulam-se através da rede de percursos 

pedonais e ciclovias, com o edificado existente e proposto, criando novas frentes para a 

Segunda Circular, colmatando o tecido edificado existente. 

  

Ilustração 41 O metro de superfície e a sua relação com a estrutura de novos espaços públicos criada ao longo das margens  
(Elaboração própria)  
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Espaços públicos 

Ao nível do espaço público, o objetivo é que este seja o elemento ordenador, capaz 

de conectar os diversos tecidos urbanos, para tal pretende-se criar o maior número possível 

de ligações quer transversalmente quer longitudinalmente.  

Propõe-se a introdução de espaços públicos de maior dimensão, em pontos 

estratégicos, que permitam uma melhor permeabilidade transversal entre os tecidos. Estes 

espaços articularão as duas margens, pontuando o território através de diferentes níveis 

urbanos, podendo ser espaços à cota térrea, proporcionados pelo desnivelamento da Segunda 

Circular, ou espaços que fluem por baixo desta. A intenção deste desnivelamento é dar 

prioridade às formas de mobilidade mais suave e proporcionar espaços públicos de 

recreação e lazer capazes de ligar os tecidos urbanos fragmentados. O objetivo passa por 

facilitar o atravessamento da via, contudo não se pretende que estes espaços sejam só de 

passagem, mas lugares de encontro. 

Estes espaços propostos localizam-se também junto das áreas com maior 

concentração de população e de maior diversidade programática (comercial, empresarial, 

residencial, institucional), o que permitirá uma diversidade maior de usuários que utilizarão 

estes espaços em horários diferentes, mantendo o ambiente urbano por mais tempo e 

otimizando a sua utilização. O investimento associado à criação deste tipo de espaços 

converte-se numa valorização das áreas envolventes e incentivo à urbanização qualificada.   

As zonas onde se propõem melhorar a ligação transversal entre os tecidos urbanos 

são a zona, junto ao Centro Comercial Fonte Nova, no espaço inferior ao viaduto, onde o 

estacionamento existente será retirado da superfície, sendo substituído por um estacionamento 

subterrâneo. No seu local será criada uma praça, onde podem decorrer eventos culturais, que 

servirá os edifícios residenciais juntamente com o campus universitário e o comércio de 

proximidade. 

Ilustração 42 Transversalidade através do espaço 
público (Elaboração própria) 



Projeto Urbano 

 

 Para a zona entre o Centro Comercial Colombo e o estádio do Sport Lisboa Benfica, 

propõem-se a reestruturação do espaço, servindo de suporte aos fluxos diários e semanais 

gerados pelos equipamentos existentes e propostos, e pela intermodalidade. É criado um 

espaço público a uma cota superior, que ligará a unidade hoteleira e o centro congressos 

propostos ao anel do estádio ligando-se ainda ao corredor do segundo piso do centro 

comercial. Este ligar-se-á ao espaço público (à cota da atual Segunda Circular), que articulará 

os diversos modos de transporte, permitindo que o peão possa seguir várias direções a partir 

dele, propondo-se ainda a criação de um espaço verde para uso desportivo de lazer associado 

ao estádio. 

Ilustração 43  Modelo perspéctivo da 
zona de Benfica 

(Elaboração própria) 
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Junto às Torres de Lisboa, o espaço público pretende não só articular o edificado 

proposto e existente nas duas margens como também articulá-los com a paragem de metro 

ligeiro de superfície que se encontra desnivelado com o espaço público. Entre o bairro de 

Telheiras e o bairro das Fonsecas é criado um espaço público, proporcionado pelo 

desnivelamento da via, com intuito de reestabelecer antigas relações entre as duas margens. 

Pretende-se um espaço dinamizador que associado à nova paragem e a pequenas áreas 

comerciais, seja capaz de atrair população. 

Na zona do Jardim do Campo Grande pretende-se melhorar a integração deste no 

envolvente, permitindo uma continuidade do espaço público do lado Oeste em direção à 

Ilustração 45  Modelo perspéctivo da zona de 
Telheiras (Elaboração própria) 

Ilustração 44 Modelo perspéctivo da zona junto às 
Torres de Lisboa (Elaboração própria) 
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Cidade Universitária. A Norte o espaço público fluirá por baixo do viaduto da Segunda Circular, 

culminando num espaço de maior dimensão na continuação do espaço público desenvolvido 

no Plano de Urbanização de Alvalade XXI, proporcionado pela reformulação do nó viário. Este 

espaço pretende ser atrativo e capaz de criar permeabilidade entre as duas margens. Abaixo 

do viaduto além dos acessos à paragem de metro ligeiro de superfície, pretende-se construir 

equipamentos desportivos e atividades recreativas, que atraiam a população estudantil.  

No nó de Calvanas, é criado um espaço público que estará associado ao interface 

proposto, sendo este a “rótula” que ligará a zona a Norte, da Quinta das Conchas e a 

estrutura de espaços verdes com atividades desportivas, programadas no PUAL, com o jardim 

do Campo Grande, através da avenida prevista e ainda uma ligação com o Parque da Saúde e 

o LNEC. 

Ilustração 47 Modelo perspéctivo da zona de Campo Grande (Elaboração própria) 

Ilustração 46 Modelo perspéctivo da zona entre o Terminal 
2 do Aeroporto e o bairro São João de Bito 
(Elaboração própria) 
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Por fim, pretende-se a conectividade entre o Terminal 2 do Aeroporto e o bairro São 

João de Bito através de um espaço público que se sobreponha à via e que se interligue com a 

Mata de Alvalade e o Parque da Bela Vista. 

Apesar do principal objetivo da intervenção ser a melhoria da transversalidade, 

pretende-se também a criação de uma ligação longitudinal. Esta ligação não será linear, mas 

permitirá “coser” os vários sistemas de mobilidade, acessibilidade, ambiental e lúdico, ligando 

ainda os principais pontos de interesse e referência.  

Ilustração 48 Conexão dos tecidos urbanos, melhorando a ligação transversal através do espaço público (Elaboração própria) 

A transformação da via e dos nós permitirá percorrer longitudinalmente as suas 

margens utilizando os espaços expectantes e disponíveis associados a estes. As margens 

estão associadas à necessidade de se promover a ligação longitudinal em modos suaves mas 

também de dar continuidade à estrutura ecológica, propondo-se faixas verdes de proteção. 

Prevendo-se arborização, no espaço canal entre a via e o percurso pedonal, ao longo de todo 

o seu traçado, criando um ritmo constante e continuidades formais ao longo do percurso. 

 

4.4 – Projeto Urbano – Nó de Calvanas 

No seguimento da estratégia explicitada no subcapítulo anterior pretendendo-se a 

concretização de uma proposta que possa ser adaptada a todo o eixo da Segunda Circular, 

tendo em conta as características de cada local. Neste sentido a zona do Nó de Calvanas 

surge como uma área de maior importância e oportunidade para o desenvolvimento dos 

diversos objetivos elaborados. Este nó caracteriza-se por ser um ponto central na cidade que 

permite dar continuidade à estrutura urbana desde a Rua Augusta, Av. Da Liberdade, Av. 

Fontes Pereira Melo, Av. Da República, nova Avenida proposta no atual PDM e programada 

desde o primeiro plano de Ressano Garcia, e o Eixo Central do Alto do Lumiar. Permite ainda a 
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articulação deste eixo histórico da cidade com a Segunda Circular e simultaneamente com a 

Av. Eng.º Santos e Castro que se liga ao Eixo Norte-Sul.   

Esta zona caracteriza-se pela grande diversidade de usos, a nordeste encontra-se a 

Quinta do Lambert e o Parque de Material e Oficinas do Metropolitano de Lisboa, a norte 

desenvolve-se a Alta de Lisboa que integra novas ligações viárias e pedonais, a nordeste a 

área do Aeroporto de Lisboa. 

O LNEC, centro de investigação de engenharia do setor do Estado localiza-se a 

sudeste, a sul o Parque da Saúde de Lisboa, mais conhecido por Hospital Júlio de Matos e a 

sudoeste, até ao Campo Grande e Av. do Brasil desenvolvem-se diversas tipologias e 

volumetrias arquitetónicas, destacando-se nesta área grandes equipamentos escolares assim 

como edifícios de baixa qualidade e terrenos baldios, estando previsto no atual PDM de Lisboa 

um plano de urbanização que ainda não se encontra concretizado, apesar de já terem sido 

apresentadas propostas. 

 Apesar da proximidade entre estes diversos espaços, a sua ligação não se realiza de 

forma imediata, sendo a sua ligação maioritariamente realizada através de automóvel. A 

ligação entre eles é também dificultada pela sua estrutura física, encontrando-se 

maioritariamente envolvidos por barreiras físicas, através de muros ou grandes desníveis, e 

voltados para si próprios. 

Ilustração 49 Nó de Calvanas | Interface proposto entre a Segunda Circular 
e a continuação do eixo histórico (Elaboração própria) 
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Atualmente o Nó de Calvanas, caracteriza-se pelo cruzamento desnivelado da 

Segunda Circular com a Av. Santos e Castro e a Rua das Murtas, contudo a sua ligação 

transversal serve apenas o propósito automóvel, ocupando uma grande área os espaços 

verdes de proteção, que apenas servem o seu uso específico. 

 Neste sentido de forma a articular os diferentes espaços, melhorar a permeabilidade 

transversal e diminuir a imagem de barreira procurou-se reformular este nó viário, através do 

projeto de uma rotunda de grandes dimensões. Esta será desenvolvida a uma cota mais 

elevada articulando a Segunda Circular com os novos eixos propostos do Alto do Lumiar e com 

a avenida proposta no prolongamento até ao Campo Grande, através de uma nova rotunda. 

O novo eixo possibilitará distribuir eficazmente os fluxos automóveis de acesso à 

cidade, ligando diretamente ao Eixo Norte-Sul, permitindo descongestionar o Campo Grande e 

paralelamente reduzir o seu número de faixas. O espaço libertado será utilizado para a criação 

de espaços de lazer na continuação do Jardim do Campo Grande, melhorando a ligação das 

margens com este. 

A escolha da forma de rotundo para o Nó de Calvanas permite abrandar o tráfego e 

diminuir a poluição sonora, criando-se uma solução mais urbana que a atual. A sua grande 

dimensão permitiu criar um interface integrado no espaço público e na envolvente, que indo de 

acordo aos objetivos estabelecidos seja um elemento multifuncional, organizador e 

regenerador dos tecidos urbanos.  

A implantação da interface resultou da oportunidade criada pela reformulação do nó 

Ilustração 50 Desenho perspéctico das relações entre a Segunda Circular e o edificado envolvente.Observa-se que a Segunda 
Circular se encontra afastada da envolvente através de barreiras físicas em forma de muros ou grandes desníveis. 
Fonte: Elaboração própria.  
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viário e pela necessidade de articular as duas linhas de metro ligeiro de superfície que se 

cruzam nesta zona e da sua articulação com os outros meios de deslocação, nomeadamente 

com a estação de metropolitano proposta para esta área, com o automóvel e com os percursos 

pedonais e cicláveis. O interior da rotunda torna-se assim o ponto de confluência entre os 

vários modos de transporte e encontra--se numa cota inferior à Segunda Circular, permitindo 

uma maior permeabilidade entre as margens, priorizando os modos suaves e os transportes 

públicos. 

As linhas de metro ligeiro de superfície tornam-se as linhas organizadoras do espaço 

dividindo o interior da rotunda num lugar construído entre edifício multifuncional de interface e 

espaço público. Apesar de este edifício se destacar da envolvente a intenção é que ele seja 

uma extensão dos espaços adjacentes. Neste sentido propôs-se um edifício cuja cobertura 

abrigue as paragens de metro de superfície e permita a ligação destas com o metropolitano 

através de um átrio amplo.  

A fachada principal do edifício apresenta-se como uma extensão do próprio espaço 

público incorporando o conceito de permeabilidade, permitindo fortes ligações visuais entre a 

nova avenida e o Aeroporto. É ainda proposto um programa que alojará uma multiplicidade de 

atividades, não só atividades de apoio à estação mas também espaços que incentivem a 

interação social como espaços comerciais, de restauração e de serviços, posto de turismo e 

posto de polícia, assim como um espaço de conferências e um espaço de exposições na 

passagem do metro de superfície para o metropolitano. Neste sentido pretende-se a criação de 

um espaço atrativo e dinâmico, que seja capaz de atrair as pessoas em horários diferentes, 

mantendo a sua atividade por mais tempo, otimizando a sua utilização. 

Propõem-se ainda a criação de edifícios destinados a diversas atividades 

nomeadamente empresariais e de serviços que tirem partido da proximidade da interface, de 

forma a transformar esta área, juntamente com os usos existentes, num importante centro 

empresarial e de lazer. A Oeste da rotunda propõem-se um edifício de escritórios que crie uma 

nova frente para a Segunda Circular e que se prolongue em direção ao nó viário. Este volume 

relaciona-se com o espaço aberto, sem sair da proporção com a outra margem e define as 

perspetivas visuais criadas pelos utilizadores da Segunda Circular.  
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Do lado mais a sul da rotunda desenvolve-se um edifício que incorpore serviços e 

espaços de restauração e que permita a transição entre o Parque da Saúde e a Interface. Este 

edifício encontra-se numa cota inferior em relação à rotunda, com uma cobertura verde 

inclinada que permite ser utilizada como espaço de lazer e permite estabelecer relações 

visuais com o parque. Estes dois edifícios interligam-se entre si e com a interface não só ao 

nível do espaço público, mas também através de uma ligação subterrânea, pelas das zonas de 

estacionamento que permitem uma ligação direta com a interface.  

A estação de metropolitano é acessível através de um átrio que se liga quer com o 

espaço público superior, através de uma abertura que permite a entrada de luz natural, quer 

com o estacionamento proposto, estabelecendo-se uma relação visual entre o átrio da estação, 

o estacionamento e o piso térreo dos edifícios. 

O estacionamento contém uma parte reservada para os funcionários dos edifícios 

propostos e a restante para os utilizadores da interface. A passagem do transporte individual 

para o transporte público é vital para a viabilidade da interface contudo como já referido 

anteriormente o conceito é que os utilizadores estacionem os veículos fora da cidade e utilizem 

os transportes públicos para aceder a esta.   

Pretende-se ainda a introdução de novos usos ao longo da nova avenida em direção 

ao Campo Grande. Propõem-se uma secção assimétrica, prevendo-se do lado Sudeste da 

avenida edifícios de maior densidade de uso misto, com comércio, escritórios e serviços no 

Ilustração 51 Modelo perspéctivo do Nó de Calvanas (Elaboração própria) 
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piso térreo e os restantes pisos residenciais e do lado Sudoeste um parque urbano numa cota 

mais elevada em relação à avenida que dê continuidade à estrutura verde entre o Jardim do 

Campo Grande e o Parque do Alto do Lumiar. O parque urbano permite criar uma nova 

dinâmica entre espaço público e espaço edificado, albergando no subsolo espaços comerciais 

e lúdicos com frente para a avenida.  

A proposta pretende ainda promover a regeneração urbana através da introdução de 

novos espaços públicos que atuem como elementos de união dos diferentes edifícios 

propostos. Neste sentido cria-se um espaço público de maior dimensão no interior da rotunda 

que funciona como elo de ligação entre os edifícios envolventes. Este caracteriza-se por ser 

um espaço multifuncional apoiada nas movimentações entre os diferentes modos de 

mobilidade, com a introdução de espaços de lazer e permanência que permitam a interação 

social.  

A ideia é dar continuidade à estrutura de espaços públicos que se desenvolve 

longitudinalmente nas margens da Segunda Circular assim como garantir a continuidade 

transversal entre o parque urbano que se desenvolve desde o Jardim do Campo Grande e o 

Parque do Alto do Lumiar.   

Neste sentido coloca-se arborização para criar uma métrica no espaço público e 

definir orientações até ao espaço público principal. Esta arborização é mais densa junto dos 

espaços que incluem mobiliário urbano, permitindo as árvores caducas criar espaços 

agradáveis de permanência durante todas as estações do ano. 

Ainda de forma a garantir a continuidade do espaço público foi criada uma plataforma 

que permite ligar a Quinta do Lambert ao interface, melhorando o atravessamento entre as 

margens da Segunda Circular. Esta plataforma desenvolve-se sempre à mesma cota, de forma 

a servir de terraço sobre a via, partindo do Parque de Material e Oficinas do Metropolitano e 

ligando diretamente ao edifício de escritórios na outra margem, ou ao espaço público ao nível 

da Segunda Circular. 

Em relação às ciclovias, estas estão integradas em todo o espaço público que 

acompanham a proposta da Segunda Circular, integrando a rede já existente, mas também 

através de novos percursos que permitem a transversalidade. Neste caso, tendo em conta a 

proposta do atual PDM de permitir a abertura ao público do Parque da Saúde de Lisboa, 

estabelece-se a ligação à ciclovia existente na Av. do Brasil, através do parque, passando pelo 

interface onde se propõem um estacionamento de bicicletas e um ponto de aluguer, em 

direção ao parque do Alto do Lumiar.  
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De forma a aproveitar a abertura do Parque da Saúde de Lisboa ao público em horário 

controlado, mantem-se os seus limites mas criam-se novas ligações pedonais e cicláveis entre 

este e o LNEC. Associado a estes percursos surge um edifício de investigação científica, 

dentro dos limites do parque, resultante da parceria entre as duas instituições e que se 

encontra na zona mais a Norte do parque, beneficiando da proximidade do interface.

 

Ilustração 52 Modelo tridimensional da proposta urbana (Elaboração própria) 

Neste sentido, a proposta consiste na criação de um espaço urbano dinâmico capaz 

de conectar e harmonizar os diferentes usos e as áreas entre eles, enaltecendo o potencial de 

uma área estratégica, que devido à sua localização se apresenta como um ponto central capaz 

de articular os diferentes fluxos de atravessamento da cidade. 

 

4.4 Viabilidade Económica 

Após a elaboração do projeto urbano, é importante compreender o impacte económico 

do mesmo. Para tal é necessário refletir não só a respeito dos seus custos/benefícios, mas 

também sobre o seu faseamento e a sua viabilidade. 

Para que este projeto seja implementado, é proposto um acordo entre as entidades 

interessadas na área de intervenção, de forma a perceber de que forma se distribuem os 

benefícios e os custos pelos diversos proprietários. Neste sentido teve-se em conta o LNEC, o 
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Parque da Saúde de Lisboa, o Externato da Casa de São Vivente de Paulo, o proprietário A e 

a CML. 

É de salientar que uma parte do investimento público, considerado no Programa de 

Execução e de Financiamento do PDM, abrange as áreas abrangidas por IGT’s, como é o caso 

da área do Nó de Calvanas abrangida pelo PU do Alto do Lumiar. Também a área da nova 

avenida está identificada no atual PDM como uma das cerca de cinquenta BIP/ZIP, que pelas 

suas características necessita de intervenção. É ainda referir que parte deste investimento 

poderá ser assegurados por investidores privados, que beneficiariam não só da proximidade da 

interface como do centro empresarial.  

Em relação à viabilidade económica, segundo os cálculos apresentados na Tabelo 1 e 

2, o projeto apresenta-se como um investimento seguro, permitindo uma receita de 38,1%. 

Sendo que os custos calculados são de 41.638.500€, gerando-se receitas de 67.300.000€, 

pode-se concluir que o projeto tem um lucro positivo de 25.661.500€.  
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Em relação ao faseamento da implementação do projeto, este é planeado de forma a 

ser o mais eficiente possível, de modo a que as áreas que não têm benefícios como os 

espaços públicos, permeáveis e impermeáveis, e as infra estruturas obtenham financiamento. 

Neste sentido é proposto um faseamento divido em duas partes, primeiro a implementação dos 

elementos que permitam receitas mais diretas como o edificado de escritórios, serviços, 

comerciais, residenciais e interface, construindo-se posteriormente, se possível, os espaços 

públicos e infraestruturas de mobilidade. 

 

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 € 2.000 20.000,0 € 0,3%

Vias e estacionamento incluindo 

redes de abastecimento/saneamento
m2 100,0 € 31.000 3.100.000,0 € 51,5%

Passeios/áreas maioritariamente 

pedonais
m2 50,0 € 42.000 2.100.000,0 € 34,9%

Áreas Verdes m2 30,0 € 19.000 570.000,0 € 9,5%

Taxa de Urbanização m2 ABC 3,0 € 76.000 228.000,0 € 3,8%

Sub-total 6.018.000,0 € 14,5%

Construção / uso residencial m2 750,0 € 9.000 6.750.000,0 € 19,0%

Construção / uso terciário (comércio, 

serviços)
m2 500,0 € 40.000 20.000.000,0 € 56,2%

Construção / estacionamento em 

cave
m2 300,0 € 27.000 8.100.000,0 € 22,7%

Taxas e Licenças de edificação m2 ABC 10,0 € 76.000 760.000,0 € 2,1%

Sub-total 35.610.000,0 € 85,5%

TOTAL 41.638.500,0 € 100,0%

Edificação

CUSTOS

Estudos e 

projectos

Urbanização

Tabela 4 Quadro de Receiats do Projecto (Elaboração própria) 

Centro Custo Item Unidade
Valor Unitário 

(em €) *
Quantidade 

Valor global 

(em €)
% valor global

Venda de ABC de Habitação m2 1.700,0 € 9.000 15.300.000,0 €

Venda de ABC de Terciário m2 1.300,0 € 40.000 52.000.000,0 €

Sub-total 67.300.000,0 € 100,0%

TOTAL 67.300.000,0 € 100,0%

25.661.500 € 38,1%

RECEITAS

Vendas de 

produto

RESULTADO

Tabela 3 Quadro de Custos do Projecto (Elaboração própria) 
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4.5 Síntese do Projeto 

A proposta apresentada tem como principal objetivo a transformação da Segunda 

Circular num espaço multifuncional, integrado na cidade, para que esta se reconverta num 

elemento de equilíbrio e distribuição de funções urbanas centrais, entre as áreas de 

crescimento mais recente e as estruturas mais antigas da cidade. Deste modo os princípios da 

proposta assentaram em três níveis principais que foram sendo desenvolvidos ao longo do 

documento: as infraestruturas viárias, os transportes públicos e a sua relação com os usos do 

solo e os espaços públicos.  

Quanto à transformação do perfil viário o objetivo passou pela diluição do efeito 

barreira sentido atualmente no território, através da diminuição do número de faixas assim 

como pela diminuição da largura da mesma, possibilitando a introdução de uma via de 

transporte público coletivo no eixo central da via. 

Devido à carência de oferta de uma linha de transporte público fiável na coroa norte 

da cidade, introduz-se o metro ligeiro de superfície, que articulado como os diversos meios de 

transporte existentes proporcione uma melhoria geral da rede de transportes públicos e permita 

a diminuição do uso do transporte individual como elemento de deslocação dominante, 

contribuindo desta forma no combate às alterações climáticas em Lisboa. 

Relativamente aos usos no solo na sua relação com o sistema de transporte, 

propõem-se uma implementação seletiva de novos usos no solo junto das principais interfaces. 

Através da introdução de uma grande variedade de atividades geradoras de emprego e 

riqueza, geram-se novos polos de atração mais próximos das áreas residenciais, promovendo 

deste modo a atração e fixação de população residente, permitindo diminuir as deslocações 

em transporte individual, principalmente de quem se desloca proveniente da periferia da 

cidade. 

A rede de espaços públicos desenvolvida ao longo das margens da Segunda Circular, 

é o elemento estruturador capaz de articular os diversos espaços, integrando os espaços 

verdes existentes e propostos nos espaços desocupados, os percursos pedonais e a rede 

ciclável, interligando-os com outros sistemas de mobilidade e os usos envolventes. 

No seguimento da estratégia, a proposta urbana para o Nó de Calvanas surge como 

uma grande oportunidade para a concretização dos objetivos gerais definidos para o território. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Segunda Circular é o resultado de diversas transformações aliadas a paradigmas 

passados, produzindo atualmente um território problemático e fragmentado, não se tirando 

partido de todo o seu potencial. Neste sentido a transformação deste eixo vê-se como uma 

intervenção prioritária, pela sua capacidade de conectar diferentes as diferentes malhas, 

criando um território coeso e permeável. 

Neste sentido o Projeto Final de Mestrado explora três temáticas principais: a relação 

entre as infraestruturas e a transformação das cidades; a importância dos transportes públicos 

e da intermodalidade como elementos de reestruturação urbana; e a capacidade de conexão 

inerente aos espaços públicos.  

As reflexões teóricas sobre estas temáticas, assim como a análise prática de casos 

concretos, constituíram os elementos fundamentais sobre o qual se desenvolveu o trabalho. 

Comparando-se o caso em estudo com casos reais foi possível compreender vários métodos 

de atuar no território. 

Desta forma pode-se afirmar que as infraestruturas viárias têm uma grande presença 

no desenho das cidades, devendo ser pensadas como elementos integrantes destas. Das 

variadas formas de abordar esta problemática, conclui-se que estas podem, ou não, ser 

dissimuladas, contudo o mais importante é que estas devem ser espaços multifuncionais que 

compatibilizem os diferentes tipos de mobilidade e permitam criar a maior permeabilidade 

possível entre os diversos tecidos e a própria via. 

Uma rede de transportes de qualidade permite melhorar a mobilidade e a 

acessibilidade, e está muitas vezes associada à criação de novos investimentos económicos e 

requalificação de áreas degradadas, contribuindo para renovar a paisagem urbana.  

Os espaços públicos desempenham um papel fundamental, sendo os principais 

elementos ordenadores, tanto a nível da área metropolitana, como do interior da cidade. A 

multifuncionalidade e continuidade do desenho urbano são requisitos fundamentais para que 

os espaços públicos promovam a coesão territorial, uma vez que só através dela é possível a 

criar um tecido urbano coerente. 

Tendo em conta a complexidade da elaboração de um projeto para a Segunda 

Circular é difícil afirmar que as soluções encontradas para responder às questões e 
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problemáticas abordadas no início o estudo sejam as únicas possíveis. Poderá argumentar-se 

que o projeto apresentado corresponde com sucesso aos objetivos propostos podendo, no 

entanto, existir muitas outras soluções. Este género de trabalho não permite conclusões 

definitivas, contudo o seu estudo é passível de ser continuado posteriormente. 

. 
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