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RESUMO 
 

 

O tema de estudo deriva da importância que os sistemas rodoviários apresentam no meio urbano ao 

assumir um papel fundamental quer na função distribuidora dos variados fluxos automóveis, como na 

influência que representam na organização do tecido urbano envolvente. Com o progressivo 

desenvolvimento dos sistemas rodoviários, verifica-se que a infraestrutura viária constitui por vezes 

uma barreira física e contribui na formação de territórios desarticulados. 

 Neste sentido, procura-se analisar a realidade concreta da Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo o 

eixo organizado pela Segunda Circular, sendo necessário perceber quais as contribuições positivas e 

negativas para a leitura da cidade.  

Dentro da temática proposta – Permeabilidades Urbanas – a Segunda Circular surge como 

oportunidade de requalificação e revitalização da cidade. Assim, através da análise dos tecidos 

envolventes, das áreas marginais ao eixo viário e do conjunto complexo do território em estudo, 

procura-se desenvolver uma estratégia que permita integrar estas áreas, contribuindo para uma maior 

coesão territorial e novas dinâmicas sociais. 

Este trabalho pretende contribuir para uma solução que permita estabelecer permeabilidades 

transversais a barreiras estruturais da cidade, através de uma intervenção capaz de, englobar os 

sistemas de mobilidade, promover a coesão territorial, garantindo uma rede eficiente de espaços 

públicos e integrar o sistema ecológico como elemento vertebrador da cidade. 
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ABSTRACT 
 

 

The study derives the importance of the road systems in the urban environment which plays a 

key role in the distribution function of the various traffic flows that influence and represents the 

organization's surrounding urban fabric. It appears that the road systems progressive 

development and, road infrastructure is often a physical barrier thus creating the formation of 

disjointed regions. 

In this sense, it is seeked to analyze the reality of the Lisbon Metropolitan Area, especially the 

roads organized by the Segunda Circular, which is necessary to understand the positive and 

negative contributions to the perception of this city. 

Within the proposed theme “Urban Permeability,” - the Segunda Circular emerges as 

hypothesis redevelopment and revitalization of the city. Thus, by analyzing the surrounding 

fabric the marginal areas of the roads and the complexities of the territory understudy is 

interegated to develop a strategy to investigate these areas, contributing to a greater cohesion 

and new social dynamics. 

This work aims to contribute to finding a solution to establish the structural barriers 

permeability’s across the city, through an intervention capable of encompassing mobility 

systems.  Whilst, promoting territorial cohesion in ensuring an efficient network of public spaces 

and also integrate the ecological system as a primary element of the city. 
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Objecto de trabalho 
 
O presente trabalho enquadra-se na temática geral “2ª Circular_De limite a interface”, 

colocada no âmbito do Projecto Final de Mestrado pelos professores Pedro George, Sofia 

Morgado e João Rafael Santos. 

O desenvolvimento do trabalho incide na análise e interpretação do papel desempenhado por 

eixos viários como a Segunda Circular, tendo por objectivo constituir uma abordagem 

diferente da imposta actualmente. Neste contexto, surge o tema Permeabilidades Urbanas, 

que embora tenha um sentido metafórico, pretende promover a conexão fisica entre as 

margens deste eixo viário que assenta numa fundamentação lógica e estratégica para o 

território em estudo.  

Enquadramento da temática 
 
A constante alteração da polarização urbana e progressiva consolidação das redes 

metropolitanas de mobilidade é, cada vez mais, marcada por uma maior complexidade das 

cadeias de deslocação diária. Por tais razões, torna-se pertinente repensar em eixos viários 

como a Segunda Circular, compreendendo a sua relação com o território, sendo considerado 

o caso de estudo um tema importante e actual, pela capacidade que a cidade tem de se 

reinventar e enfrentar novos desafios de mobilidade. 

A mobilidade apresenta-se como um dos temas mais actuais nas sociedades contemporâneas 

e assume um papel importante no planeamento estratégico do espaço urbano, que 

paralelamente à generalidade dos modos de transporte, se observa um crescente 

desenvolvimento , fundamentado pelas rápidas transformações a que o modo de vida 

contemporâneo está sujeito. Este desenvolvimento da mobilidade progride conforme as 

características e especificidades territoriais, que apresentam diversificados modos de 

organização consoante a dinâmica de vivências sociais. 

Nota-se que com a crescente aquisição de transporte individual, as distâncias origem-destino 

são cada vez maiores e a proximidade física perde progressivamente o seu valor. A 

necessidade de mobilidade da sociedade vem aumentando substancialmente através das 

deslocações para o local de trabalho, espaços comerciais, locais de actividades e lazer entre 

outros. Estas circunstâncias contribuem para um afastamento territorial das áreas de 

residência dos locais de trabalho, sendo esta situação reconhecida na Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), principalmente na margem norte do rio Tejo. As áreas residenciais que se 

localizam na periferia do município de Lisboa quase promovem a utilização do transporte 

privado, e provocam um uso excessivo do mesmo como meio de deslocação para os 

principais pólos atratores desta área territorial. 



 4 

Neste contexto, o papel da Segunda Circular é definitivamente muito importante no território 

da AML, com características de distribuição diária do trafego automóvel, pelas polaridades 

adjacentes à mesma. Contudo, a recente conclusão da CRIL permite essa distribuição e 

possível redução do tráfego automóvel de passagem, conduzindo a que as prioridades 

estratégicas do Plano Director Municipal (PDM) atribuam uma “reconversão para uma nova 

alameda urbana, para cerzir a Zona Norte ao resto da cidade, favorecendo a instalação do 

novo terciário e consolidando um eixo que se estende do IC19 ao Prior Velho e se prolonga ao 

Rio pela Av. Marechal Gomes da Costa.”(CML, 2012) associado a uma ideia de Corredor 

verde ou ecológico. 

As infraestrutura viárias em meio urbano têm vindo a aumentar os fluxos diários, contribuindo 

para alguns conflitos que não foram totalmente antecipados, tais como as dificuldades em 

estabelecer permeabilidades entres as margens, a forte urbanização espontânea nas suas 

margens com fraca relação com a própria infraestrutura, a poluição ambiental e sonora, que 

no seu conjunto, contribuem negativamente para uma ruptura urbana.  

Objectivos  
 
O presente trabalho pretende contribuir para uma compreensão mais aprofundada de alguns 

temas, tais como, o sistema de mobilidade actual e o seu impacto em meio urbano, o papel 

das permeabilidades transversais no auxílio da sutura dos tecidos urbanos adjacentes ao eixo, 

bem como, a importância do espaço público como elemento que proporciona continuidade. 

Na abordagem dos temas referidos, surgem questões fundamentais de investigação que tem 

por objectivo responder através de um conjunto de soluções adequadas ao território em 

estudo. 

 Como estabelecer continuidades transversais perante a presença de uma infraestrutura tão 

marcante no território? Qual a melhor forma de relacionar os tecidos urbanos adjacentes à 

Segunda Circular? É importante estabelecer conexões físicas entre as polaridades urbanas? 

É importante integrar a estrutura ecológica no seio da cidade? A implementação de um 

Corredor Ecológico poderá valorizar as vivências urbanas? Quais as áreas em que se 

pretende potencializar as permeabilidades urbanas? De que forma? 
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Metodologia e estrutura  
 
A metodologia adoptada assenta na pesquisa bibliográfica, recolha e análise de bases 

cartográficas, do actual Plano Director Municipal nas principais incidências sobre o tema de 

estudo e por fim, na observação directa do local com recolha fotográfica. Com suporte nas 

reflexões teóricas e alguns exemplos práticos, pretende-se desenvolver hipóteses de 

intervenção na área a estudar, com vista a amenizar o impacto que a infraestrutura transmite 

ao território. 

 
A estrutura adoptada para o Projecto Final de Mestrado divide-se em três partes 

fundamentais: 

O capítulo inicial pretende abordar temas essenciais para o desenvolvimento do trabalho, 

tendo por base referências teóricas que pretendem construir um apoio para os temas 

estudados: o sistema de infraestruturas em meio urbano, o espaço público como elemento 

agregador de tecidos urbanos e as polaridades em meio urbano, procurando sempre 

referenciar o tema principal que são as permeabilidades urbanas, como meio de 

atravessamento de eixos viários e ligação de tecidos adjacentes ao mesmo. 

A segunda parte do trabalho compreende uma análise da área de estudo, Segunda Circular, 

tanto ao nível da sua evolução histórica, como das dinâmicas de mobilidade adquiridas com o 

tempo e a actual função das mesmas no território de Lisboa. O capítulo incide ainda na 

análise morfológica, num processo de formação e transformação da cidade de Lisboa, tendo 

por base os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente a visão estratégica do PDM 

actual. 

A última fase do trabalho consta na apresentação da proposta de intervenção estratégica e o 

projecto a uma escala mais aproximada. São descritos os objectivos para a estratégia 

territorial à escala urbana, visando converter a função primária de um eixo viário para um 

propósito mais multifuncional, concluindo num plano que prevê estimular novas funções ao 

nível do espaço público. 

  



 6 

Delimitação da área de Intervenção 
 
A área de intervenção é localizada no município de Lisboa, considerando como objecto de estudo a 

Segunda Circular e as suas margens. É considerada uma via rápida urbana, que liga a parte oriental à 

parte ocidental da cidade de Lisboa.  

  Figura 1 Delimitação da Área de Intervenção 
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Sistemas de infraestruturas viárias em meio urbano 

 

As possíveis consequências para o território, resultam de níveis crescentes de 

mobilidade e de conectividade que contribuam para a coesão urbana e 

territorial, fomentando maior intensidade de uso dos espaços, não pela via da 

densidade mas pela da diversidade dos quotidianos assim gerados.” (Portas, 

Domingues e Cabral 2003, 171)  

Tornou-se pertinente repensar a forma como as infraestruturas viárias ocupam e afectam o 

território. Talvez mais do que qualquer outro factor, os meios de deslocação são os principais 

agentes de crescimento territorial das cidades, e assumem um papel importante nas suas 

redes de mobilidade. Sobretudo as redes rodoviárias, sucessivamente hierarquizadas ao 

longo do tempo, levaram a que a lógica da tradicional rua fosse sendo alterada para uma nova 

realidade.  

Segundo Ascher & Apel-Muller (2007) as ruas adquirem, no contexto urbano, a função 

específica de atravessar partes do aglomerado urbano, ter acessos a lugares situados ao 

longo ou na proximidade imediata da via, que simultaneamente produzem um espaço 

colectivo utilizável por diversos tipos de actividades1, sendo implícita uma mistura funcional e 

prática da rua. 

Na perspectiva funcional, as infraestruturas viárias formam uma oferta cada vez maior de 

redes somente adaptadas ao transporte rodoviário, que é argumentada em parte pela 

progressiva afirmação do automóvel na sociedade a partir da segunda metade do século XX. 

Este meio de transporte faz com que as distâncias sejam menos importantes no quotidiano 

das pessoas e são reflectidas, na sua grande maioria, em maiores volumes de tráfego, sendo 

que deste modo existe, habitualmente, uma grande pressão no sentido de aumentar a 

capacidade da rede e melhorar os níveis de mobilidade.  

 Contudo, o planeamento das redes de circulação viária colide, normalmente, com outros 

interesses como, por exemplo, a relação com a envolvente, a necessidade de promover um 

desenvolvimento territorial sustentável, o impacto ambiental, ou ainda como referido 

anteriormente, uma utilização funcional e prática da rua nos diversos modos de transporte.  

Assim, aborda-se a importância do papel da via como um elemento capaz de desenvolver a 

forma urbana da cidade, e do impacto que esta tem na dinâmica urbana da mesma.  

                                                             
1 “It is a thoroughfare inside a conurbation that serves specifically or simultaneously to cross a part of that 
conurbation, to access places situated along or in the immediate proximity to the thoroughfare, and to generate a 
communal space that can be used for different types of activities” (Ascher e Apel-Muller 2007, 24) 
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Da infraestrutura viária à forma urbana 
 
A tendência de crescimento das cidades nas ultimas décadas vai contra a ideia de “cidade 

compacta” (defendida no Livro Verde do Ambiente Urbano, Comissão das Comunidades 

Europeias 1990), pelo que se verifica uma maior dispersão dos elementos da cidade, o que 

“multiplica as possibilidades de habitar o território, afastando e aproximando, 

simultaneamente, os locais de residência, e os locais de trabalho, de lazer, de estudo, de 

acesso aos serviços pessoais e colectivos” (Portas, Domingues e Cabral 2003). Por sua vez, a 

evolução das redes de circulação viária vieram promover em parte esta dispersão urbana, que 

origina um modelo mais policêntrico ou descentralizado que, novamente, se contrapõe ao 

modelo da “cidade compacta”.  

O conceito de cidade compacta ganhou protagonismo desde meados da década de 80 na 

Holanda, pois era anunciada como um dos modelos mais eficientes em termos ambientais, ao 

promover uma maior proximidade entre as diversas actividades, o que reduz a necessidade 

de utilização do automóvel privado, e promove a constituição de uma rede eficiente de 

transportes públicos (Madureira 2011). No entanto, sendo este modelo considerado o mais 

eficiente, tem também aspectos negativos em virtude da especulação imobiliária que se traduz 

em altos custos da habitação no centro da cidade. 

Actualmente tem-se verificado nas cidades europeias, com mais ou menos intensidade, uma 

maior segregação espacial das áreas residenciais, de lazer, pólos atractores, entre outros, 

uma crescente utilização do transporte privado face ao transporte público, o que resulta em 

sociedades mais consumidoras de recursos.  

 

A polaridade ou polarização traduz habitualmente a força de atracção de um ponto face a 

outros, variando de forma dramática consoante o tipo de funções/actividades exploradas nos 

diversos pontos distribuídos no território. De acordo com a dimensão e variedade de 

actividades terciárias (comércio de bens e prestação de serviços) e consequente geração de 

empregos, resultam em diversos contextos de polarização urbana. Os factores de distribuição 

dos principais pólos atratores e uso do solo, contribuem muito para a forma da cidade, desde 

a cidade compacta à cidade policêntrica. Os autores Portas et al. (2011) abordam este tema 

apontando que é imperativo reforçar as centralidades e intensificar as polaridades nos 

sistemas urbanos, no sentido de esbater o contraste entre o centro e periferia, que se tem 

verificado nas cidades. Ainda, ao se incentivar centralidades periféricas a promover novos 

pólos de atracção, estes diminuem efeitos de periferização e excesso de monocultura 

residencial, favorecendo misturas funcionais. 
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 Os autores referem ainda, que a “evolução ao nível do sistema e das infra-estruturas de 

mobilidade contribuiu para a dinâmica da expansão territorial, da diversidade de usos, das 

mudanças registadas nos factores de localização de actividades (da habitação as actividades 

económicas), ou da fragmentação dos tecidos”, e embora se confirme, e a tendência seja de 

mudanças das actividades económicas para áreas mais periféricas, a sua localização tende a 

concentrar-se nos centros mais importantes das cidades. Quando é possível proporcionar 

bons meios de mobilidade às diversas polaridades, obtém-se um verdadeiro efeito de 

intensidade de urbanização.  

Dependem da monocentralidade inicial, os esquemas mais ou menos 

radiocêntricos das aglomerações evoluem penosamente para esquemas em 

malha, tendendo para o reequilíbrio dos sentidos e a dissipação dos fluxos.” 
(Portas, Domingues e Cabral 2003, 100)  

Pedro Brandão (2000) acrescenta que “o desafio urbano de hoje (...) é o de se fazer cidade, 

regenerando velhos centros e criando novos centros à escala metropolitana, garantido a 

mobilidade, a acessibilidade e a visibilidade de cada uma das áreas da cidade e mantendo e 

construindo tecidos urbanos polivalentes, mistos pelos seus usos e populações, nos quais o 

espaço público é o elemento ordenador”, ou seja, é fundamental criar compromissos entre 

tecidos urbanos divergentes, enriquecer o território ao criar novos pólos atractivos e eixos 

viários articuladores que assim estabeleçam continuidades físicas entre tecidos e promovam a 

coesão urbana e territorial. 

Embora não se aponte um modelo da “forma urbana ideal”, é importante ter em conta os 

aspectos positivos dos vários modelos de forma urbana, aquando se estabelecem estratégias 

urbanas que se pretendem mais sustentáveis. 

O impacte da infraestrutura viária  
 
Com o progressivo desenvolvimento das infraestruturas viárias, verifica-se que, nalgumas 

situações a própria via mostra-se incapaz de se adaptar aos novos hábitos de mobilidade, 

tornando-se por vezes inviável conciliar num mesmo sistema as exigências impostas pelos 

diversos modos de transporte, em conjunto com as suas diferentes velocidades.  

Surgem assim novas tipologias de redes viárias, que têm como objectivo servir 

especificamente um único meio de transporte, sendo adaptadas a velocidades crescentes e 

deste modo, refletem-se numa duração de viagem menor. Contrariamente à rua tradicional, 

atendem somente a um uso, “visando servir apenas a sua função primária de modo mais 

eficaz possível” (Portas, Domingues e Cabral 2011, 189) como são por exemplo, as 
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autoestradas e as vias rápidas.  

Inevitable and unavoidable, infrastructure fundamentally changes the original 

situation of a territory. While establishing a connection, it produces a rupture. In 

urbanized settings, infrastructure often isolates by constructing barriers. 
(Shannon e Smets 2010, 52) 

 

Shannon e Smets (2010) abordam não só a função, como também a influência que as 

infraestruturas apresentam no território, sugerindo que a forma primordial em que a 

infraestrutura afecta ou cria paisagem, é pela sua materialidade física. A sua presença pode 

contribuir, por vezes, para a ruptura do território, tornando-se indispensável criar soluções que 

permitam a transversalidade da via. 

Ascher e Apel-Muller (2007) indicam que, quando não é possível a intersecção de nível, 

“tunnels and overpasses are the only solution and can even generate intermodal spaces at the 

intersection points. These three-dimensional, multi-layered intersection systems generate new 

urban topographies, which usually keep slow forms of mobility and urban life at ground level.”  

A terceira dimensão da via é introduzida neste ponto, isto é, o aéreo e o subterrâneo, em que 

são consideradas, as pontes, viadutos, túneis entre outros. 

Os autores referem que a forma de cruzar o eixo viário para outras mobilidades, gera 

normalmente a oportunidade de criar novos ambientes, enriquecendo assim o património 

urbanístico.  

 

 
Figura 2 Passagem superior Craigieburn Bypass 
 
A passagem Craigieburn Bypass, pretende elucidar a ideia de transversalidade superior a um 

eixo viário, podendo ser considerada a forma mais simples de intersectar a via por meio de um 

cruzamento desnivelado.  
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Localizado na entrada norte de Melbourne, ligando a Auto-estrada Hume ao anel Rodoviário 

de Melbourne, foi implementado um atravessamento que é simultaneamente uma barreira 

para o som, um elemento escultural dinâmico e uma passagem pedonal. 

 
O elemento mais importante do projecto é a nova ponte pedonal, que foi concebida como uma 

porta de entrada para a cidade de Melbourne, visível no horizonte. Na parte funcional desta 

barreira, são utilizados dois tipos de materiais, placas em aço corten e painéis de acrílico com 

“persianas” em betão que dão ao utilizador desta infraestrutura viária uma sensação de ritmo. 

Este exemplo concluído em 2005 demonstra que, não pondo em causa o eixo viário já 

existente, é possível criar uma novo percurso para peões, que assegura simultaneamente o 

atravessamento eficaz, a barreira acústica e contribui para um conjunto marcante na 

paisagem. 

Como referido, os atravessamentos transversais podem-se desenvolver a um nível inferior ou 

superior ao eixo da via, contudo Ascher & Apel-Muller introduzem a solução de desenvolver a 

via a um nível inferior, de modo permitir atravessamento de nível.  

Moving big urban expressway infrastructures underground, for example as has 

been done in Barcelona, Boston or Saint-denis has created space at the surface 

where the different functions of the street as a place of transit, access and 

multiple activities, can be reconciled.” (Ascher e Apel-Muller 2007, 28) 

A seguinte referência pretende 

exemplificar a reformulação de um eixo 

viário que se desenvolve a um nível 

inferior ao do tecido urbano. Esta 

intervenção na Gran Via em Barcelona, 

foi concluída no ano de 2006 e teve como 

objetivo soterrar a via de tráfego rápido, 

separando-o das áreas residenciais 

adjacentes. O desenvolvimento deste 

eixo viário num nível inferior permite a inserção de uma linha de metropolitano, 

estacionamento subterrâneo e revela benefícios evidentes ao nível do ruído, através das 

barreiras acústicas circundantes. À superfície circula o trânsito local, com vastas áreas verdes 

na envolvente que vem assim converter a Gran Via numa avenida urbana, dotado de um 

parque linear de 2,5 quilómetros. 

Figura 3 Gran Via de los cortes catalanes 
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 Este perfil melhora a mobilidade pedonal na ligação entre as duas margens, promove os 

modos suaves de transporte e enriquece o espaço público na sua generalidade. 

No seguimento desta reflexão apresenta-se o caso da cidade Norte-Americana Boston, 

pertencente ao estado de Massachusetts, que ao longo dos anos foi sofrendo alterações 

significativas. Este exemplo apresenta uma solução particular para um eixo viário que garante 

uma acessibilidade constante e de extrema importância da cidade de Boston.  

A baixa de Boston teria há cerca de 100 anos atrás, mais de 400 intersecções viárias incluindo 

aproximadamente 276 quarteirões, e foi contribuindo para uma escala e complexidade da 

malha urbana (Figura 2) 

que faria de Boston “a 

cidade mais europeia dos 

Estados Unidos da 

América” (Jacobs 1993), 

fazendo-se comparar com 

cidades europeias como 

Roma, Bologna e Paris. A evolução da baixa de Boston, deve-se à concretização da artéria 

viária central (interstate 93) e à reabilitação de espaços públicos, que consequentemente 

também tiveram repercussões no desenho urbano, nomeadamente a dimensão dos 

quarteirões. Estas alterações nos tecidos urbanos foram tornando Boston mais à semelhança 

de outras cidades Norte-Americanas. 

A artéria viária (I-93) que atravessa o 

coração da cidade de Boston rapidamente 

se tornou das infraestruturas viárias mais 

congestionadas de trafego viário e deu lugar 

à maior e mais complexa intervenção a 

infraestruturas rodoviárias da história Norte-

Americana. A Central Artery é então 

substituída pelo agora conhecido Boston’s 

Big Dig ou Rose Fitzgerald Kenney 

Greenway, um túnel rodoviário com cerca de 

6 quilómetros coberto por um sistema de espaços públicos - Chinatown Park, Dewey Square, 

Wharf Parks, North End Parks – que pretendem eliminar os efeitos de quebra dos tecidos 

urbanos adjacentes provocados pela Infraestrutura viária. Embora a operação de camuflagem 

da artéria viária, continuam presentes as formas envolventes deixadas para trás, 

representando quase que o negativo de uma fotografia.  

Figura 4 Boston (1895) Figura 5 Boston (1955)     Figure 6 Boston (1980)
    

Figura 7 Cronologia fotográfica do antes e depois do 
projecto de Boston's Big Dig, 2002 - 2007 
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Like a river or a valley, the infrastructure, even if concealed in a tunnel or 

eliminated entirely, always leaves morphological heteropias in the city, marks on 

a large scale that can be compared with geographical and naturalistic features.” 

(Shannon e Smets 2010) 

Como resultado desta intervenção, o factor de mobilidade pedonal aumenta 

exponencialmente, sendo que apenas foram mantidas ligações viárias ao nível do peão que 

pressupõem uma distribuição local pela envolvência e todos os percursos pedonais 

asseguram atravessamentos transversais, fluindo com os espaços públicos adjacentes. 

Em síntese, é importante procurar restabelecer a coexistência de mobilidades, reduzindo as 

velocidades e o impacto de veículos motorizados para um melhor desenvolvimento de 

mobilidades suaves ou “verdes”. Embora a capacidade de coexistência entre mobilidades 

possa variar, cada situação requer soluções específicas e adequadas ao local, na lógica do 

meio urbano em que se inserem. Deste modo, um conhecimento profundo da rede, associado 

a um planeamento correcto e uma gestão adequada dos conflitos existentes, torna-se 

essencial para alcançar níveis de desempenho elevados, minimizando os aspectos negativos 

inerentes ao transporte rodoviário.  

É igualmente importante ter em conta vários factores na concepção das redes viárias, não 

restringindo somente à sua função primária, visando sempre contribuir para um território mais 

coeso. Portas et a.l (2011) acrescentam que “ Daí que o desenho do sistema viário não possa 

ter por objectivo único a ligação entre pontos de destino, mas a sua relação com o tecido 

urbano existente, assim como a definição de um suporte para a urbanização.” 

Once married with architecture, mobility and landscape infrastructure can more 

meaningfully integrate territories, reduce marginalization and segregation, and 

stimulate new forms of interaction. It can then truly become "landscape".” 

(Shannon e Smets 2010) 
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Espaço Público como elemento agregador de tecidos urbanos 

Os espaços públicos geram variados assuntos reflexivos, no sentido em que assumem uma 

importância crescente no seio de uma cidade, e cada vez mais se adquire a consciência de o 

espaço público tem a capacidade de valorizar o espaço urbano. 

These dynamic spaces are an essential counterpart to the more settle places 

and routines of work and home life, providing the channels for movements, the 

nodes of communication, and the common grounds for play and relaxation” 

(Carr, et al. 1991, 22) 

Segundo Pedro Brandão (2011) o espaço público desempenha um papel essencial na 

organização da cidade e na dinâmica social , sendo “o espaço que é fundador da forma 

urbana, o espaço “entre edifícios” que configura o domínio da socialização e da vivência 

“comum”, como bem colectivo da sociedade”. Assim, o espaço público deve entender-se como 

um espaço aberto de uso público, constituído por elementos urbanos como ruas, largos, 

praças, entre outros, que dependentes entre si contribuem para a sua definição formal, sendo 

por vezes entendido como o “espaço que sobra entre os edifícios” (Salgado 2000). Estes 

espaços devem privilegiar a inclusão, assumindo que estes devem ser acessíveis a “todos os 

indivíduos da população, independentemente do sexo, nível etário e social, nacionalidade, 

raça, etnia, convicção política ou religiosa” (Brandão, Carrelo e Águas, O chão da cidade: 

Guia de avaliação do design do espaço público 2002). O espaço público funciona como um 

indicador de qualidade da cidade, uma vez que é demonstrativo da qualidade de vida e de 

cidadania dos seus habitantes. 

As tipologias de espaço público são geradas pelo seu sentido urbano e o papel que cada uma 

desempenha, sejam espaços de encontro, circulação, lazer, entre outros, sendo importante 

contudo preservar a multifuncionalidade do espaço para aumentar o grau de atractividade e 

abranger o maior número de utilizadores. As funções do espaço público devem ser 

diversificadas, contando com as dinâmicas sociais, mas também actividades económicas, 

culturais, de lazer, entretenimento, entre outros.  

No entanto, com o constante avanço das tecnologias, muitas das funções sociais e cívicas 

que tradicionalmente ocorriam nos espaços públicos têm sido tomadas pelo domínio privado, 

no sentido em que os cidadãos podem recorrer a outros meios para estarem em contacto 

entre si e já não necessitam de utilizar o espaço público para o contacto social. (Carmona, et 

al. 2010) 

Apesar do considerável crescimento da população nas cidades, do uso de transporte privado, 

e das alterações dos padrões de vida, é importante que este crescimento não comprometa as 
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relações pessoais entre os intervenientes em espaço comum. Como tal, é essencial manter as 

actividades atractivas que influenciam a quantidade de cidadãos que utilizam o espaço e que 

convide os mesmos a interagir entre si.  

O espaço público deve ser capaz de suportar vários usos e funções, no sentido de revelar a 

capacidade de espaço de continuidade e diferenciação. Para além das actividades que se 

devem preservar nestes espaços, é necessário ter em conta os critérios gerais que pretendem 

valorizar o espaço público.  

A permeabilidade (possibilidade de ligação física e visual com a envolvente) 

contribui para a acessibilidade e reflecte-se no tecido urbano através do traçado 

da rede viária, da morfologia do conjunto edificado e do tipo de relações que se 

estabelecem entre público e privado. É influenciada, entre outros factores pela 

natureza dos limites físicos e visuais, entre o espaço público e privado.” 

(Brandão, Carrelo e Águas, O chão da cidade: Guia de avaliação do design do 

espaço público 2002) 

Brandão (2002) enumera alguns dos parâmetros qualitativos prosseguidos no projecto de 

espaço público, sendo eles “os parâmetros de identidade, continuidade, mobilidade, 

acessibilidade, permeabilidade, segurança, conforto e aprazibilidade, inclusão social, 

legibilidade, diversidade, adaptabilidade, robustez, durabilidade e sustentabilidade”. Contudo, 

neste trabalho realça-se o parâmetro de permeabilidade no contexto do espaço público. 

Brandão, considera ainda, que o espaço público “ deve contribuir para a criação consolidação 

de uma malha urbana coerente”.   

Jordi Borja confirma a importância deste critério, defendendo que “o espaço público é um 

instrumento privilegiado da política urbanística para (…) suturar os tecidos urbanos” sendo 

esta característica a que permite a fluidez do território, que no exemplo concreto de um eixo 

viário como é a segunda circular, torna-se um caso singular. 

É importante considerar a configuração dos espaços públicos com a malha urbana existente, 

assegurando que “os edifícios adjacentes se relacionem entre si, que os percursos se 

interliguem e os espaços se complementem”. (Brandão, Carrelo e Águas, O chão da cidade: 

Guia de avaliação do design do espaço público 2002) 

O espaço público adquire cada vez mais importância na resolução da consolidação dos 

tecidos urbanos e consequentemente, contribui para o ordenamento do território. Surgem 

assim intervenções que pretendem não só solucionar atravessamentos transversais, como 

também criar espaços que geram a oportunidade de criar novos ambientes e que por si só são 

capazes de gerar atratividade junto da sociedade. 
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Neste contexto surge a referência projectual 

do Campuspark (Westelijke Randweg) 

situada no município de Haarlem, uma 

cidade próxima de Amesterdão, onde foi 

planeada a resolução estratégica de uma 

interseção de vias. O projecto apresenta a 

preocupação com a mobilidade pedonal, a 

multifuncionalidade dos espaços e a 

resolução de um nó viário. Este programa 

multifuncional pretende reduzir o efeito 

barreira da via que atravessa o campus ao mesmo tempo que cria uma situação invulgar para 

a mobilidade pedonal. No espaço público é criado um percurso que permite aceder aos 

edifícios, ao comércio que se localiza num nível superior e ainda a uma estação ferroviária 

perpendicular ao eixo viário principal. 

O percurso complementa e acompanha elementos ecológicos que por vezes, se estendem à 

cobertura verde que alguns dos edifícios dispõem.  

Este exemplo mostra que, mesmo não sacrificando as acessibilidades, é possível confinar 

num mesmo espaço outros modos de usar o mesmo, inserindo ainda elementos que o 

valorizem e que garantam o seu bom funcionamento. 

Seguindo a reflexão do espaço público como elemento agregador, segue um exemplo que 

pretende elucidar a ideia da conexão de pontos de interesse por meio do espaço público. 

 O Olympic Sculpture Park em Seattle 

apresenta uma solução de um 

atravessamento pedonal sob forma de ligar o 

centro da cidade à frente ribeirinha. Nesta 

área que antes se destinaria ao uso industrial, 

é programada uma passagem pedonal que se 

desenvolve através da modelação 

topográfica, passando a um nível superior às 

infraestruturas rodoviárias e ferroviárias 

preexistentes.  

Este modelo cria uma paisagem contínua 

através de áreas verdes que unem o pavilhão de exposições à costa, oferecendo um conjunto 

de esculturas que pontualmente marcam o percurso.  

Figura 8 Projecto no Campus park (Westelijke 
Randweg) 

 

Figura 9 Olympic Sculpture Park 
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Estrutura ecológica 
 

O reconhecimento da Estrutura Ecológica associada a áreas urbanas, ganhou importância 

desde finais do século XIX quando surgiram conceitos como green belt e greenway. Até este 

momento, os jardins estavam inteiramente ligados à realeza, à aristocracia e mais tarde, à 

burguesia, para uso exclusivo destas 

classes sociais (Capel 2002) que eram 

responsáveis pelas transformações 

urbanas da época. Este cenário alterou-se 

devido a uma profunda mudança social 

após a Revolução Industrial, com a 

percepção dos efeitos negativos 

associados ao rápido desenvolvimento 

das cidades, ao crescimento populacional 

urbano e à fraca qualidade de vida. A 

implementação dos jardins públicos teve o seu auge na segunda metade do século XIX, após 

uma consciencialização dos benefícios que estes espaços livres trariam às populações 

residentes na cidade. 

É na viragem para o século XX que surgem dois importantes contributos sobre esta temática – 

green belt e greenway – que pretendiam relacionar a estrutura verde e a cidade. Estes 

conceitos surgem da ideia da estrutura verde como elemento ordenador das áreas urbanas, 

em contrapartida à dispersão dos jardins que aparecem pontualmente no território e não 

estabelecem qualquer conexão.  

Ebenezer Howard introduz em Inglaterra, pela primeira vez o conceito de green belt – uma 

cintura verde que funciona “como elemento formal de contenção da urbanização” (Madureira 

2011). Este contributo representa uma componente verde que tem simultaneamente o 

objectivo de controlar o crescimento da cidade e atenuar o contraste entre o rural e o urbano. 

Outras perspectivas deste conceito de cintura verde, geram ainda o movimento da cidade-

jardim que se multiplica mais tarde, noutros projectos europeus e é utilizada por Raymon 

Unwin na ideia de criar uma cintura agrícola em torno da cidade. 

Frederick Olmsted, que concebeu o conhecido Central Park e Boston Emerald Necklace 

(exemplos de parkway), surge nos Estados Unidos da América com o conceito de greenway, 

que se representa por sistemas contínuos de carácter linear que interligam as várias 

categorias de espaços, e que para além de limitarem a expansão urbana proporcionam áreas 

de lazer e recreio. Olmsted terá sido influenciado pelas boulevards da cidade de Paris para o 

Figura 10 Jardim Público  
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desenvolvimento das greenways, tendo como inspiração o desenho das avenidas arborizadas 

praticadas em França. 

Estes dois conceitos contribuem para uma melhor compreensão da importância das estruturas 

verdes como elemento ordenador em meio urbano, sendo que o primeiro promove um meio 

termo entre a paisagem urbana e a paisagem rural, e o segundo promove uma conexão linear 

das variadas tipologias de áreas verdes que pontuam as áreas urbanas.  

Mais tarde no ano de 1947, é desenvolvido o Finger Plan – um plano ao nível metropolitano 

de Copenhaga, que surgiu para controlar o crescimento da cidade no pós-guerra. Antecipando 

um forte investimento no crescimento territorial e populacional da cidade, apostou se numa 

estratégia reguladora com reforço das 

tendências de crescimento urbano. A tendência 

de crescimento urbano representa os “dedos” e 

são coincidentes com as linhas de caminhos-

de-ferro, enquanto que a “palma da mão” 

coincide com a estação principal e a área 

central de Copenhaga. Por entre os “dedos” 

são estabelecidas áreas com ocupação 

predominantemente agrícola, permitindo assim um contacto directo entre o centro urbano e a 

paisagem rural. 

Estes conceitos surgiram da consciência da falta de sistemas ecológicos no seio das cidades, 

actuando com os principais objectivos da conservação da biodiversidade, preservação de 

valores ecológicos, conectividade de áreas verdes através dos greenways ou outros sistemas 

lineares e ainda, a expansão controlada dos perímetros urbanos.  

Contudo, a partir dos anos sessenta, surgem outras visões teóricas de variadas áreas 

disciplinares, que sugeriam outras formas de proteger a biodiversidade e promover as 

conectividades. Os objectivos das politicas de conservação da natureza começaram a sofrer 

alterações e conceitos como corredores ecológicos ou estrutura ecológica ganham 

importância desde enunciadas nas directivas europeias, como por exemplo, a Rede Natura 

2000.  

A definição de Estrutura Ecológica reconhece os sistemas ecológicos fundamentais no 

processo de planeamento ambiental, com vista a preservar, conservar e promover os 

elementos naturais presentes no território.  

 

Figura 11 Finger Plan em Copenhaga 
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From the point of view of ecology, ecosystem networks may be defined as a set 

of ecosystems of one type, linked into a spatially coherent system through flows 

of organisms, humans or water, and interacting with the landscape matrix in 

which it is embedded.” (Opdam 2006, 55) 

Desde que este conceito foi apresentado nas várias directivas europeias, a dimensão 

ecológica ganha importância, bem como a ideia de multifuncionalidade a ela associada. A 

estrutura ecológica começa a ser aceite como um valor intrínseco para o meio urbano, pelo 

que desempenha múltiplas funções nas cidades, desde funções espaciais, ecológicas, sociais, 

culturais, económicas e estéticas. (Madureira 2011) Pretende ainda valorizar o meio urbano 

pelas conectividades que visam resolver a segregação territorial, convergindo a partir destes 

dois pontos para um desenvolvimento cada vez mais consciente. 

Contribuem para o desenvolvimento sustentável todos os benefícios que as estruturas 

ecológicas trazem para o território, desde os benefícios ambientais, sociais e económicos. 

Os benefícios ambientais das estruturas verdes adquirem cada vez mais importância na 

cidade, pelo facto de desemprenharem funções indispensáveis, que são nomeadamente a 

purificação da atmosfera, a regularização climática, a redução de gastos energéticos, a 

drenagem de águas pluviais e ainda, a protecção da erosão.  

Os benefícios sociais são também inerentes à vida social da população urbana, revelando-se 

uma procura crescente destas áreas destinadas a actividades ao ar livre que trazem múltiplos 

benefícios à saúde e bem-estar da população. 

Por último, os benefícios económicos são considerados, mas causam algum cepticismo na 

visão de alguns críticos, por não serem facilmente mensuráveis. No entanto, poderão prever 

nestes sistemas ecológicos, a função de áreas de produção, que configuram a prática de 

agricultura urbana ou hobby farming. Sendo esta, uma prática agrícola que não tem como 

finalidade um rendimento da mesma, utilizada principalmente para autoconsumo ou para 

distribuição familiar. 

A conectividade é igualmente abordada nas directivas europeias, sendo que pretende reforçar 

a ligação entre os vários sistemas ecológicos. O conceito da conectividade surge da 

preocupação na fragmentação dos habitats naturais, redução das próprias áreas disponíveis e 

consequente dificuldade das populações de espécies na dispersão, migração e troca genética. 

(Madureira 2011)  

São adoptados os Corredores Verdes para desempenharem esta função de conexão, 

abrangendo áreas com alto valor ecológico, cultural e paisagístico. “A rede de Corredores 

Verdes pretende não só proteger os recursos existentes, como também compatibilizá-los com 
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a actividade humana, contribuindo para uma melhor qualidade da paisagem e de vida da 

população.” (Ferreira 2010) 

Many of these European cities have a long history of protecting extensive 

systems of open space, woodlands, and natural areas in close proximity 

to urban areas. Many are structured around the notion of open space fingers, or 

wedges, that penetrate (or nearly so) urban centers. “ (Beatley 2000) 

Em síntese, todas as dimensões da Estrutura Ecológica assumem quase que uma coluna 

vertebral intrínseca do planeamento territorial, podendo ser entendida quase como um 

Instrumento de Ordenamento do Território. Adopta importantes funções de “infra-estrutura 

verde” capazes de regular a forma urbana das cidades, com a premissa de ”respeitar o 

contexto geográfico e histórico do território onde se insere e relaciona”. 

New urban design strategies thus evolve from developing networks of landscape 

infrastructure related to ecological systems.” (Shannon e Smets 2010)  

Algumas reflexões de autores começam a surgir, sobre a associação das infraestruturas 

viárias a elementos paisagísticos e ecológicos, que pudessem contribuir para a qualidade 

ambiental (ruidos, poluição, visual) em meio urbano. McHarg desenvolveu a noção de 

“infraestrutura verde” e defende que "form must not follow function, but must also respect the 

natural environment in which it is placed." (Shannon e Smets 2010)  

Igualmente os autores Portas et al. (2011) referem a importância do papel que os espaços 

permeáveis ou paisagísticos tem, enquanto formadores e regeneradores das aglomerações 

urbanas. Estes elementos naturais na sua implementação estratégica, têm uma função 

essencial “como complemento e correcção ambiental das infra-estruturas territoriais que, ao 

atravessarem aglomerações, criam barreiras ou fracturas; valorizando os nós de acesso as 

diferentes partes da cidade, corrigindo ou recuperando para o ambiente e vida urbana (...)”  

O conceito de “infraestrutura verde” vem criar a oportunidade de trazer alguns benefícios 

enunciados anteriormente, sendo que a nível urbano é capaz de desempenhar a função de 

captação de águas pluviais, essencial em território urbano, tendo em conta a percentagem 

elevada de áreas impermeabilizadas. A implementação de sistemas naturais em meio urbano 

revela-se útil na captação e escoamento das águas pluviais, reduzindo o impacto que 

exercem nas plantas e no solo.  

Pretende-se evidenciar algumas das tipologias mais recorrentes em meio urbano, entre elas, 

as biovaletas, as lagoas pluviais ou bacia de retenção, e os canteiros pluviais. 
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As biovaletas são elementos de retenção e condução de águas de áreas impermeabilizadas, 

geralmente com uma configuração linear. Tem a função de conduzir as águas pluviais através 

das valetas até aos jardins pluviais ou sistemas convencionais de drenagem.  

 

Os Jardins pluviais (Figura 12) ou bacias de retenção são caracterizados por depressões 

topográficas, existentes ou modificadas, especialmente implementadas para receberem o 

escoamento da água pluvial proveniente de coberturas e áreas impermeabilizadas ao redor. 

Um canteiro pluvial (Figura 13) tem a mesma função que um Jardim pluvial, embora com 

dimensões reduzidas. O principio de funcionamento é o mesmo, ou seja, existe uma camada 

de solo misturado com composto orgânico para aumentar a porosidade e capacidade de 

retenção da camada drenante do canteiro. 

Enquanto exemplo prático do conjunto da estrutura ecológica aliada às infraestruturas, 

pretende-se apresentar a reformulação de uma infraestrutura ferroviária em desuso, ainda não 

concluída. Esta linha de comboio já desactivada que se localiza em Seoul, Coreia do Sul, foi 

alvo de uma solução urbanística que pretende mudar a funcionalidade da mesma, conectar e 

revitalizar os espaços adjacentes, na sua maioria áreas residenciais e de lazer. 

Devido à rápida capacidade de adaptação que a área metropolitana de Seoul está sujeita, as 

características deste corredor ferroviário representam uma oportunidade para a criação de 

programas que se vão acomodando no contexto da cidade.  

O espaço público gera várias configurações de secção transversal consoante os ambientes 

envolventes, e por se situar numa bacia hidrográfica, tem a função de reter as águas pluviais 

antes de afluir no Canal Jungrang. As margens deste corredor garantem ainda os 

atravessamentos pedonais que são situados em locais estratégicos, proporcionando boas 

conexões entre as áreas adjacentes. 

 

 

Figura 12 Bacia de retenção na 
Biblioteca de Maple Valley 

Figura 13 Canteiros pluviais no 
mercado New Seasons 

Figura 14 Canteiros pluviais no 
mercado New Seasons  após 
pluviosidade 
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Esta requalificação da infraestrutura torna-se relevante 

por actuar num contexto urbano consolidado, em que a 

estrutura ecológica assume um papel fundamental na 

sua revitalização e garante uma multifuncionalidade 

antes não assumida. O corredor ecológico vem dissipar 

a ruptura que antes existia e promover uma boa coesão 

territorial. 

 

 

 

 

 

  Figura 15 Projecto da reformulação da 
infraestrutura ferroviária em Seoul (Coreia 
do Sul) 
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Síntese reflexiva  
 

Dos temas abordados, é possível salientar alguns princípios essenciais para o 

desenvolvimento do trabalho. Quanto à temática das vias, é possível notar uma evolução das 

infraestruturas viárias que emerge simultaneamente com o crescimento das cidades, e 

contribui para a dinâmica de expansão territorial. Consoante o evolução das redes de 

circulação viária, as polaridades tendem a distribuir-se no território de forma diferenciada, 

contribuindo para diferentes formas urbanas e multiplicando as possibilidade de habitar o 

território. 

Para além da função que as redes viárias têm e da importância que adquirem no quotidiano 

dos cidadãos, é importante não descurar a influencia que projectam no território. Se a uma 

escala mais abrangente permitem rápidas ligações, ao nível local podem não promover o 

mesmo e confluir numa ruptura do território. Por estes factores, é importante humanizar estes 

eixos viários, procurar restabelecer coexistência de mobilidades, e no fundo, contribuir para 

um território mais coeso. 

A função do espaço público surge no contexto do tema, como elemento que agrega e 

consolida a malha urbana, proporcionando as permeabilidades transversais essenciais a eixos 

viários, que deste modo permitem aumentar o nível de acessibilidade pedonal e a coesão 

territorial. Estes espaços geram a oportunidade de criar novos ambientes e são, por si só, 

capazes de gerar atractividade junto da sociedade. 

A Estrutura Ecológica é reconhecida como uma importante ferramenta do planeamento 

territorial, de facto, desde o século XIX que se associam os sistemas ecológicos ao 

planeamento das cidades. A ideia de que a estrutura ecológica não é dissociada do espaço 

urbano, surge da aceitação de que a sua implementação nas cidades permite acrescentar 

valor, tal como a conectividade entre espaços, a multifuncionalidade e todos os benefícios 

inerentes.  

  



 26 

  



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 | CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

  



 28 

  



 29 

Desenvolvimento da rede de acessibilidades 

Evolução do sistema infraestrutural viário 
 
A infraestrutura viária, objecto de estudo, conhecida por Segunda Circular, foi estruturada nos 

planos coordenados por Étienne de Gröer, constando das medidas destinadas a melhorar  a 

circulação na cidade de Lisboa, facilitando as entradas e saídas da cidade, servindo 

igualmente de suporte à indispensável expansão da cidade, de acordo com o Plano Geral de 

Urbanização e Expansão de Lisboa (PGUEL), de 1948. 

Porém, desde há muito que se julgavam necessária a construção de uma via que melhorasse 

a circulação no interior da cidade, tendo um função distribuídos, através de eixos de 

penetração para o centro, servindo ao mesmo tempo para desviar a circulação que não se 

destinava ao interior da cidade. 

Em 1903 surge o Plano Geral de Melhoramento da Capital por Ressano Garcia que prevê a 

expansão da cidade do Marques de Pombal até ao Campo Grande, sendo programado para 

onde actualmente se encontra a Cidade Universitária, uma vasta área verde. 

Em 1911, através das plantas de Silva Pinto, é perceptível a necessidade de implementar uma 

via de repartição de trafego, que intersectasse os principais eixos que permitiam aceder à 

cidade. Tais eixos são a Estrada da Luz, a actual Estrada de Benfica, o Campo Grande e 

estrada de Sacavém, mais tarde Avenida Almirante Reis, continuada pela Avenida Almirante 

Gago Coutinho, que ligavam a cidade aos principais aglomerados urbanos da periferia, como 

sejam S. Domingos de Benfica, Carnide e Lumiar.  

A necessidade de expansão da cidade 

de Lisboa, aliado à necessidade de 

resolver alguns conflitos viários na área 

central, derivados essencialmente do 

traçado das linhas dos eléctricos 

(paragens excessivas, com saída dos 

passageiros para a faixa de rodagem, 

mudança de agulhas por método 

manual), o que obrigava o trânsito 

automóvel a circular ao ritmo dos 

carros eléctricos, conduziu à inclusão desta infraestrutura viária com a função de distribuir o 

trânsito pelos principais eixos de penetração na cidade, no PGUEL de 1948. 

Figura 16 PGUEL de Étienne de Gröer, 1948 
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Esta infraestrutura viária seria reservada à circulação automóvel, livre de construções laterais, 

em que as faixas de terreno livre deveriam ser ajardinadas ou arborizadas, possibilitando a 

circulação rápida entre pontos importantes da cidade. 

O PGUEL estabelecia ainda a implementação de uma outra estrutura de conexão com o 

exterior, ou seja o Aeroporto Internacional de Lisboa, a norte da cidade, que motivou a 

construção da Avenida Almirante Gago Coutinho, ligando no Areeiro à Avenida Almirante 

Reis, constituindo esta a principal ligação ao centro da cidade. 

Simultaneamente, o Aeroporto Marítimo de Lisboa (para hidroviões), localizado em Cabo 

Ruivo, foi dotado de duas ligações principais, uma que ligava à actual Auto-estrada do Norte, 

baptizada como 1ª Circular (actualmente Avenida Alfredo Bensaúde) e outra, actualmente 

designada como Avenida Marechal Gomes da Costa. 

Assim, a Segunda Circular assume-se como uma infraestrutura de peculiar importância, 

resolvendo a questão do acesso rápido à parte central da cidade, pela sua função 

distribuidora, além de conectar infraestruturas importantes da capital do país. 

Com a expansão da cidade, para além dos limites do seu traçado, trouxe um importante 

aumento do trafego automóvel, perdendo a Segunda Circular, em certa medida a 

característica de via rápida, transformando-se, além do mais, numa dificuldade à normal 

expansão da cidade. 

Em 1959, surgiu o Plano Director de 

Urbanização de Lisboa (PDUL), tendo nele 

sido determinado, após estudo de outras 

alternativas, construir a Autoestrada do 

Norte, com saída através de Sacavém, bem 

como uma saída para Sul, através da Ponte 

sobre o Tejo, além de uma estrada 

circundante ao Parque Florestal de 

Monsanto. 

Porém, no início da década de sessenta, 

com o rápido aumento do trafego 

automóvel, resultante da expansão da 

cidade de Lisboa para os concelhos da periferia (designadamente após a construção da ponte 

sobre o Tejo), resultante da afectação dos imóveis do centro da cidade ao sector terciário 

(comércio e serviços), o início da exploração do Metropolitano de Lisboa, tornou-se 

indispensável rever o PDUL, orientado por Meyer-Heine, entre os anos de 1963 a 1967, 

Figure 17 PGUL Meyer-Heine, 1977 
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embora apenas tenha sido aprovado e publicado em 1977, sob a designação de Plano Geral 

de Urbanização de Lisboa (PGUL). 

O PGUL incluía nos seus objectivos a criação de um novo eixo de distribuição de tráfego de 

passagem – o Eixo Norte-Sul, que ligava a Autoestrada do Norte à Autoestrada do Sul, que 

veio descongestionar a 2ª Circular de parte do trânsito que não tinha como destino Lisboa. 

Adicionalmente o PGUL propunha-se a facilitar o trânsito automóvel no centro da cidade, 

através do “prolongamento” da Avenida da Liberdade, atraindo assim o tráfego para um novo 

polo que seria o Alto do Parque Eduardo VII.  

Neste plano é ainda possível distinguir uma proposta de ligação da Cidade Universitária à 

zona de expansão de Benfica – Avenida Lusíada – que corresponde actualmente ao Centro 

Comercial Colombo e terminal rodoviário adjacente. 

Em 1992 foi aprovado o Plano Estratégico de Lisboa (PEL), com um horizonte temporal de 

dez anos, estabelecendo novas orientações sobre o ordenamento e desenvolvimento da 

cidade, propondo-se ultrapassar carências ao nível da habitação e das infraestruturas 

urbanas. 

Com a proximidade de ”Lisboa Capital Europeia da Cultura”, em 1994 e com a Expo 98 no 

horizonte, tinha como objectivos transformar Lisboa numa cidade mais humana e mais 

moderna, aproveitando ainda a integração de Portugal na União Europeia. 

De acordo com este instrumento ordenador, a Segunda Circular situa-se na transição entre a 

Charneira Urbana e a Coroa de Transição, da periferia com articulação Metropolitana. 

Na carta que consta do referido plano é possível distinguir uma área de expansão urbana, na 

zona de Benfica, que faz a continuidade para o município da Amadora, uma área verde que 

corresponde ao Parque Florestal de Monsanto e ainda uma área de usos especiais que 

engloba o Aeroporto Internacional de Lisboa. 

O Plano Director Municipal aprovado pela Assembleia Municipal em 1994 e ratificado pelo 

governo no mesmo ano, incorporou o anterior PEL, de 1992, conferindo-lhe carácter 

ordenador, com conteúdo normativo. 

O PDM de 1994, prevê na zona do Campo Grande, a construção de uma ligação à Alta de 

Lisboa, bem como uma conexão do centro de Benfica ao Paço do Lumiar, evitando o centro 

histórico de Carnide. 

Neste normativo a Segunda Circular é caracterizada como um eixo viário contínuo, criando 

uma separação entre as duas margens, mas sem as ligações e acessos que tem actualmente. 

A revisão do PDM anterior implicou uma análise das principais linhas de intervenção, no 

futuro, para cidade de Lisboa, em que ficou definido um modelo de ordenamento baseado na 
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multifuncionalidade, sendo constituído por dois sistemas vitais, o Ecológico e o de Mobilidade, 

com três áreas estruturantes: Arco Ribeirinho, Baixa e eixos históricos, e, por fim, Segunda 

Circular. Nesta revisão do PDM repensa-se o sistema de mobilidade que permite desenvolver 

a cidade em torno do estuário do Tejo, ou seja uma cidade das duas margens. 

Assim, a rede viária, não apenas a de Lisboa mas também a da sua área metropolitana 

desenvolveu-se de uma forma dispersa, ligando os agregados habitacionais, as atividades 

empresariais, influenciando decisivamente os padrões de mobilidade das populações, 

traduzindo-se num aumento das distâncias percorridas, das viagens diárias realizadas em 

transporte individual. 

Simultaneamente, nos concelhos adjacentes foram criados novos polos de desenvolvimento 

empresarial, nomeadamente ligados ao sector terciário e industrial logístico. 

Os documentos preparatórios da revisão do PDM de 2012 consideraram que os atuais 

padrões de mobilidade de Lisboa, tida como um espaço polinucleado, com atracção em toda a 

Área Metropolitana de Lisboa, se encontram desadequados do modelo radial e rádio 

concêntrico, na qual se baseou o sistema 

infraestrutural da cidade, implicando a 

necessidade de evolução para um modelo de 

malha reticular, apoiado nas atuais 

infraestruturas, que responda mais 

eficientemente às necessidades da população. 

Neste novo modelo de estruturação rodoviária, 

a qualidade urbana e ambiental foi uma das 

suas bases principais, sem que tal implicasse 

a construção de novas estruturas, mas apenas 

tentando não ultrapassar os limites de tráfego 

considerados adequados, através de medidas alternativas ambientalmente equilibradas. 

Neste contexto, a conclusão do IC17 e do Eixo Norte sul, bem como a ligação entre eles, e 

ainda a ligação da Segunda Circular ao IC17, permitiu reduzir a carga sobre a rede de 

distribuição principal da cidade. 

Nos objectivos do PDM em vigor consta a reconversão da Segunda Circular numa Alameda 

Urbana, consolidando a ligação do Prior Velho ao IC 19, pelo favorecimento da instalação de 

actividades terciárias. Como objectivos principais para a coroa norte da cidade é pretendido: 

 

 

 

Figure 18 Planta de acessibilidades e transportes, 
PDM, 2012 
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  a) Diluir o efeito de fronteira da 2.a Circular, soldando duas partes distintas 
da cidade;  

b)  Atenuar o efeito de periferia, promovendo programas intermunicipais e 
incrementando as  centralidades geradas pelos nós da CRIL;  

c)  Desenvolver a coesão territorial e social, diluindo o efeito de fragmentação 
atual. “ (PDM, 2012) 

 
A segunda Circular é então constituída pelo encadeamento de três avenidas, Avenida 

Marechal Gomes da Costa, Avenida Marechal Craveiro Lopes e Avenida Marechal Carmona, 

sendo que a última foi alterada em 1955 para Avenida General Norton de Matos. A segunda 

Circular é, historicamente a “Circular dos três Marechais”. 
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Redes de mobilidade na actualidade 
 
Rede rodoviária  
 

A rede de infraestruturas viárias no município de Lisboa assume um papel indispensável quer 

a nível concelhio, quer ao nível do território da Área Metropolitana de Lisboa. Convergem 

nesta área duas das Autoestradas mais importantes ao nível nacional, a A 1 e A 2, sendo que 

permitem uma ligação mais directa ao norte e ao sul do país, respectivamente.  

Esta rede rodoviária integra ainda corredores de ligação com os restantes concelhos da AML, 

sendo eles: 

- corredor de Cascais, formado pelo A 5 e pela EN 6 (Avenida Marginal); 

- corredor de Sintra/Amadora formado pelo IC 19 e pela EN 117; 

- corredor de Amadora/Loures, formado pelo IC22 (Radial de Odivelas); 

- corredor Oeste, formado pelo A 8,  

- corredor Norte formado pela A 1; 

- corredor da Ponte Vasco da Gama, formado pela A 12, e ainda; 

- corredor da Ponte 25 de Abril, formado pela A 2. 

Segundo os dados obtidos 

através do TIS (2004), 

Consultores em Transportes, 

Inovação e Sistemas, 

estima-se que diariamente 

entrem no concelho de 

Lisboa cerca de 412.000 

veículos sendo que cerca de 

44% se resume a tráfego de 

passagem. Os principais 

corredores constituintes são 

os corredores de Cascais, 

Sintra/Amadora e Ponte 25 

de Abril, contribuindo com 

cerca de 70% da totalidade de entradas no concelho.  

Considerando o percurso urbano em estudo inserido no território da AML e segundo o PDM 

em vigor, apresenta-se (Tabela 1) a reestruturação hierárquica das vias segundo as suas 

características físicas e geométricas. Sendo conclusivo que a Segunda Circular assume a 

missão e as características da Rede de Distribuição Secundária. 

Figure 19 Sistema de hierarquia Viária e Trafego diário das principais 
entradas e saídas da cidade de Lisboa 
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1º Nível – Rede 

Estruturante 

2º Nível – Rede de 
Distribuição 

Principal 

3º Nível - Rede de 
Distribuição 
Secundária 

4º Nível (a) – 
Rede de 

Proximidade 

4º Nível (b) – 
Rede de 

Acesso Local 

Missão 

Deve assegurar os 
principais 

atravessamentos da 
cidade, bem como 
os percursos mais 

longos no seu 
interior. 

Deve assegurar a 
distribuição dos 

maiores fluxos de 
tráfego da cidade, 

bem como os 
percursos de 

acesso médios e o 
acesso à rede de 

1º Nível. 

Deve assegurar a 
distribuição próxima, 

bem como o 
encaminhamento dos 
fluxos de tráfego para 

as vias de nível 
superior. 

Deverá ser 
composta por 

vias 
estruturantes dos 

bairros, com 
alguma 

capacidade de 
escoamento, 
mas onde o 

elemento 
principal já é o 

peão. 

Deverá garantir 
o acesso ao 

edificado, 
reunindo 
porem 

condições 
privilegiadas 

para a 
circulação 
pedonal. 

Características 
físicas 

Número mínimo de 6 
vias, com separação 

obrigatória de 
sentidos de 
circulação.  

Número mínimo de 
4 vias, sendo 
desejável a 

separação de 
sentidos de 
circulação. 

Número mínimo de 2 
vias, não havendo 

restrições à 
separação de 
sentidos de 
circulação. 

  

Acessos 

Apenas ligações 
com vias do mesmo 

nível ou nível 
adjacente. 

Em nós ou em 
interseções de 

nível ordenadas e 
com regulação de 
tráfego e limitados 

às restrições 
funcionais. 

Livres, limitados às 
restrições funcionais. 

  

Atributos 
operacionais 

Velocidade padrão 
de 70-90 km/h. 

Estacionamento e 
cargas e descargas 

interditos.  

Velocidade padrão 
de 40-70 km/h. 

Cargas e 
descargas 
interditas e 

estacionamento 
autorizado com 
regulamentação 
própria, sujeito a 

restrições 
operacionais da 

via.  

Velocidade padrão 
de 30-50 km/h. 

Cargas e descargas 
reguladas e 

estacionamento 
autorizado com 
regulamentação 
própria, sujeito a 

restrições 
operacionais da via. 

  

Transporte 
colectivo 

É permitida a criação 
de corredores Bus, 

devendo as 
paragens ter sítio 

próprio e com faixa 
de aceleração. 

É permitida a 
criação de 

corredores Bus, 
devendo as 

paragens ter sítio 
próprio. 

É permitida a criação 
de corredores Bus, 
sendo as paragens 

preferencialmente em 
sítio próprio. 

  

Circulação 
pedonal e de 
Velocípedes 

Interdita. Segregado. Segregado.   

 

Quanto aos corredores que formam uma continuidade com a Segunda Circular, os corredores 

de Sintra/Amadora e Norte, vem contribuir para uma percentagem grande dos veículos que 

utilizam este eixo viário, sendo que o tráfego de atravessamento nestes corredores é de 25% 

e 21%, respectivamente (TIS, 2004). A conclusão da CRIL, Circular Regional Interna de 

Tabela 1 Hierarquia da rede viária: Função das Vias  
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Lisboa, no ano de 2011, constituiu um elemento importante para o desempenho da rede viária 

fundamental, pois veio criar uma alternativa à Segunda Circular, suportando então o tráfego 

de atravessamento. Ainda que, se considere a Segunda Circular como o único eixo que 

consegue fazer uma boa distribuição do tráfego a nível urbano. Intersecta as principais radiais 

presentes no território, algumas delas mesmo a nível histórico, tais como a Estrada de 

Benfica, Estrada da Luz, o eixo do Campo Grande, e ainda outros eixos muito importantes 

para a distribuição do tráfego essencial ao acesso ao centro da cidade, nomeadamente a 

Avenida Lusíada, o Eixo Norte-Sul e a Avenida Almirante Gago Coutinho.  

Como principal via de atravessamento da cidade, a Segunda Circular apresenta um perfil que 

se adapta aos vários contextos urbanos no decorrer do seu trajeto e em muitas situações 

mostra um desnivelamento com as radiais que cruza, que proporciona uma velocidade 

máxima de circulação, de 80 Km/h. Em cada um dos sentidos, o perfil deste eixo tem no 

mínimo três faixas de circulação, ocorrendo por vezes, nas intersecções com as radiais, faixas 

de aceleração ou desaceleração. Apresenta um separador central metálico e em betão , tipo 

barreira New Jersey,  três passagens superiores para peões (C.C. Colombo, entre Telheiras e 

Quinta dos Barros, entre Estádio Universitário e Colégio Alemão), e sistemas de 

videovigilância e informação aos utilizadores. 

Figure 20 Ortofotomapa 2ª Circular 
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Na área do C.C. Fonte Nova a Segunda Circular desenvolve-se em viaduto e é composta por 

três faixas de rodagem em cada sentido. Por estar a uma cota superior à dos tecidos urbanos 

adjacentes permite o atravessamento transversal viário e pedonal. Nesta área existe uma 

particularidade do ponto de vista do condutor, dado que as copas das árvores implantadas no 

parque de estacionamento do C.C. Fonte Nova, criam um ambiente interessante para os 

utilizadores. 

 

 

 

 

Figure 21 Montagem de Imagens- Corte, Levantamento Fotográfico- Fonte Nova 
 

Figure 22 Montagem de Imagens- Corte, Levantamento Fotográfico- Benfica 
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Na área junto ao C.C. Colombo e Estádio da Luz, a Segunda Circular é constituída por três 

faixas em cada sentido e ainda faixas de aceleração e desaceleração. O cruzamento com a 

Avenida Lusíada é desnivelado e o atravessamento pedonal desenvolve-se através de uma 

ponte superior. A presença da Segunda Circular neste ponto é marcante pelo que estabelece 

uma ruptura dos tecidos e polaridades adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

A Segunda Circular desenvolve-se numa cota superior à cota de acesso às Torres de Lisboa e 

é constituída por quatro faixas de circulação nos dois sentidos. A Estrada da Luz atravessa a 

Segunda Circular a um nível inferior, e o Eixo Norte-Sul a um nível superior.  

Figure 23 Montagem de Imagens- Corte, Levantamento Fotográfico- Torres 
de Lisboa 
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No Campo Grande a Segunda Circular desenvolve-se em viaduto e à semelhança da área do 
C.C Fonte Nova, permite permeabilidade transversal ao eixo, quer a nível viário ou pedonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na área do Terminal 2 do Aeroporto, a Segunda Circular tem quatro faixas de circulação em 
cada sentido e localiza-se a um nível inferior das margens. Carece de uma ligação física com 
o Bairro São João de Brito e esta zona é marcada pelos nós viários que permitem ligações 
mais imediatas, como também de acesso à rede rodoviária nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 Montagem de Imagens- Corte, Levantamento Fotográfico- Campo Grande 

 

Figure 25 Montagem de Imagens- Corte, Levantamento Fotográfico- Terminal 2 do Aeroporto de 
Lisboa 
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Rede de Transportes Colectivos 
 

- Rede de metropolitano 
 

A rede de metropolitano é actualmente constituída por quatro linhas e tem um papel 

fundamental no transporte dos habitantes de Lisboa, assim como na a distribuição dos 

habitantes da periferia. 

É constituída por 52 estações 

(compreendendo  6 estações de 

correspondência entre linhas), em que 

aquelas que servem ligações suburbanas 

são as que apresentam menor número de 

conexões com a rede de metro, 

designadamente os terminais fluviais 

(Terreiro do Paço e Cais do Sodré), a 

Linha de Cascais e a Estação Ferroviária 

de Santa Apolónia. 

As estações de Metro que geram mais 

movimentos de passageiros são as 

estações da Baixa- Chiado, Marquês de 

Pombal, Campo Grande e Alameda, todas elas, estações de cruzamento de linhas. As 

restantes Estações de Metro que fazem cruzamento entre elas são a de Campo Grande e S. 

Sebastião da Pedreira, que poderão vir a ter mais movimentação de passageiros, no 

prolongamento destas para outros pólos capazes de atrair passageiros.  

As linhas mais usadas são a amarela e a verde, justificado em grande parte pela localização 

do sector terciário nas avenidas novas, nas quais estas linhas confluem. Ainda assim, a linha 

vermelha tem vindo a aumentar o número de viagens, pelo facto de atravessar as outras três 

linhas e por recentemente ter concluído o seu prolongamento até ao Aeroporto, sendo 

possível a partir de 2012 a ligação através 

do metropolitano, do centro da cidade até 

ao Aeroporto de Lisboa.  

A segunda Circular é intersectada por 

todas as linhas à excepção da linha 

vermelha, tenho o seu interface mais 

importante na estação do Campo Grande 

(Barraqueiro Oeste, Boa Viagem, Carris, 

Figure 26 Rede do Metropolitano 

 
 

Figure 27 Relação do Metropolitano com a 2ª Circular 
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Empresa Barraqueiro, Isidoro Duarte, Mafrense, Ribatejana, Rodoviária de Lisboa e 

Rodoviária do Tejo), e de seguida na estação do Colégio Militar/Luz que tem interface com 

Carris, Rodoviária de Lisboa e LT/Vimeca. A linha vermelha tem a sua estação terminal no 

Aeroporto de Lisboa, sendo previsto a sua ligação futura à estação do Campo Grande. Pode-

se concluir que a área da Segunda Circular está abrangida por algumas paragens de extrema 

importância nas deslocações pendulares dos utentes, e portanto, é uma área que no seu geral 

é bem servida pela Rede de Metropolitano. 

 
- Rede Ferroviária 

 
As linhas que convergem na AML, mais importantes a nível nacional são, a linha do norte que 

faz a ligação Lisboa-Porto; a linha do Oeste, que faz a ligação Torres Vedras-Figueira da Foz; 

e linha do Sul que tem como destinos Évora, Beja e Faro. 

A nível metropolitano existem a linha de 

Sintra, a linha de Cascais, a linha de 

Cintura que faz a ligação entre 

Alcântara-Terra a Azambuja e ainda a 

linha explorada pela Fertagus que faz a 

ligação entre Roma-Areeiro a Setúbal. O 

facto da Linha de Cintura, não 

estabelecer uma ligação efectiva à Linha 

de Cascais, impossibilita em parte a boa 

distribuição da afluência de passageiros 

para a coroa Norte de Lisboa. No 

entanto, a Linha de Cintura tem uma 

função essencial no território, no sentido 

em que faz a articulação com a Linha do 

Sul, do Norte e de Sintra. Neste contexto destacam-se as estações de Entrecampos, Roma-

Areeiro, Sete-Rios e Campolide.  

Deste modo, a linha que tem mais influência na Segunda Circular é a Linha de Sintra pelo 

facto de dispor de uma estação na área de Benfica, embora não haja um boa intermodalidade 

entre este meio de transporte e outros modos suaves. 

No PROT-AML é referida a possibilidade de fecho de uma circular exterior ao município de 

Lisboa, através de uma ligação ferroviária do novo eixo de Loures à Linha do Norte, servindo 

fundamentalmente mercadorias e assegurando a articulação a Norte da linha do Oeste com a 

linha do Norte. (PROT-AML, proposta técnica, p. 145 ) 

Figure 28 Rede Ferroviária no Município de Lisboa 
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Esta linha ferroviária poderia influenciar a Segunda Circular, pelo que iria atravessar a alta de 

Lisboa, cruzando o nó de Calvanas até ao alto do Lumiar e desenvolvendo-se por Loures. 

Assinala-se como a infraestrutura de abastecimento da região de Lisboa porque atravessaria 

a área junto ao Mercado Abastecedor de Lisboa (MARL). 

- Rede de Autocarros 
 
Actualmente a área de Lisboa é maioritariamente servida por três empresas de transportes 

colectivos, a Carris, a Transportes Sul do Tejo e a Rodoviária de Lisboa, sendo que a Carris é 

das mais importantes como operadora de transportes públicos. 

 

Nota-se que os principais corredores de oferta da Carris, coincidem por vezes com os eixos 

servidos pelo Metropolitano de Lisboa, destacando os corredores definidos ao longo da 

Estrada de Benfica, a circular definida pela R. Maria Pia, R. Arco do Carvalhão, R. Marquês da 

Fronteira, Av. Duque de Ávila, a ligação ribeirinha entre Algés e a zona da Madre de Deus e o 

corredor ao longo da Alameda das Linhas de Torres. 

Existe uma carreira da Carris que atravessa longitudinalmente a Segunda Circular – a 750 -  

que tem o seu início em Algés e termina na Estação do Oriente, estabelecendo os interfaces 

mais importantes na Estação de Benfica (CP), na Av. General Norton Matos junto do Centro 

Comercial do Colombo (Metro), na Av. Infante D. Henrique (Metro) e por fim, na Estação do 

Oriente com o Metro e a Linha do Norte. A carreira 750 percorre a Av. General Norton de 

Matos, continuando pela Av. Marechal Craveiro Lopes e sai no Campo Grande em direção à 

Figure 29 Rede de Autocarros e sua relação com a 2ªCircular 
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Av. do Brasil. 

Os principais terminais que influenciam esta área estão localizados junto do C. C. Colombo e 

ainda na Estação do Campo Grande.  

 

         - Rede de Ciclovias 

 
A rede de ciclovias na cidade de Lisboa localiza-se maioritariamente nas áreas com menor 

declive, ou seja, na frente ribeirinha a ocidente e oriente e ainda na coroa norte da cidade, 

conectando o Parque Natural de Monsanto ao Parque da Bela Vista. 

 

A ciclovia que faz o ultimo percurso descrito, quase que acompanha o eixo viário em estudo, 

atravessando Benfica, Carnide e na zona de Telheiras cruza a Segunda Circular para aceder 

à área do Estádio Universitário. Mais adiante, intersecta o Jardim do Campo Grande e segue 

pela Avenida do Brasil, a norte do bairro de Alvalade, em direcção ao Parque da Bela Vista. A 

rede actual carece de ciclovias no centro histórico, principalmente pela ligação necessária 

para completar a rede de ciclovias ao longo de toda a frente ribeirinha. 

  

Figure 30 Rede de Ciclovias e sua relação com a Estrutura Verde 
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Polaridades e Usos do solo 
 
A cidade de Lisboa é a mais importante centralidade urbana no contexto da AML, com grande 

potencial de polarização devido à sua dimensão em termos demográficos e de 

empregabilidade, bem como da concentração de equipamentos e serviços de nível superior. 

Esta situação tem efeitos nas aglomerações urbanas adjacentes que surgem com uma 

interdependência significativa em relação a Lisboa, que convergem segundo os principais 

eixos urbanos, Almada, Alcochete, Sintra, Cascais, Vila Franca de Xira e Loures. Para a 

Segunda Circular os eixos que causam maior impacto são os eixos provenientes de 

Sintra/Amadora, Cascais/Oeiras, Loures Vila Franca de Xira e o Eixo Norte Sul. 

A concentração de empregos ocorre na envolvente dos vales definidos pelas Av. da Liberdade 

e Avenida Almirante Reis, e até ao eixo transversal definido pela Avenida das Forças Armadas 

e Avenida Estados Unidos da América, correspondendo a cerca de metade da oferta de 

emprego, sendo que a área comtemplada pelas Avenidas Novas corresponde a 15% do total 

do emprego na cidade. (CML,2005) 

Ainda a zona da Baixa Pombalina, 

integra um importante pólo de 

emprego, como tem sido 

tradicionalmente, concentrando 

comércio, serviços e administração 

pública, sendo além disto, bem 

servida de transportes colectivos. É 

possível verificar (fig X) que a 

maior concentração de emprego 

localiza-se maioritariamente no 

centro da cidade de Lisboa, 

gerador de muitas movimentações  pendulares diárias para esta área. Ao redor desta 

centralidade, é formada uma segunda coroa de concentração de emprego definida pelas 

zonas de Alcântara, Santos, Estrela e Campo de Ourique, na frente ribeirinha ocidental, e 

ainda a sul da Segunda Circular definido por São Domingos de Benfica, Campo Grande e 

Alvalade. 

Embora a grande concentração de actividades terciárias se afirme no centro da cidade, a 

tendência é a deslocação das mesmas para a coroa norte, justificado pelas alterações do uso 

do solo e pelo esforço constante no melhoramento das acessibilidades e transportes 

colectivos. 

28 ! Existe ainda um segunda coroa de concentra-
ção do emprego, com densidades entre os 50 e 100
empregados por hectare. Esta coroa é definida pelas
zonas de Alcântara, Santos, Estrela e Campo de
Ourique, na frente ribeirinha ocidental, e por São
Domingos de Benfica, Campo Grande e Alvalade,
no corredor definido ao longo da 2ª Circular;
! Uma vez que ainda estão em fase de expansão

e consolidação, as zonas do Oriente e Lumiar Sul
(que abrange a área do plano da Alta de Lisboa)
ainda não apresentam, em 2001, quantitativos de
emprego importantes. 

Principais Pólos de Atracção na Cidade de Lisboa

A figura 14 apresenta a concentração dos estabele-
cimentos comerciais na cidade de Lisboa, sendo que
esta análise tem por base a informação constante na
base de dados disponibilizada pela Direcção Munici-
pal de Actividades Económicas (DMAE) da CML.

A análise fina desta base de dados levanta o pro-
blema da data do seu carregamento, uma vez que
não inclui alguns dos espaços comerciais mais recen-
tes, nomeadamente o Centro Comercial Vasco da
Gama, na zona do Oriente. Todavia, a agregação da
informação relativa ao conjunto nas diferentes Uni-
dades de Análise constitui uma base sólida para a
definição da propensão de realização de viagens por
motivo de compra, até porque muitas das alterações

Fonte: TIS.pt

13. Emprego (público e privado) em Lisboa

!
N

Figure 31 Percentagem de Emprego Público e Privado em Lisboa 
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Contudo, existem outros pólos de atracção, que não só a capacidade geradora de empregos, 

nomeadamente os pólos universitários que tem muita expressão a nível da AML, os serviços 

públicos que estão concentrados em Lisboa e ainda as áreas mais dedicadas ao lazer e 

actividades de recreio que também tem a capacidade de atracção para a capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Segunda Circular assume um dos mais importantes eixos na distribuição do trafego que 

converge na centralidade de Lisboa, distribuindo pelas radiais que suportam por si a fracção 

maior do sector terciário. Embora, o seu eixo viário sirva também como suporte a inúmeros 

pólos de atractividade e áreas habitacionais que residem na imediações da segunda circular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 32 Polaridades e Actividades na Cidade de Lisboa 

Figure 33 Polaridades e Actividades na Cidade de Lisboa em relação com a 2ª Circular 
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A presença da Segunda Circular surge próximo do Centro Comercial Fonte Nova e do 

Campus de Benfica, numa área maioritariamente residencial em Benfica, que beneficia de 

atravessamentos transversais, designadamente a estrada de Benfica, bem como de 

entradas/saídas rodoviárias para este eixo. Na intersecção contigua, entre  a Segunda 

Circular e a Avenida Lusíada, encontram-se dois equipamentos com uma enorme presença na 

paisagem urbana, sendo eles o Centro Comercial Colombo e o Estádio da Luz. Estas 

polaridades têm usos de frequência diferentes, sendo que o primeiro é de frequência 

constante, sendo um ponto de comércio de grande escala, enquanto que o Estádio da Luz 

tem uma frequência variável, albergando jogos quinzenais com uma afluência de 60.000 

espectadores. Entre a Avenida dos Condes de Carnide e a Estrada da Luz, localiza-se o 

Colégio Militar na margem norte e uma área residencial a sul, sendo que estes dois não 

escabelem qualquer relação entre eles, nem com a Segunda Circular. A nascente da Estrada 

da Luz e até à intersecção com o Eixo Norte-Sul, permanece uma área permeável que se 

manteve sem utilização aparente até à actualidade, pré-existente de uma antiga quinta que 

contribuiu para a configuração do tecido urbano. A sul desta área residual concentra-se um 

pólo do sector terciário, nomeadamente as Torres de Lisboa que se destacam da restante 

envolvente, na sua generalidade residencial. 

A nascente do nó viário que se estabelece entre o Eixo Norte-Sul e a Segunda Circular, 

desenvolvem-se o Bairro de Telheiras que é reconhecido pela sua pluralidade habitacional e a 

Quinta dos Barros que é vulgarmente reconhecida pelo seu bairro de habitação social. Estes 

bairros localizam-se em margens opostas e a única relação estabelecida entres os mesmos, é 

um atravessamento pedonal desenvolvido a um nível superior, que pretende fazer conexão 

entre duas paragens de autocarro. 

Posteriormente, localizam-se o Estádio Universitário e o Colégio Alemão, numa situação em 

que ambos não estão orientados para a Segunda Circular. Dada a existência de barreiras 

físicas que circundam as áreas correspondentes, impossibilitam assim uma relação física e 

visual, contribuindo negativamente para uma ruptura dos tecidos urbanos. 

Aproxima-se a área do Campo Grande, que é palco de uma diversidade de pólos atractores 

que contribuem para esta área complexa, quer ao nível do espaço urbano, ou das 

acessibilidades. A zona do Campo Grande desenvolve uma radial muito importante para as 

acessibilidades viárias, na distribuição do tráfego rodoviário que aflui diariamente para a área 

das Avenidas Novas. Posto isto, concentra ainda mais pólos ao seu redor, que por sua vez 

geram mais deslocações, como a Cidade Universitária, a Universidade Lusófona, o Estádio do 

Sporting, o recente edifício da ZON, bem com as várias actividades do sector terciário que 
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circundam o jardim do Campo Grande. 

Continuando no sentido do aeroporto, é possível encontrar na margem sul da Segunda 

Circular um equipamento hospital, o Hospital Júlio de Matos que se mostra isolado e com 

barreiras físicas em todo o perímetro, bem como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

que se mostra com as mesmas características que o anterior. Existem entradas/saídas 

directas da Segunda Circular para esta zona, ainda que, com o projecto para a Alta de Lisboa, 

é pretendido um novo nó de acessibilidades que dispersem o fluxo automóvel para sul, 

Campo Grande e Alvalade, e para norte, a Alta de Lisboa. 

Entre o nó viário que se estabelece no Plano para a Alta de Lisboa e a Rotunda do Relógio, 

localiza-se a norte a área do Aeroporto de Lisboa que é seguramente um pólo atractor de 

grandes fluxos, e a sul uma área residencial organizado por um bairro de génese ilegal. 
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Estrutura Ecológica 
 
O desenvolvimento dos espaços verdes na cidade de Lisboa teve o seu início na 

implementação do “Passeio Público” em 1764, pelo Marquês de Pombal, que era, por 

excelência, um local de passeio, verdadeiro parque urbano, onde os habitantes de Lisboa 

podiam contactar com a natureza, constituindo um verdadeiro desfile de vaidades da nobreza 

e burguesia do século XIX. 

Porém, surgiu a necessidade de requalificar esta área, à semelhança das grandes capitais 

europeias e assim, em 1879 foi iniciada a construção da Avenida da Liberdade, com influência 

dos boulevards parisienses. Foi prevista uma ligação entre os Restauradores e S. Sebastião 

da Pedreira através de uma larga via de circulação central dotada de vias laterais, 

devidamente enquadrada por variadas espécies arbóreas.  

No início do século XX, consta no Plano Geral de Melhoramentos da Capital, em 1903, a 

criação do Parque Eduardo VII que sugere uma continuidade à Avenida da Liberdade. Porém, 

o aspecto actual do Parque foi planeado em 1942, pelo arquitecto Fernando Keil do Amaral. 

Mais tarde, em conjunto com o Engenheiro Duarte Pacheco, reflectiram sobre uma área que 

funcionasse como o pulmão verde da cidade - Parque Florestal de Monsanto -  que veio a 

constar no PGUEL elaborado sob a orientação de Étienne de Gröer. 

O Parque Florestal de Monsanto, conjuntamente com a chamada várzea de Loures que se 

prolongaria até ao Rio Tejo, 

constituiria uma verdadeira cintura 

verde de Lisboa, destinada a 

proporcionar ar puro à cidade, 

reforçando ainda os limites da cidade. 

Actualmente, a Rede Ecológica 

Metropolitana constitui um sistema de 

áreas e ligações que integram, 

envolvem e atravessam as áreas 

territoriais e o sistema urbano no seu 

conjunto. 

Assim, foi elaborada uma proposta de 

rede hierarquizada de áreas 

estruturantes e ligações ou corredores 

que constituem a REM, integrando 

Figure 34 Estrutura Ecológica Metropolitana, PROT, 2010 
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áreas e corredores primários, áreas e corredores secundários e áreas e ligações vitais para o 

Sistema Ecológico Metropolitano. 

Deste modo, definem-se áreas e corredores ou ligações, incluídos na rede secundária da 

REM, incluindo áreas e sistemas com dimensão suficiente para serem claramente 

identificados e com importância metropolitana e local, na sustentabilidade do modelo 

territorial. 

Na margem norte do Tejo, as encostas dos vales das ribeiras encaixadas, as áreas florestais 

de Sintra, a Serra da Carregueira, o Vale de Loures, as matas de Mafra e Malveira, constituem 

as áreas mais importantes. 

Igualmente ao nível da Área Metropolitana de Lisboa, os espaços florestais da Câmara 

Municipal de Lisboa encontram-se abrangidos pelo Plano Regional de Ordenamento da AML, 

bem como por um Plano de Gestão Florestal. 

Os espaços submetidos ao regime de exploração florestal, no município de Lisboa, são os 

seguintes: Parque Florestal de Monsanto, Tapada da Ajuda, Tapada das Necessidades, 

Parques e Quintas de Lisboa (Quinta das Conchas e dos Lilases, Parque de Alvalade, Parque 

da Bela Vista, Parque Central de Chelas, Parque do Vale Fundão e Quintas das Flores, 

Parque Silva Porto, Parque da Madre de Deus, Parque dos Moinhos de Santana e Vale do 

Silêncio). 

Presentemente, no âmbito dos trabalhos que conduziram à revisão do PDM, a Câmara 

Municipal de Lisboa definiu uma “estratégia de valorização e salvaguarda dos sistemas 

naturais fundamentais”, denominada Estrutura Ecológica Fundamental (EEF), que em 

articulação com a rede ecológica definida à escala metropolitana, estabelecem as matrizes 

dos sistemas de corredores estruturantes, do sistema húmido e do sistema de transição 

fluvial-estuarino. 

Em articulação com as redes de mobilidade e acessibilidade suave, a EEF promove a 

continuidade dos sistemas naturais no território urbano, assegurando as funções dos sistemas 

biológicos, o controlo dos sistemas hídricos e atmosféricos, bem como o conforto bioclimático. 

O sistema de corredores estruturantes deve contemplar áreas públicas e privadas, 

consolidadas ou a consolidar, estabelecendo as ligações existentes e definindo as reservas de 

ligações, no âmbito de projectos ou planos. 

De entre os corredores estruturantes que devem ver garantida a sua continuidade física, 

destacam-se o Parque de Monsanto, o Anel Ribeirinho, o Anel Periférico, o Anel Interior, o 

Corredor Verde Oriental, o Corredor Verde de Monsanto, o Corredor do vale de Alcântara, o 

Corredor da Alta de Lisboa e o Corredor de Telheiras. 
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O sistema húmido assume uma importância crucial na drenagem e infiltração das águas da 

chuva, devendo ser mantido como espaço não edificável, sendo de adoptar soluções técnicas 

compatíveis com a sua permeabilidade, no que respeita à pavimentação e ocupação daquele 

espaço. As linhas de água incluídas no sistema húmido e as áreas de maior permeabilidade, 

coincidentes com vales, são áreas onde se deve privilegiar a permeabilidade dos solos, 

permitindo a infiltração das águas pluviais no solo e diminuindo a escorrência superficial e a 

sobrecarga dos colectores. (PDM 2012, Caracterização Biofísica) 

Numa cidade com as características 

geográficas de Lisboa, o risco de 

inundações, em períodos com forte 

concentração de pluviosidade, é 

sempre possível, embora tal situação 

possa ser minimizada através de 

medidas preventivas. 

Os Planos de Ordenamento do 

Território devem adoptar medidas que 

previnam tais ocorrências, 

minimizando assim os riscos, tais como aumentar a capacidade de escoamento das águas 

pluviais, impor uma maior superfície de infiltração, através de espaços verdes e logradouros, 

em que o excesso de água deve ser armazenado em cisternas e lagoas de retenção. 

A zona de estudo situa-se numa área crítica, de risco moderado, impondo-se a prevenção de 

situações de risco, nomeadamente através de medidas que conduzam à diminuição da 

velocidade das águas da chuva, na afluência aos pontos críticos, aumento da capacidade das 

redes de drenagem e corredores verdes, em que não seja permitida a edificação. 

Quanto à Estrutura Ecológica Integrada (EEI), qualifica o uso do solo com base numa 

articulação entre os sistemas naturais e culturais, regulamentando a sua gestão numa 

perspectiva sustentável e integrada. 

Nesta óptica, os espaços verdes de recreio podem assumir as vertentes de lazer ou produção, 

podendo integrar instalações de apoio a estas actividades e quando adjacentes a vias de 

circulação, assumem a função de protecção e enquadramento das mesmas. 

Figura 35 Carta de Permeabilidades (CML,2010) 
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Estes espaços verdes devem articular-se como uma rede de mobilidade suave, através de 

eixos arborizados que estabelecem relações de continuidade entre si, envolvendo do tecido 

edificado e integrando jardins identificados na Carta do Património de Lisboa. 

 

Os espaços edificados devem por sua vez ser enquadrados por espaços verdes, quer de uso 

público ou privado (logradouros), com a preocupação de garantir a continuidade da estrutura 

ecológica, dando preferência à instalação de espaços permeáveis e manutenção e 

consolidação dos eixos arborizados. 

O PDM aponta os seguintes objectivos, de uma forma transversal a todas as abrangidas pela 

Segunda Circular:  

a) Implementar a revalorização e requalificação biofísica dos cursos de linhas 

de água e respetivas margens, de forma a assegurar o seu papel do ponto de 

vista funcional e paisagístico, e a garantir uma correta integração em áreas de 

espaços verdes urbanos e permitindo a fruição pública destes espaços;  

b) Diminuir a velocidade de escoamento da água pluvial, minimizando a 

afluência de grandes caudais aos pontos críticos em intervalos de tempo 

reduzido e diminuindo a entrada de água no sistema de drenagem canalizado, 

reduzindo consequentemente o risco de inundação, concretizando bacias de 

retenção e infiltração.” (PDM,2012) 

Figura 36 Estrutura Ecológica da Área de Estudo 
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Síntese da caracterização 
 

A prévia análise da génese da Segunda Circular tornou-se essencial para a compreensão da 

sua configuração, função e ocupação do território urbano, que embora desempenhe um papel 

fundamental na distribuição de fluxos diários ao nível metropolitano, é passível de gerar outros 

conflitos ao nível local. 

O desenvolvimento da estrutura de circulação viária teve uma rápida resposta à questão da 

acessibilidade, procurando satisfazer a crescente afluência de transporte viário ao centro da 

cidade. Contudo, existe uma consciencialização de alguns aspectos negativos transmitidos ao 

território, tais como, a segregação espacial pelo facto da Segunda Circular constituir uma 

barreira física aos tecidos urbanos, assim como a excessiva afluência por transporte individual 

que causa um impacto elevado de trafego rodoviário. Para além destes atributos, esta via é 

também caracterizada pelos atravessamentos desnivelados que por vezes, são demasiado 

complexos e na sua maioria não são eficazes no escoamento do trafego viário. 

Já na rede de transportes públicos nota-se uma carência na integração entre as estações 

ferroviárias e de metropolitano, pelo que a rede de autocarros é o único modo que assume 

interfaces com os últimos dois.  

Denota-se ainda a falta de uma linha de cintura no metropolitano de Lisboa, no sentido em 

que os eixos radiais não são intersectados e contribuem assim, para um fraco nível de 

mobilidade. No entanto, o plano de expansão da rede de metropolitano, prevê a extensão da 

linha vermelha, confluindo na linha azul, na estação da pontinha, assegurando intersecções 

com as restantes linhas na coroa norte da cidade. 

Embora a Linha de Cintura assuma um papel importante por intersectar a maioria das linhas 

ferroviárias que convergem na cidade de Lisboa, não estabelece uma ligação efectiva à Linha 

de Cascais, impossibilitando, em parte, uma boa afluência destes utentes à coroa norte de 

Lisboa. 

A nível territorial, a área em estudo oferece uma diversidade imensa de usos do solo, 

concentrando uma multiplicidade de polaridades e actividades em toda a extensão da 

Segunda Circular. No entanto, nem todas a áreas adjacentes ao eixo viário estabelecem uma 

conexão física entre si, e carecem, pontualmente, de uma maior permeabilidade transversal. 

Quanto à Estrutura Ecológica e a nível histórico, denota-se a crescente importância dos 

espaços verdes associados à estrutura da cidade, funcionando como uma ferramenta do 

planeamento urbano. A EEF indica que é indispensável preservar a Estrutura Ecológica na 

cidade de Lisboa, nomeadamente os corredores ecológicos, sendo que o PDM aponta a 
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Segunda Circular como mais um corredor que fará a reconversão para uma nova alameda 

urbana. 

Contudo, é importante apontar que a forte impermeabilização do solo na área envolvente à 

Segunda Circular, à excepção dos espaços verdes de enquadramento da infraestrutura, 

manifesta-se numa alteração no ciclo das águas pluviais, diminuindo a capacidade de 

infiltração e aumentando a escorrência no solo impermeabilizado. Este é um ponto fraco, pois 

aumenta a quantidade de áreas que são vulneráveis ao risco de cheias, e pelas poucas áreas 

permeáveis que o território apresenta, vêm agravar esta situação. 
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03 | PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA 
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Objectivos Estratégicos 
 
Com o intuito de intervir num eixo viário, com as características da Segunda Circular, foi 

necessária a prévia compreensão das funções distribuidoras desta via, sendo estas vitais para 

o funcionamento da cidade. 

É importante reter que, embora esta via permita uma boa conexão entre várias áreas do 

município, a relação com as áreas adjacentes é fraca em toda a sua extensão. Assim, a 

requalificação proposta pretende criar novos desafios de mobilidade ao nível da 

potencialização do interface, não comprometendo o seu desempenho como eixo organizador 

da estrutura viária. 

Os objectivos a seguir referidos passam então por atenuar ou eliminar os efeitos negativos 

que afectam as áreas envolventes a esta infraestrutura, dinamizando as suas margens e 

promovendo as mobilidades suaves. Através da coesão dos tecidos urbanos procura-se uma 

associação entre espaços públicos e uma maior permeabilidade transversal na infraestrutura, 

contrariando a ruptura por ela imposta actualmente.  

Os objectivos estratégicos que orientam o presente projecto têm em vista melhorar o nível de 

mobilidade, criando novos meios de interligação entre as duas margens da Segunda Circular 

através da utilização de modos de deslocação alternativa (entre os diversos polos de 

actividade), como sejam as ciclovias, a criação de zonas verdes na sua envolvência para uso 

dos habitantes e outros utilizadores. 

Esta proposta pressupõe, ainda, o redesenho do perfil da Segunda Circular, com vista a 

estabelecer uma vivência comum entre as diversas formas de cruzar o território, aliando, 

neste mesmo espaço, o transporte privado, o colectivo e as mobilidades suaves, com o 

objectivo de gerar harmonia entre os vários intervenientes do espaço.  

Face às premissas anteriores, resulta do presente estudo a seguinte estratégia, assente em 

três objectivos essenciais: consolidar e potencializar a intermodalidade, reduzir o impacto da 

Segunda Circular no território e integrar a Estrutura Ecológica na cidade. 

Consolidar e potencializar a intermodalidade 

Como primeiro objectivo, pretende-se o desenvolvimento e reestruturação da 

Intermodalidade, como meio de multiplicar as oportunidades de deslocação das pessoas 

para o interior e o exterior da cidade, dando enfâse à interface dos vários meios de transporte. 

Ao aumentar a interface nos transportes públicos colectivos, é expectável um decréscimo da 

afluência ao centro da cidade com transporte privado. 
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Pretende-se promover uma rede de vias ciclopedonais, que complemente percursos já 

existentes, na perspectiva de aproximar espaços públicos e áreas de lazer existentes e 

propostas. Prevê-se o aumento da utilização destes percursos ciclopedonais, pelo que criam 

uma relação entre os espaços relevantes na óptica do peão e do ciclista. Esta rede de vias 

ciclopedonais apoia-se na introdução de uma política de bikesharing, com pontos de 

parqueamento para bicicletas. 

Reduzir o impacto da Segunda Circular 

A reestruturação das infraestruturas de mobilidade da Segunda Circular é indispensável, 

actuando através do melhoramento dos diversos atravessamentos presentes (pedonais ou 

viários). Novas formas de conexão infraestruturais potenciam a sutura de tecidos urbanos 

descontínuos. 

Pretende-se redesenhar o perfil da via e ainda impor o limite máximo de velocidade de 50 

km/h. 

Integrar a Estrutura Ecológica na cidade 

Do ponto de vista da Estrutura Ecológica, o objectivo recai na implementação de um 

Corredor Ecológico enquanto elemento vertebrador, integrando um sistema de espaços 

verdes multifuncionais, que pretende agregar os espaços verdes existentes, como as quintas, 

matas, parques e áreas florestais. 

O Corredor Ecológico assume um papel importante na coesão dos tecidos urbanos e 

polaridades adjacentes à Segunda Circular, pelo favorecimento da conectividade longitudinal 

e transversal da via, adoptando ainda funções fundamentais, tais como, a drenagem de águas 

pluviais, a regulação climática do ambiente urbano, o que permite diminuir os poluentes 

atmosféricos e que funciona como uma barreira acústica para os tecidos urbanos adjacentes. 

Propõe-se a reestruturação do sistema húmido municipal, com principal enfoque nas 

redes de drenagem actuais e escoamento de cheias, através da implantação estratégica de 

bacias de retenção nas principais zonas problemáticas. 

São compreendidas as dinâmicas de transformação de áreas residuais ou expectantes, 

propondo novos usos de solo, como áreas de residência a consolidar, espaços públicos com 

novos usos associados, espaços verdes e áreas de lazer e recreio. 

As áreas verdes de enquadramento à infraestrutura viária pretende-se que sejam parte 

integrante da EEM, criando espaços de lazer e produção ao longo de toda a extensão da 

Segunda Circular. Inseridos nestes espaços, pretende-se ainda desenvolver uma rede de 

espaços destinada à prática da agricultura e horticultura urbana.  
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Plano de intervenção – Segunda Circular 
 

O conteúdo programático pretendido para a área de intervenção procura responder a algumas 

carências apontadas anteriormente, de forma a integrar esta via no meio urbano em que se 

insere. Desta forma, pretende-se aprofundar os objectivos já mencionados e as respectivas 

medidas propostas para o local de intervenção. 

Tendo em conta os planos existentes para a AML e ao considerar especificamente a 

localização do Novo Aeroporto de Lisboa que irá retirar as funções aeroportuárias do actual 

Aeroporto da Portela, é possível delinear alguns cenários futuros. Contudo, a situação 

económica e financeira do país não permite que os planos sejam executados num futuro 

próximo, pelo que se prevê uma implementação faseada do conteúdo programático.  

Pretende-se estabelecer o plano para a Segunda Circular, segundo os objectivos referidos 

acima, com o intuito de uma intervenção estratégica faseada, eficiente na compatibilidade 

entre os vários temas abordados. 

Sistema Viário 
 
As premissas delineadas para o sistema viário passam pela reformulação do eixo viário em 

estudo, tendo em conta os princípios gerais do PDM em vigor. Pretende-se que o nível 

hierárquico da Segunda Circular seja inferior ao que apresenta actualmente, reunindo 

condições necessárias para a transformação desta via, com o intuito de adoptar um carácter 

mais urbano, de diluir o efeito barreira presente e assim promover uma maior coesão 

territorial. Deste modo, é expectável que esta via continue a desempenhar o seu papel como 

via distribuidora, embora contribua para a redução do tráfego de passagem, sendo que uma 

percentagem considerável 

seja desviada para a CRIL e 

para a CREL, motivando a 

diminuição de tráfego que 

converge no centro da 

cidade. 

A reestruturação da 

infraestrutura viária passa 

pelo reperfilamento da 

mesma, tendo em conta a articulação com as vias presentes e simplificando os nós viários, 

com o intuito de melhorar a acessibilidade aos tecidos adjacentes à Segunda Circular. O 

reperfilamento da via prevê a circulação de dois fluxos de trafego automóvel, sendo que o 

primeiro é dedicado ao trafego de atravessamento e o segundo é dedicado ao fluxo local.  

Figura 37 Articulação do centro da cidade com a área a norte da 
Segunda Circular 
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A função das vias dedicadas ao fluxo de atravessamento é a de permitir uma circulação 

contínua e mais directa, fazendo o cruzamento com as principais vias de distribuição da 

cidade. Estas vias desenvolvem-se nas faixas mais centrais em toda a sua extensão, embora 

possam adquirir um desnivelamento em forma de viaduto ou túnel, quando se pretende 

potenciar os atravessamentos transversais de acordo com as áreas marginais à Segunda 

Circular.  

As vias dedicadas ao fluxo local são localizadas nas faixas exteriores do eixo viário, pelo que 

pretendem potenciar as ligações com as vias locais existentes e com vias propostas que 

cruzam a via em pontos estratégicos, onde se nota uma fraca relação entre os tecidos 

urbanos adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta de redesenho viário tem como propósito melhorar a acessibilidade em toda a sua 

extensão, promovendo as permeabilidades transversais nas áreas onde se identifica uma 

maior fragmentação dos tecidos urbanos. Através da implementação das faixas dedicadas a 

estes dois tipos de fluxos, prevê-se ainda uma redução do limite máximo de velocidade, que 

vem possibilitar a diminuição da largura das faixas de aceleração e desaceleração, bem como 

das próprias faixas de circulação. Pretende-se igualmente actuar nos nós viários, 

simplificando-os e reforçando mais uma vez os atravessamentos transversais, que desta 

forma vão disponibilizar mais área marginal para as mobilidades suaves e a introdução de 

novos usos. 

Portanto, na zona de Benfica, sendo considerado o sentido poente-nascente, prevê-se que se 

inicie a separação dos dois tipos de fluxos, após a zona do Fonte Nova, sendo que a faixa 

dedicada ao fluxo local desempenhará as funções distributivas nos nós viários que ligam à 

Figura 38 Proposta Estratégica- Rede Infraestrutural 
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Avenida Lusíada e à Avenida Condes de Carnide. Prevê- se a reformulação de nós viários em 

torno do Estádio da Luz, incidindo no túnel que dá acesso aos estacionamentos do C. C. 

Colombo e do próprio Estádio, sendo prevista que a Avenida de Condes de Carnide adquira 

uma maior relevância enquanto via distribuidora dos fluxos radiais convergentes ao centro da 

cidade. 

Posteriormente, no cruzamento com a Estrada da Luz, a Segunda Circular continuará a 

desenvolver-se a um nível superior, sendo que apenas as vias de fluxo local escabecem 

ligação com a Estrada da Luz. 

No Eixo Norte-Sul prevê-se uma alteração do nó viário em trevo para rotunda, pelo que 

permite efectuar todas as direcções, ocupando menos área marginal, diminuindo o impacto 

infraestrutural e reforçando o abrandamento da velocidade limite imposta. Neste nó viário, as 

vias dedicadas ao fluxo de atravessamento, desenvolvem-se a um nível inferior. 

Prevê-se que com a implantação do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar e da rotunda 

planeada para o nó de Calvanas, uma melhoria da acessibilidade geral e o 

descongestionando do nó do Campo Grande. A nascente é prevista ainda uma ligação mais 

imediata ao Bairro São João de Brito, através do prolongamento da Rua Jorge Colaço, sendo 

proposta a revitalização deste tecido habitacional. 

Espaço Público 
 
Quanto ao nível dos espaços públicos, pretende-se gerar uma rede de espaços capaz de 

agregar a dinâmica de espaços públicos já existente, bem como reforçar esta estrutura 

vertebradora, através da implementação de percursos pedonais e cicláveis. Esta rede de 

espaços desenvolve-se pelas margens da Segunda Circular, articulando os espaços públicos 

que marcam este eixo e desenvolvendo novos conteúdos programáticos que potenciem as 

dinâmicas sociais nalguns pontos estratégicos. 

Pretende-se que a rede de espaços públicos permita uma melhor conectividade de espaços, 

quer longitudinalmente quer transversalmente ao eixo viário, mostrando-se capaz de diluir o 

efeito barreira e aproximar os tecidos urbanos. Estes espaços vão permitir uma maior 

permeabilidade transversal, dinamizando este eixo através de novos níveis de cruzamento da 

via. Estes podem-se desenvolver a um nível superior ou inferior ao da cota do eixo viário, 

dando primazia ao modos suaves de mobilidade e proporcionando atravessamentos 

transversais que se pretendem, não só como lugares de passagem, como também lugares 

habitáveis. 

Pretende-se ainda que os modos suaves acompanhem longitudinalmente a Segunda Circular, 

estabelecendo a ligação entre o Parque Florestal de Monsanto ao Parque da Bela Vista 
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através dos percursos ciclopedonais e preservando a continuidade da Estrutura Ecológica 

através do Corredor Verde. 

Deste modo, as zonas onde se pretende melhorar a permeabilidade transversal são na zona 

do C.C. Fonte Nova, que actualmente se desenvolve a um nível inferior à Segunda Circular, 

que passa em viaduto. A área do estacionamento a nascente do C.C. Fonte Nova terá uma 

nova identidade de praça, onde se pretende manter sua função actual, introduzindo novos 

elementos que, juntamente com as áreas comerciais e habitacionais, beneficiam a área e os 

utilizadores da mesma. 

Na zona marcada pelas polaridades do C.C. Colombo, do Estádio da Luz e Quinta da Granja, 

pretende-se implementar um conteúdo programático que vise melhorar a acessibilidade, 

potencialize a interface de transportes colectivos e permita enriquecer o património urbano. 

Neste sentido, pretende-se criar uma plataforma percorrível que permita uma melhor 

acessibilidade pedonal entre os equipamentos comercial e desportivo, tal como a 

implementação de novo edificado dedicado ao uso comercial, habitacional e empresarial; 

focando o Mercado Biológico, que pretende servir de apoio às hortas urbanas existentes na 

Quinta da Granja. No perímetro confinado pela Avenida Lusíada, a norte, e pela Segunda 

Circular a poente, pretende-se concretizar um polo de negócios provido de áreas comerciais 

de apoio, que terá ligações pedonais com o Estádio da Luz (cruzando a Avenida Lusíada a um 

nível superior) e com o Terminal de Autocarros/Mercado Biológico (cruzando a Segunda 

Circular a um nível superior), suportando os fluxos diários gerados pelos equipamentos 

existentes e propostos. 

Na zona das Torres de Lisboa pretende-se criar um atravessamento transversal superior ao 

eixo viário, que ligue o pólo de negócios à área marginal a norte da Segunda Circular, onde se 

propõe novo edificado habitacional e comercial. Esta área a norte terá um papel importante na 

articulação dos percursos pedonais e cicláveis, como também no traçado vertebrado do 

Corredor Verde que vai contribuir numa melhor qualidade da paisagem. 

Entre o bairro de Telheiras e o bairro das Fonsecas, pretende-se reforçar a relação entre 

estes tecidos urbanos consolidados, localizados em margens opostas, através do cruzamento 

directo do eixo viário que será de nível, que é possível devido à Segunda Circular se 

desenvolver a um nível inferior.  

Na zona do Jardim do Campo Grande pretende-se preservar a permeabilidade transversal 

existente que ocorre numa cota inferior à da Segunda Circular que se desenvolve em viaduto. 

Pretende-se reforçar a ligação entre as margens, principalmente entre o Jardim do Campo 

Grande/ Cidade Universitária e o espaço publico definido pelo Plano de urbanização de 

Alvalade XXI/ Estação de metropolitano de Alvalade.  
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Por fim, pretende-se criar uma plataforma que faça a ligação entre o Terminal 2 e o Bairro São 

João de Brito, onde se propõe um novo conjunto edificado de habitação em conjunto com a 

estrutura verde que aflui na Mata de Alvalade e ao Parque da Bela Vista, através dos 

percursos delineados para as mobilidades suaves. 

 

Estrutura Verde 
 
Como elemento vertebrador do eixo em estudo, surge um componente muito importante no 

em meio urbano, pelo que desempenha múltiplas funções, desde funções espaciais, 

ecológicas, sociais, económicas e estéticas. Como tal, pretende-se que um Corredor Verde 

venha a desempenhar tais funções, iniciando-se no Parque Florestal de Monsanto, 

terminando no rio Tejo, na zona Oriente da cidade de Lisboa.  

O Corredor verde vem criar 

conectividades com os espaços 

verdes existentes, florestais, de 

recreio e lazer, como espaços 

desportivos, nomeadamente, o 

Parque Florestal de Monsanto, 

a Quinta da Granja, Quinta do 

Bensaúde, Quinta da Luz, 

Jardim do Campo Grande, 

espaço desportivo da Cidade 

Universitária, o espaço verde de 

apoio ao Hospital de Júlio de 

Matos, Quinta das Conchas, Mata de Alvalade e o Parque da Bela Vista. O corredor verde vai 

marcar a sua presença nas actuais áreas verdes de apoio à infraestrutura, onde se 

desenvolverão os percursos pedonais em conjunto com as ciclovias, as ligações aos 

percursos de manutenção, cumprindo assim a sua função espacial de conectividade. 

Ao nível ecológico pretende-se que estas áreas envolventes à segunda circular, marquem 

lugares estratégicos de infiltração das águas pluviais, para que ocorra menos escorrência 

superficial nas muitas áreas impermeabilizadas na área de estudo. É então importante 

preservar um mínimo de área permeável, somente dedicada a esta função, através de bacias 

de retenção e canteiros pluviais.  

 

 

Figura 39 Proposta Estratégica - Continuidade Estrutura Verde 
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Figura 40 Esquema de Permeabilidades 

 

Ao nível socioeconómico pretende-se implementar a prática de hobby farming ou agricultura 

urbana nas áreas onde se pretende actuar, principalmente na Quinta da Luz e no Bairro São 

João de Brito, sendo que já existem hortas urbanas na zona de Benfica. A integração das 

hortas urbanas pretendem reforçar a ideia de economia local, nomeadamente pela disposição 

de um Mercado Biológico na zona de Benfica, que permitirá escoar os produtos cultivados. 

Quanto à função estética, pretende-se que através da disposição estratégica de árvores e 

vegetação rasteira, se criem diferentes ambientes ao longo das margens e no próprio eixo 

viário. 
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Projecto Urbano – Benfica 
 
A área escolhida para desenvolvimento do projecto urbano é localizada em Benfica, por 

apresentar um conjunto de características que se revelam um desafio, pela forte presença de 

dois elementos polarizadores que são geradores de grandes fluxos, C.C. Colombo e Estádio 

da Luz, e de duas infraestruturas de forte impacto no território, Avenida Lusíada e Avenida 

General Norton de Matos. Para além destes elementos de forte impacto, tomou-se em 

consideração a potencialidade de interface que esta área apresenta, onde conflui a rede de 

autocarro, no Terminal localizado no Largo Revista Militar, e ainda se localiza a Estação 

Colégio Militar/Luz da linha azul do Metropolitano de Lisboa. Ainda conta com a presença 

histórica da Quinta da Granja que constitui um elemento importante para a Estrutura 

Ecológica, e com a recente expansão do Parque urbano da Granja onde são localizadas 

hortas urbanas. 

Por se apresentar uma área tão rica em diversidade de usos e ambiente, bem como o desafio 

que representa para cada uma das temáticas apresentadas, foi imperativo apresentar uma 

solução projectual que se admite como modelo para outras áreas ao longo da Segunda 

Circular, consoante as características de cada lugar.  

A área considerada para implementação do projecto urbano, ou seja, a delimitação da 

mesma, teve em conta os elementos que 

caracterizam a zona, os equipamentos, o 

interface de transportes e as áreas 

habitacionais que se pretendem conectar.  

Pretende-se actuar nas três temáticas 

abordadas, segundo as linhas de 

intervenção referidas no subcapítulo 

anterior. 

Como tal, ao nível do sistema viário e 

com principal objectivo, reduzir o impacto da infraestrutura viária, pretende-se a redução das 

faixas de rodagem em cada sentido, através da separação dos fluxos viários, sendo que as 

duas mais centrais têm a função de distribuir o fluxo de atravessamento e a restante, a 

exterior, tem a função de distribuir os fluxos locais que fazem ligação com todos os nós 

presentes nesta área.  

 

 

Figura 41 Esquema Permeabilidades de Espaços 
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Prevê-se que a Segunda 

Circular se desenvolva a uma 

através de um túnel, e 

promova a ligação pedonal 

desde o Largo Cosme 

Damião até ao Anel do 

Estádio da Luz. 

Pretende-se simplificar o nó 

viário que cruza a Avenida 

dos Condes de Carnide com 

os acessos aos parques de 

estacionamento subterrâneos 

do C.C. Colombo e do Estádio 

da Luz, e ainda cria acessos à 

Segunda Circular. Através da aplicação de um nó viário em forma de rotunda, pretende-se 

melhorar a acessibilidade à Avenida dos Condes de Carnide e privilegiar esta via com acesso 

à Pontinha, para que, por um lado, retire alguma carga viária da Avenida Lusíada e reforce a 

utilização da CRIL como alternativa à Segunda Circular. Neste ponto, as faixas dedicadas ao 

fluxo de atravessamento não têm relação com o nó viário que se propõe. 

Ao nível viário propõe-se um parque de estacionamento subterrâneo no Largo Cosme Damião 

para servir os fluxos de pessoas que habitualmente acedem aos equipamentos oferecidos na 

área. 

Pretende-se que a mobilidade pedonal seja melhorada ao nível dos atravessamentos 

pedonais, criando mais permeabilidades transversais às vias presentes, quer a Segunda 

Circular como a Avenida Lusíada. A rede de percursos pedonais e cicláveis pretende-se 

capaz de suportar os fluxos diários e semanais originados pelos equipamentos.  

Ainda relativamente aos fluxos de pessoas, pretende-se atribuir primazia ao modos suaves de 

locomoção, ou seja, reforçar a rede de ciclovias que serão integradas nos percursos que 

desenham o espaço público, sendo acentuadas ao longo deste, áreas multifuncionais, de 

percurso e de lazer. Estes percursos pretendem-se impulsionadores dos atravessamentos 

transversais propostos, contribuindo assim, para uma maior coesão territorial. A integração de 

uma política de bikesharing promove as mobilidades suaves e requer a criação de um espaço 

de aluguer de bicicletas, localizada no Largo Revista Militar. 

Figura 42 Área de Intervenção 
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Quanto à estrutura verde, pretende-se que esta desempenhe a função de corredor verde, 

estabelecendo pontos de permeabilidades do solo que vão criar diferentes ambientes ao longo 

das margens da Segunda Circular. Prevê-se que o corredor verde promova a conectividade 

entre áreas verdes existentes e propostas e crie uma continuidade longitudinal e transversal 

nas margens do eixo. Os pontos permeabilidade, ou seja, a bacia de retenção desempenha 

uma multifuncionalidade no espaço público, pelo que permite a infiltração de águas pluviais e 

ainda cria espelhos de água, que podem variar consoante a pluviosidade, como também 

podem formar depressões no solo que criam áreas de estar e de lazer. 

O desenho do espaço público integra a métrica atribuída à vegetação rasteira e as árvores 

que vêm acompanhar a Segunda Circular desde o C. C. Fonte Nova e marcam os diferentes 

espaços na área de estudo. As árvores localizam-se nas margens e no separador central do 

eixo e formam uma componente importante na qualidade ambiental, funcionando igualmente 

como barreira acústica.  

Quanto à solução projectual para a área de intervenção, é composta por áreas que se 

localizam nas margens, quer da Avenida Lusíada quer da Avenida General Norton de Matos e 

foram pensadas como elementos que permitissem a ligação entre as margens, como também 

multifuncionais ao nível do edificado proposto.  

A primeira área localiza-se entre o C.C. Colombo e o Estádio da Luz; a segunda entre o 

terminal de autocarros e a área confinada a norte pela Avenida Lusíada e a sul pela Rua 

Professor Reinaldo dos Santos, sendo que estas duas áreas descritas se interligam através 

do anel do Estádio da Luz. 

A primeira área descrita tem o principio de atravessamento desde o C.C. Colombo até ao anel 

do Estádio da luz. Nesta zona, são implementadas duas áreas de edificado que terão usos 

comerciais e de restauração, e são pensadas segundo orientações diferentes para criarem 

dinâmica do espaço e alguma fluidez de atravessamento, sendo que esta área tem muita 

afluência por parte dos utilizadores destes dois equipamentos. O primeiro edifício é localizado 

no Largo Cosme Damião, na extremidade esquerda da Segunda Circular, estabelecendo 

ligação com os dois níveis de estacionamento inferiores, e está orientada sobre os três 

principais fluxos de atravessamento pedonal. O primeiro, proveniente do terminal de 

autocarros, o segundo, proveniente do C.C. Colombo e o terceiro, descendente da zona do 

Colégio Militar.  

O atravessamento é desenvolvido por um encadeamento de rampas e escadas, que vão 

criando, gradualmente, os patamares de acesso ao anel do estádio. Estes patamares vão 

criando zonas de estar, onde serão implantadas árvores para criar algum ensombramento, no 
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sentido de criar diferentes ambientes ao longo do atravessamento, associado à componente 

ambiental da solução projectual. 

A sul da Avenida Lusíada prevê-se a segunda área de intervenção que pretende conectar a 

área habitacional, a nascente, ao terminal de autocarros, a poente. Na área confinada a norte 

pela Avenida Lusíada e a sul pela Rua Professor Reinaldo dos Santos, pretende-se a 

implantação de três volumes edificados, de onde se inicia a ponte que vai criar ligação à outra 

margem do eixo viário. Este percurso inicia-se à cota de implantação do edificado, e 

desenvolve-se a um nível superior até à cobertura do edificado que se propõe no Largo 

Revista Militar. Os usos do primeiro conjunto edificado serão áreas dedicadas a escritórios, 

comércio e restauração, no piso térreo, enquanto que a nascente, é proposto um Mercado 

Biológico, com o intuito de escoar os produtos agrícolas cultivados nas hortas urbanas 

adjacentes. Este edifício terá a área dedicada à venda dos produtos sazonais, como também 

terá áreas dedicadas ao ensino e incentivo da prática agrícola nas cidades. 
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Viabilidade Económica 

!
Após a descrição do projecto é necessário a compreensão de quais as possibilidades de 

implementação de um projecto desta natureza, não só no que diz respeito ao seu 

custo/benefício, mas também quanto à resolução do exercício de perequação, de forma a 

calcular, se o projecto é viável, a curto, médio ou longo prazo. 

Nesta análise, foi efectuado um estudo de mercado em Lisboa, junto ao centro comercial do 

Colombo, de forma a ter uma noção dos valores de venda e construção de habitação e de 

terciário, com o objectivo de tornar a análise mais fiável. 

Para a realização deste projecto, prevê-se uma parceria entre possíveis entidades 

investidoras que poderiam vir a lucrar com a execução do mesmo, entidades estas que podem 

ser: o Sport Lisboa e Benfica, o Colombo, Sonae, entre outros. 

O benefício seria através de investimentos para a introdução de áreas edificadas com 

escritórios como principal uso e do parque de estacionamento subterrâneo no largo Cosme 

Damião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Centro Custo Item Unidade Valor Unitário 
(em €) * Quantidade Valor global (em €) % valor global

m2 ABC 500,0 € 1 500,0 € 100,0%

Sub-total 500,0 € 0,0%

Estudos topográficos e geotécnicos vg 10 000,0 € 1 10 000,0 € 100,0%

Projectos de urbanização e de 
edificação

% custo global 
urbanização+edi

f.
3,0% 1 0,0 € 0,0%

Sub-total 10 000,0 € 0,0%

Movimento de Terras m3 10,0 € 37 000 370 000,0 € 6,8%

Vias e estacionamento incluindo 
redes de abastecimento/saneamento

m2 100,0 € 20 000 2 000 000,0 € 36,7%

Passeios/áreas maioritariamente 
pedonais

m2 50,0 € 43 000 2 150 000,0 € 39,5%

Áreas Verdes m2 30,0 € 24 600 738 000,0 € 13,5%

Taxa de Urbanização m2 ABC 3,0 € 63 000 189 000,0 € 3,5%

Sub-total 5 447 000,0 € 21,0%

Construção / uso residencial m2 750,0 € 0 0,0 € 0,0%
Construção / uso terciário (comércio, 
serviços)

m2 500,0 € 23 060 11 530 000,0 € 56,4%

Construção / estacionamento em 
cave

m2 300,0 € 28 000 8 400 000,0 € 41,1%

Taxas e Licenças de edificação m2 ABC 10,0 € 51 060 510 600,0 € 2,5%

Sub-total 20 440 600,0 € 78,9%

TOTAL 25 898 100,0 € 100,0%

Centro Custo Item Unidade Valor Unitário 
(em €) * Quantidade Valor global (em €) % valor global

Venda de ABC de Habitação m2 1 700,0 € 0 0,0 €

Venda de ABC de Terciário m2 1 300,0 € 28 060 36 478 000,0 €

Sub-total 36 478 000,0 € 100,0%

TOTAL 36 478 000,0 € 100,0%

10 579 900,0 € 29,0%

Vendas de 
produto

RESULTADO

CUSTOS

Valor terreno

Estudos e 
projectos

Urbanização

Edificação

RECEITAS

Tabela 2 Viabilidade Económica 
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Síntese do Projecto Urbano 

 
A visão para a área escolhida para o desenvolvimento de projecto, teve em consideração os 

temas abordados nos capítulos anteriores, tanto ao nível da mobilidade como ao nível 

ecológico. O intuito para a área é de melhorar as ligações viárias e pedonais presentes, 

reforçando a utilização de mobilidades suaves, associado ao corredor verde que se 

desenvolve ao longo do eixo da Segunda Circular. Pretende-se articulação do percurso, ao 

sistema de espaços verdes existentes e propostos, associados a elementos ecológicos e 

hídricos. 

A reformulação deste eixo viário teve por objectivo agregar os tecidos urbanos envolventes, 

através de permeabilidades transversais, tornando este eixo viário com características 

semelhantes a alameda urbana. 

O projecto urbano pretende responder às expectativas previstas nos capítulos desenvolvidos 

anteriormente, articulando as medidas propostas: reformulação do eixo e de nós viários, 

reforça e introduz novas ligações, estabelece e reforça uma continuidade da estrutura verde 

articulado aos espaços verdes existentes, propõe ligações dinâmicas entre os espaços e 

propõe novos usos edificados como exemplo o Mercado Biológico, localizado junto às hortas 

urbanas existentes, que se pretende como um elemento marcante na área de estudo. 
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O tema deste Projecto Final de Mestrado foi a Segunda Circular, situada na cidade de Lisboa 

e que teve como abordagem principal, o estudo das suas redes e nós, com a sua 

complexidade e inclusão, e das suas manifestações infra-estruturais e alterações funcionais e 

físicas nos seus pólos. 

Embora a complexidade deste tema e das suas diversas temáticas, este, foi escolhido devido 

às imensas questões diariamente levantadas, que ocorrem como consequência do grande 

impacto rodoviário nas cidades. Posto isto, procurou-se, não só, através da melhoria da 

acessibilidade, como também, na requalificação dos espaços públicos e da estrutura verde, 

renovar a qualidade e atractividade das actividades e usos neste local, transformando esta 

infraestrutura num dos elementos integrantes permeáveis dos diferentes tecidos urbanos da 

cidade.  

Estes três elementos têm-se revelado muito importantes, o que os torna em questões cada 

vez mais discutidas nos dias de hoje, no contexto actual das cidades, neste caso Lisboa, em 

relação aos objectivos que as entidades competentes pretendem para o PDM em vigor. 

Com base nestes princípios, elaborou-se uma solução projectual, em que as estruturas verdes 

foram um elemento impulsionador de todo o processo de intervenção, onde através destes, se 

tenta proporcionar uma continuidade urbana, promovendo um ambiente urbano com fortes 

componentes ambientais, sociais e de conectividade entre espaços. Ainda em relação à 

estrutura verde é importante referir e ter em conta, a forte permeabilização do solo na área 

envolvente à Segunda Circular, pretendendo assim, manter as áreas permeáveis existentes e 

permitir infiltração das águas pluviais em áreas actualmente impermeáveis. 

 Em relação aos espaços públicos, estes foram alterados de forma a serem também capazes 

de unir os diferentes tecidos urbanos, relacionando os edifícios adjacentes entre si, 

conectando os percursos e complementado os espaços, designadamente: pedonais, cicláveis, 

estrutura verde, edificado e redes viárias. 

A intenção, de uma forma geral, é proporcionar um ambiente urbano socialmente dinâmico, 

capaz de convidar o utilizador a usufruir do mesmo, contrariando a actual “indiferença” do 

espaço, que é principalmente causada pelas barreiras criadas pelas infra-estruturas viárias. 

Por fim, é de salientar que apesar de se ter chegado a uma solução para as temáticas 

abordadas, existem muitas outras que se podem testar para as questões levantadas no início 

do trabalho.   
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Equipamentos Escolares
Espaços Verdes de Enquadramento a Infra-estruturas

Equipamentos de Lazer
Zonas Residenciais

Equipamentos Hospitalares
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Rede Ecológica        Áreas Verdes

        Rede Hidrográfica

        Bacias de Retenção

Zonas de risco de inundação

        Alto

        Médio

Quinta das laranjeiras
Quinta do Bensaúde

Quinta da Granja

Quinta das Conchas Campo Grande

Parque de Alvadade 

Parque da Belavista

Monsanto

Edificado ‘51
Edificado ’71 
Edificado ‘93
Edificado actual

Edificado ‘11
Edificado ’51 

Estratégia Ecológica- Novas Ligações PropostasEstratégia Ecológica- Novas Ligações Propostas

Estratégia ViáriaEstratégia Viária
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Esquema de 
Permeabilidades

       Áreas Impermeáveis

        Áreas Permeáveis

        Áreas Permeáveis Propostas

  Áreas Impermeáveis Propostas

        

Relação entre os DiversosTipos de Transportes 
Interface entre as Diversas Formas de Mobilidade

relação dos transportes com o tecido urbano

Reclassificar Zonas ExpectantesAPROXIMAR TECIDOS ENVOLVENTES
Relação entre as Polaridades Urbanas

HUMANIZAR  AS LIGAÇÕES  NÃO AUTOMÓVEIS     
Intensificar a Relação entre os Elementos Polarizadores

ESPAÇO PÚBLICO   ESTRUTURA VERDE  
COESÃO TERRITORIAL MOBILIDADE  
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1

1 2 3 4 5
Antes

Depois

Espaços Verdes associados a Infraestruturas

Nós Viários a Reformular

Ligação Viária Proposta

Reformulação dos Nós Infraestruturais

Áreas a consolidar

Ciclovia - Existente

Ciclovia - Proposta

Estacionamento - Existente

Espaço público de articulação - Existente

Espaço público de articulação - Proposta 
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A

A’

B

B’

C

C’

D

D’

E

E’

F

F’

A’A

B’B C’C D’D
E’E

F’F

Comério + Escritórios + Mercado Biológico

Habitação  + Comércio

Habitação  + Comércio + Centro Comunitário

P5 Caracterização da Segunda Circular no contexto da cidade 
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Planta   Escala 1/2000 
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Corte GG’

Escala 1/1000



80

74

79

84

Mercado

Espaço 

Cargas/Descargas
Administração

75

74

75

74

75

75

74

76

75

74

74

9%

6,6%

13 186 m2

9%

9%

Estacionamento

171,5 m
2

Comércio

Comércio

359 m 2

1396 m2

133,6 m
2207 m 2

74

86.4
85.2

84

80

74.3
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Planta cota 76  Escala 1/1000 

Corte HH’
Escala 1/500
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72 m2

47 m2
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Corte II’

Escala 1/500
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Planta cota 88  Escala 1/1000 
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Cargas e Descargas

Arrumos

82

76

79
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Corte KK’
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