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Resumo 
 
O presente trabalho visa o tratamento de um tema cada vez mais presente no actual e futuro desenvolvimento 
das cidades ribeirinhas e portuárias. O Projecto Final “Lisboa 2100. Projectar a frente ribeirinha em cenários de 
alterações climáticas” pretende criar uma visão prospectiva para a orla ribeirinha de Lisboa, numa altura que 
surgem estudos que revelam uma subida significativa do nível do mar para o ano de 2100.  
 
O tema pode ser entendido de duas formas, uma passa pela aplicação de medidas de adaptação do tecido 
urbano às novas mudanças previstas, a outra forma encara o problema como uma oportunidade para corrigir 
“erros” urbanísticos cometidos fruto de um forte desenvolvimento que teve lugar na frente rio; resolvendo aquilo 
que se entende por dicotomia cidade -rio. 
 
A proposta compreende a frente entre Pedrouços/ Belém e o Parque das Nações, e dispõe-se a analisar o 
impacto da subida do nível médio do mar na orla ribeirinha da cidade de Lisboa. O desenvolvimento do trabalho 
assenta essencialmente sobre dois grandes grupos, um de toda a recolha bibliográfica necessária à 
compreensão do tema e do espaço; e outro de análise e definição da estratégia.  
 
A base do trabalho assume-se como desencadeador de soluções para a frente ribeirinha de Lisboa, no âmbito 
das alterações climáticas mas também no que respeita à restituição do rio à cidade.  
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Abstract 
 
This work is the treatment of a topic increasingly present in the current and future development of cities and ports. 
The Final Project “Lisbon 2100.Projecting riverside front in scenarios of climate change "intends to create a vision 
for the riparian edge of Lisbon, at a time when emerging studies show a significant rise in sea level for the year 
2100.  
  
The theme can be understood in two ways, one passes through the application of measures of adaptation of the 
urban fabric of new planned changes, otherwise sees the problem as an opportunity to correct "errors" committed 
the fruit of a strong urban development that took place in front of the river; resolving what is meant by dichotomy 
city-river. 
  
The proposal comprises the front between Pedrouços/ Belém and the Parque das Nações, and is willing to 
examine the impact of rising sea level in the riparian edge of the city of Lisbon. Developing the work essentially 
relies on two large groups, one of all the necessary bibliographic collection to the understanding of the topic and 
space; and other analysis and definition of the strategy.  
  
The basis of the work is assumed as trigger solutions to the Riverside front of Lisbon, in the context of climate 
change but also with regard to the refund of the River to the city.  
 
 
Keywords: climate change; sea level rise; Riverside front; River; defense; water channel; mobility 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Objecto do trabalho 
O tema desenvolvido no Projecto final de mestrado tem por base o impacto das alterações climáticas nas frentes 
ribeirinhas e intitula-se de “Lisboa 2100. Projectar a frente ribeirinha em cenários de alterações climáticas”. 
 
1.2. Enquadramento do tema 
O tema explora os cenários prospecticos das alterações climáticas dando primazia à análise do impacto da 
subida do nível médio do mar na frente ribeirinha de Lisboa. 
No período Industrial, a cidade de Lisboa sofreu um forte desenvolvimento tecnológico na área dos transportes 
que resultou na construção de uma rede ferroviária com grande expressão na frente ribeirinha que 
simultaneamente apoiava a população e uma extensa faixa aterrada na frente da cidade consolidada, destinada 
essencialmente à actividade industrial e portuária.  
Apesar da grande expressão que tem actualmente o Porto de Lisboa, tendo adjudicada uma grande parte da 
frente ribeirinha, outros espaços garantem a diversidade de usos com alguns apontamentos referentes a 
espaços verdes, culturais, desportivos, entre outros; que não devem ser esquecidos de forma a conservar a 
estrutura e a identidade da cidade.  
 
1.3. Justificação do tema 
O futuro das frentes ribeirinhas tem vindo a marcar cada vez mais as discussões públicas com vista a preparar 
as cidades costeiras para uma inevitável subida do nível médio do mar. 
Da discussão das alterações climáticas surge a oportunidade de reaproximar o rio da cidade, ordenando 
estratégicas que combinem uma forte preocupação económica com o desenvolvimento do porto, com a 
necessária qualidade ambiental e a criação de espaços públicos que interajam com o rio.  
Verifica-se que no caso especifico de Lisboa que a linha de maré alta prevista para o ano de 2100 coincide em 
grosso modo com a linha anterior à fase dos aterros industriais. Por conseguinte a área afecta é constituída na 
sua maioria por áreas industriais e portuárias e de infra-estruturas de mobilidade.  
 
1.4. Objectivos de trabalho 
O tema de projecto “Lisboa 2100. Projectar a frente ribeirinha em cenários de alterações climáticas” tem como 
directiva principal analisar o impacto da subida do mar em todas os componentes do espaço urbano da frente 
ribeirinha, com o intuito de encontrar soluções que possam futuramente constar nas políticas de gestão e 
planeamento da cidade. Para tal é importante não só identificar as zonas de maior urgência na frente ribeirinha, 
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mas também encontrar para cada função metodologias de adaptação do tecido urbano de forma a minimizar o 
impacto da subida do nível do mar.  
Reportando estas directivas para o trabalho prático, o projecto assentará sobre um conjunto de princípios 
previamente estabelecidos. São estes: redesenhar a frente ribeirinha tendo em conta a relação que o tecido 
urbano mantém com o rio, quer seja em termos vivenciais, culturais mas também ambientais e funcionais; 
devolver o rio à cidade no sentido da sua própria identidade como território; valorizar a frente ribeirinha a partir 
de actividades económicas e de recreio; alcançar uma correcta integração entre a cidade, indústria e a 
actividade portuária; criar uma ligação pedonal e ciclável contínua ao longo de toda a margem, para que a 
população possa usufruir de todos os espaços de que a frente dispõe sem quaisquer restrições; criar novas 
formas de mobilidade na cidade e meios de transportes alternativos; e por último mas não menos importante, 
preservar e valorizar o património histórico e cultural importante para o reconhecimento da imagem da cidade. 
Assim o projecto será materializado tendo como base um canal de água que não só terá função de sistema de 
retenção de águas como será uma nova forma de mobilidade dentro da cidade. Deste modo, o projecto terá dois 
objectivos principais bem definidos em toda a sua estratégia territorial, proteger o tecido urbano consolidado na 
subida do nível do mar e redefinir as redes de transportes públicos de forma a obter maior eficiência quer em 
termos de mobilidade, como de acessibilidade e ainda em termos ecológicos. 
 
1.5. Metodologia 
Um tema com a relevância e dimensão que tem a problemática das alterações climáticas, discutido em todo o 
mundo, quando materializado deve ser antecedido por uma análise detalhada não só do próprio tema mas 
também da área que irá ser trabalhada. Deste modo, o trabalhado será executado em várias etapas distribuídas 
em quatro fases de trabalho. 
Como Raymond Quivy apresenta no “Manual de Investigação em Ciências Sociais”, a metodologia usada em 
qualquer estudo sociológico começa com uma pergunta de partida, do qual parte um tema ou assunto a ser 
estudado. Estando o presente projecto no seguimento do tema lançado no âmbito do Projecto Final de Mestrado, 
esta pergunta está já referenciada e serve de apoio a uma pesquisa que deve ser abordada com vista à 
resolução.  
Numa primeira fase, o tema é explorado de uma forma mais abrangente naquilo que se entende por fase de 
estudos. Com esta fase pretende-se uma primeira abordagem ao tema com a recolha de exemplos de casos 
actuais e projectos futuros, que permitam compreender a dimensão do problema a tratar e das formas possíveis 
para o solucionar.  
Deste modo foram estudadas as cidades de Belém do Pará no Brasil e Estocolmo na Suécia. Belém do Pará tem 
a particularidade de ter sido criada e de ter tido um crescimento semelhante ao da cidade de Lisboa. Estocolmo, 
pela sua localização geográfica e distribuição territorial cuja gestão passa essencialmente pelo controlo das 
marés através de uma rede de comportas, como é próprio de algumas cidades rodeadas de água. 
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A fase seguinte, a fase de análise, compreende em simultâneo duas etapas descritas por Raymond Quivy, a 
etapa da exploração (leituras, reconhecimento do local) e a etapa da definição da problemática.  
Aquilo pelo qual se denomina a etapa de exploração, inicia-se com a leitura de textos sobre o tema das 
alterações climáticas. A complexidade subjacente ao tema torna necessária a compreensão da sua origem e da 
sua exploração em termos de aplicação de politicas ambientais. Nesta etapa são exploradas as politicas 
internacionais e nacionais, medidas, acções, planos e soluções, encontradas para tratar o problema.  
Definida a problemática, esta será explorada com base na leitura de textos que passam por um conhecimento 
mais aprofundado da origem dos problemas detectados e de temas que lhe estão associados como o é o 
desenvolvimento das cidades portuárias, o desenvolvimento do porto de Lisboa, entre outros. Nesta fase torna-
se fundamental aprofundar conhecimento acerca do universo de estudo, procurando uma síntese dos seus 
principais problemas, fraquezas e potencialidades. Assim torna-se fundamental conhecer a evolução histórica da 
frente ribeirinha, como foi originalmente ocupada, como se expandiu territorialmente, qual era originalmente a 
sua relação com o rio, enumerando os acontecimentos e períodos que marcaram a sua evolução. 
Seguidamente é importante recolher e caracterizar todos os elementos que fazem parte do espaço urbano da 
cidade de Lisboa – tecido urbano, espaço público, redes de mobilidade e funções, sendo posteriormente 
analisados através da contabilização da subida do nível do mar.  
A análise do impacto será concretizada tendo em conta dois níveis topográficos na cartografia de Lisboa, a 4 e a 
5 metros. Para qualquer um dos dois cenários determinados, o cálculo é feito com base em duas situações 
possíveis. Os 4 metros abrangem 1 metro de subida do nível do mar, mais a altura referenciada para a maré alta 
e uma situação de clima normal; ou uma subida entre 0.4 a 0.6 metros do nível do mar, em maré alta com uma 
situação de clima extremo. Os 5 metros abrangem 2 metros de subida do nível do mar, mais a altura 
referenciada para a maré alta e uma situação de clima normal; ou uma subida entre 1.4 a 1.6 do nível do mar, 
em maré alta com uma situação de clima extremo. Ambos os níveis não contabilizam as situações de 
inundações relâmpago, em que o nível do mar pode situar-se entre os 1,2 e os 5 m de altura. (ver em anexo I – 
Quadro 1) 
 
A terceira fase, a fase da definição da estratégia compreende uma visão integral da frente ribeirinha, apontando 
soluções de forma mais abrangente para todas as áreas prioritárias, e de forma mais detalhada para duas delas, 
à escala do espaço público.   
A visão estratégica engloba essencialmente três preocupações, a intrusão de água no território; o funcionamento 
e articulação das redes de transportes; e a relação entre a cidade e o rio. 
Analisando as redes viária e ferroviária, constatou-se que os grandes eixos viários, assim como as linhas 
ferroviárias ribeirinhas eram fortemente afectadas, tendo fortes implicações em termos de tráfego nas restantes 
artérias. Ainda que se constem importantes eixos de atravessamento e distribuição na cidade, são também 
fortes barreiras à proximidade ao rio. 
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A proposta visa o entendimento entre a complementaridade de todas as redes de transporte e o melhoramento 
da relação entre a cidade e o rio, libertando a frente de barreiras físicas. 
 
1.6. Delimitação do universo de estudo 
O território explorado compreenderá o arco ribeirinho entre Pedrouços/Belém e o Parque das Nações, numa 
extensão de cerca de 20 km. 
A análise da área de intervenção deverá incidir sobre todos os elementos urbanísticos que compõem a frente da 
cidade, sejam eles edificados ou espaços públicos/privados, no universo actual, reportando-a posteriormente 
apara os cenários prospecticos para 2100, ou seja, analisar toda a frente a partir da área inundável prevista. 

1.7. Estrutura do trabalho 
A estruturação do relatório final de projecto apresenta-se em três partes. A primeira parte dá a conhecer o 
objecto de trabalho, assim como os objectivos do mesmo e a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento. 
Na segunda parte, o exercício do estado dos conhecimentos leva à reflexão de todas as temáticas relevantes 
para o desenvolvimento do trabalho. A terceira e última fase subdivide-se em sete capítulos necessários para a 
compreensão de todo o universo de estudo, concluindo com a planificação da frente ribeirinha; de duas zonas 
apontadas como prioritárias; e do projecto de detalhe de um espaço de mobilidade – Terminal de Cruzeiros - que 
se desenvolve em estreita relação com o rio, perante as esperadas alterações no clima. Esta fase é fundamental 
numa primeira instância para compreender o impacto que as alterações climáticas terão na relação entre a 
cidade e o rio, apontando os momentos e elementos de ruptura, e ainda formas de adaptação da cidade à 
presença da água em meio urbano. 

2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 
 
No âmbito da actividade de gestão territorial, o gestor ou planeador tem a função permanente de avaliar o 
território, indicar presentes ou futuros problemas e proceder à sua resolução. Para tal é necessário que tenha 
perante o exercício da sua função uma atitude prospectiva, uma atitude que embora seja difícil em planeamento, 
uma vez que o território está em constante transformação; é uma acção necessária quer para um melhor 
entendimento do território e do universo onde está inserido, quer para a resolução de eventuais problemas que 
possam surgir e condicionar o pressuposto estratégico.  
Esta atitude levanta como necessário e determinante para o futuro do planeamento a construção de cenários, 
cujo objectivo não é mais que representar as diferentes formas de antever ou prospectivar o que irá decorrer na 
área em questão com base no estado actual social, económico, ambiental e da estrutura urbana. Desta forma a 
atitude do planeador “não é o de afirmar que se vai verificar tal cenário, mas responder a uma de duas questões: 
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se vier a materializar-se um determinado cenário, que decisões se deverão tomar; ou que decisões se deverão 

tomar para que se materialize um determinado cenário considerado desejável.” (Correia, 2010) 

Para tal é importante que o gestor não se fixe apenas nos limites do seu próprio território mas que pelo contrário 
se afaste e conheça o território no sentido mais abrangente, tanto no que diz respeito à envolvente imediata, 
como ao seu posicionamento perante a região, o país e em horizontes mais alargados. 
Deste modo e de forma a contribuir para um resultado o mais coerente e válido possível, o desenvolvimento do 
estudo não passa apenas por analisar os fenómenos e cenários das alterações climáticas, mas igualmente 
aprofundar a evolução histórica do universo de estudo, completando a análise com exemplos de outras cidades 
portuárias em situação semelhante, em busca de maior compreensão das estratégias territoriais a adoptar.  
As cidades portuárias pela sua natureza são mais atractivas para a população como para as actividades 
económicas. A Revolução Industrial trouxe uma melhoria substancial no modo como pessoas e mercadorias se 
deslocam, o que impulsionou duas grandes tendências, a localização de grandes portos próximos das 
actividades industriais e o fenómeno da Litoralização, que mobilizou centenas de pessoas do interior do país 
para o litoral. Como consequência deste acontecimento verifica-se que a maior parte da população portuguesa 
se encontra no litoral, sendo as cidades de Lisboa e Porto, as cidades com maior concentração populacional de 
Portugal Continental.  
Assim, as grandes preocupações inerentes ao problema das alterações climáticas e mais especificamente ao 
impacto da subida do nível médio do mar, são sem dúvida a vida humana, património e economia da cidade e da 
região. As questões humana e do património abrangem tudo o que se encontra intrinsecamente ligado à vida 
urbana, identidade dos habitantes e ao reconhecimento da imagem da cidade como a conhecem. Em relação à 
economia, é importante não esquecer que são as grandes actividades económicas que mais contribuem para o 
desenvolvimento urbano e que criam emprego. Torna-se essencial à vida humana que estas questões comecem 
já hoje a constar de forma real e metódica no planeamento urbano em todo o mundo.  
 
O desenvolvimento do Projecto Final de Mestrado deverá contemplar uma análise aprofundada e por vezes 
detalhada dos seguintes temas: (a) Politicas e estudos nacionais e internacionais sobre a temática das 
alterações climáticas; (b) A evolução urbana da cidade e a sua relação com o rio; (c) O desenvolvimento do 
Porto de Lisboa como elemento integrante e motor da economia local e regional; tendo ainda como suporte 
casos de estudo cujos exemplos permitem compreender e posteriormente conduzir experiências a nível 
interventivo na fase de projecto.  
Dada a complexidade intrínseca à apreensão de todas as vertentes do tema de projecto, são muitos os 
documentos de referência para cada capítulo apresentado. 
No que se refere às políticas e estudos nacionais e internacionais, os documentos estendem-se na histórica, já 
que o tema começou a ser abordado nos anos 80 do século passado, quando os primeiros estudos científicos 
relacionavam as emissões de carbono por acção humana, com as alterações do clima mundial. 
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A leitura das políticas nacionais e internacionais enriquece o estudo no sentido da compreensão do tema das 
alterações climáticas e neste sentido surgem várias questões Como surgiu? O que se discute? Quais os 

impactos? Que medidas foram elaboradas e executadas? Quais as perspectivas de futuro?  
Desde a sua origem, são estas as perguntas que surgem aquando da elaboração de planos, sejam eles 
nacionais ou internacionais, com a diferença que os nacionais incidem sobre o território Português mas 
operacionalizam segundo leis internacionais. Deste modo instrumentos como o Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas; o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão e a Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas, seguem as premissas ditadas em acordo com os Estados Membros da 
União Europeia e com o que foi acordado no Protocolo de Quioto, assinado no Japão. Para além dos já 
referenciados instrumentos foram analisados o Quadro das Nações Unidas de 1992, assim como o Programa 
Europeu para as Alterações Climáticas.  
Desde 1990 com o primeiro relatório do The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) que se têm 
vindo a realizar vários estudos distribuídos pelas mais diversas entidades. Contudo a importância deste tema 
implicava a criação de um organismo internacional oficial cujo objectivo seria fornecer dados específicos sobre o 
estado actual e futuro das alterações climáticas e do seu impacto na sociedade, no ambiente e na economia 
mundial. Menciona-se como referência de trabalho, o quarto relatório do IPCC de 2007 e ainda o Livro Técnico 
sobre as alterações climáticas e água, elaborado para responder a dúvidas do próprio IPCC.  
Quanto aos estudos nacionais refere-se o SIAM I e SIAM II – Alterações Climáticas em Portugal: Cenários, 
Impactos e Medidas de Adaptação, entre os anos de 1999 – 2002 e 2002 – 2003, respectivamente. Estes 
estudos visam a avaliação do impacto das alterações climáticas em todo o território nacional nos sectores dos 
recursos hídricos, zonas costeiras, agricultura, saúde humana, energia, floresta e biodiversidade e pescas. 
 
Conhecer o universo de estudo deve ser o primeiro passo de qualquer intervenção urbanística. Reconhecer um 
espaço tão extenso como é a frente ribeirinha de Lisboa implica necessariamente um conhecimento amplo da 
história da cidade no sentido mais vasto da palavra, acompanhando todas as suas vertentes. No livro “Lisboa: 

urbanismo e arquitectura”, José Augusto França descreve a evolução urbana da cidade desde a sua origem até 
à república. Todos os momentos da história, até os mais remotos se tornam importantes para perceber a relação 
entre a cidade e o rio. Até a meados do século XIX, a cidade mantinha uma estreita relação com o rio do qual 
dependia. Foram a sua localização geográfica e os Descobrimentos que fizeram o que é hoje, com o devido 
reconhecimento.  
Apesar das muitas transformações até ao século XIX, foi a Industrialização que mais transformou a cidade, cuja 
evolução dessa transformação está bem explícita na Tese de Doutoramento do Professor João Pedro Costa “La 

ribera entre proyectos : formación y transformación del territorio portuario, a partir del caso de Lisboa” , que 
apresenta a Revolução Industrial como principal motor de transformação da frente ribeirinha, com consequências 
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que passaram pela alteração nos sistemas de transporte, pela rápida expansão da actividade industrial e 
portuária e pela mudança de paradigma do que respeita à relação que a cidade mantinha com o rio.  
A leitura deste documento vincou ainda a importância do Porto de Lisboa para a cidade. O porto necessita da 
cidade como a cidade do porto, ambos funcionam como motores de desenvolvimento. Esta estreita relação nem 
sempre é bem recebida e no caso específico de Lisboa, tem levado a longas e históricas discussões quanto à 
localização do porto no coração da cidade. A compreensão desta relação é fundamental para o tratamento da 
cidade, ainda mais quando cresce a preocupação ambiental e social associada às dicotomia cidade – porto e 
cidade -rio.  
A leitura da Tese de Mestrado de João Maria Alves “De um porto industrial a um porto urbano. Processos de 

transformação portuária e reabilitação urbana” apresenta em outras coisas, o estado actual do porto em toda a 
sua jurisdição, usando-se da comparação com outros portos ibéricos para poder fazer uma avaliação 
fundamentada de toda a área portuária de Lisboa.  
Seguindo a experiência adquirida pelos vários autores, são expostos e analisados alguns casos ao longo dos 
vários capítulos, tendo a função de apoiar o desenvolvimento do projecto, seja pela assimilação de estratégias 
desenvolvidas noutras partes do mundo, seja para poder avaliar o próprio território. Nesta fase de conhecimento 
tornou-se evidente a necessidade de reportar casos de cidades que lidam frequentemente com o problema da 
subida do nível do mar. O método foi simples, pesquisar grandes cidades portuárias que ao mesmo tempo que 
criam formas de preservação da cidade ao impacto da subida de água, procuram estratégias de adaptação da 
actividade portuária a esta nova realidade. 
Das várias hipóteses colocadas, foram as cidades de Roterdão e de Nova Iorque, aquelas que mais se 
destacaram. Em ambos os casos, a cidade desenvolveu-se a partir de uma relação íntima com mar.  
Roterdão situa-se no coração do delta holandês e o grande parte do seu território encontra-se abaixo do nível do 
mar, tendo por essa razão um longo historial de pesquisa e investigação no que respeita a sistemas de 
protecção como barragens e diques. A cidade de Nova Iorque teve no período industrial, o maior porto do mundo 
e assim se manteve durante várias décadas. A sua estreita relação com a água, valeu-lhe o título de “Nova 
Amesterdão” e foi através desta que se desenvolveu. Um facto curioso na sua história foi ter recebido o primeiro 
navio porta contentores no porto de Newark, dez anos antes de Roterdão, que décadas mais tarde o 
ultrapassou; o que revela um forte desenvolvimento tecnológico e grande capacidade em termos das infra-
estruturas de transportes necessárias.  
Estas duas cidades encontram-se ligadas em rede a mais 56 cidades em todo o mundo, desenvolvendo 
soluções urbanas para minimizar o impacto decorrente das alterações climáticas. A estas duas cidades junta-se 
ainda o estudo de outra cidade – Estocolmo – que pertence igualmente ao grupo de cidades da iniciativa C40 

Cities.  
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Para a concepção e realização das alternativas para o projecto final, foi importante todo o conhecimento 
adquirido nas várias conferências assistidas, assim como o estudo prévio de várias cidades que lidam com o 
problema da subida do mar quer pelo seu aumento gradual do nível quer por consequência de acontecimentos 
meteorológicos extremos. 
A conferência Delta Aproach realizada a 16 de Novembro de 2010 em Lisboa foi sem dúvida o acontecimento 
que levou ao conceito condutor de todo o projecto. 
Um dos oradores foi o Professor Han Meyer que começou por inserir um novo termo à discussão do impacto das 
alterações climáticas nas cidades costeiras. O termo usado Urban Delta acolhe três elementos fundamentais no 
planeamento urbano: human (construído), infraestructure (redes) e natural (linhas de água). Para o Professor da 
Universidade TU Delft, estes são os elementos fundamentais que constituem o meio urbano e são os elementos 
sobre o qual o planeamento se deve debruçar a fim de minimizar o impacto da subida do nível do mar. 
As zonas costeiras são caracterizadas pela sua diversidade de desenho urbano e de usos. A temática da subida 
do nível do mar implica repensar noutras formas e metodologias de planeamento. É neste seguimento que Han 
Meyer expõe duas questões fundamentais, Como se pode transformar um inimigo em amigo? O que pode ser 

feito para que cada zona se torne mais atractiva? Estas questões estiveram desde cedo presentes no 
desenvolvimento do projecto, juntamente com outras referências como o estudo das cidades de Belém do Pará 
no Brasil e Estocolmo na Suécia; e ainda a leitura do livro “On the water; Palisade Bay” cujo estudo ganhou o 
prémio Latobe em 2007 e levou à criação do projecto MoMa: Rising Currents para a frente ribeirinha de Nova 
Iorque.  

3. DESENVOLVIMENTO 
Capitulo I 

3.1. As alterações climáticas 
 
O tema  
Segundo o IPCC, o termo “mudança climática” define-se como uma variação que é atribuída directa ou 
indirectamente às actividades humanas que alteram a composição da atmosfera global, e também a variação 
natural do clima observada durante períodos de tempo compatíveis.  
No relatório de 2007, o IPCC analisa a situação global referindo graves consequências como a subida do nível 
do mar; inundações mais frequentes e menos previsíveis; secas severas que provocarão a fome, conjuntamente 
com a perda de um terço das espécies animais e vegetais.  
Apesar de naturalmente a temperatura aumentar por alterações no equilíbrio energético da atmosfera, são as 
causas antropogénicas as que maior influência exercem sobre a alteração do clima.  
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Estudos recentes revelam que nos últimos 150 anos, a temperatura da superfície terrestre aumentou cerca de 
0.5ºC devido ao desenvolvimento substancial do efeito de estufa, proveniente da emissão de GEE para 
atmosfera por acção humana. 
Desde 1750, data do início da Revolução Industrial que a evolução tecnológica provocou um aumento 
significativo da combustão de combustíveis fósseis. Depois de se ter verificado que 75% das emissões de CO2 
nos últimos 20 anos resultam da combustão de combustíveis fósseis, é possível constatar que este 
acontecimento foi uma das causas principais para o efeito de estufa. Da mesma forma que o progresso 
tecnológico aumentou a emissão de carbono para a atmosfera, prevê-se que até 2100 o valor da concentração 
de GEE (em particular CO2) seja duplicado. Esta alteração drástica no sistema atmosférico provocará, segundo o 
Grupo Intergovernamental sobre a mudança do clima (IPCC), um aumento da temperatura média mundial entre 
1.5ºC e 4.5ºC. 
O aumento de temperatura na troposfera tem levado nos últimos anos ao degelo de calotes que provocou uma 
subida do nível do mar na ordem dos 10 aos 20 cm. Estudos comprovam que embora os avanços tecnológicos 
possibilitassem a estabilização dos gases com efeito de estufa, permaneceria a subida do nível do mar pelo 
degelo provocado pela acção do homem. 
 
A problemática 
O termo de desenvolvimento sustentável surge associado ao conceito de ambiente urbano. O termo relaciona a 
condição humana à condição urbana, apontando como um dos principais problemas na União Europeia, a 
densidade populacional nas cidades, com principal incidência do litoral de cada território. Aqui é determinado 
que o cenário dominante de desenvolvimento é viver melhorar em cidade, e uma vez que o homem vive em 
cidades, serão necessárias melhores cidades.  
Assim surge o conceito de “qualidade de ambiente urbano” que associa aspectos como o bem-estar fundamental 
da população e o controlo dos recursos naturais, à qualidade de vida das populações. 
Outro dos problemas associado a esta problemática, é o facto de as cidades gerarem muitos dos problemas 
associados à poluição, já que é ai que o homem produz; tornando as cidades focos e fontes de problemas 
ambientais. 
Este é sem dúvida um dos temas mais discutidos e mais presentes na política comunitária, uma vez que se 
determinou que 80% da população da União Europeia vive em cidades. A problemática gere-se então à volta 
das áreas urbanas como locais onde os problemas do ambiente mais afectam a qualidade de vida dos cidadãos, 
sendo verdade para todos os Estados-Membros, incluindo Portugal.  
A política comunitária tem hoje uma grande importância na gestão e coordenação das políticas de todos os 
Estados-Membros. As autoridades locais têm vindo a ser desafiadas a resolver os seus problemas ambientais 
nas suas cidades, sendo para isso apoiados por fundos europeus.  
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O sector dos transportes, energia e indústria e, nalguns casos, o turismo constituem as principais actividades 
com impacto na qualidade do ambiente urbano, contudo se bem contabilizadas, podem beneficiar de um 
ordenamento racional e de uma gestão sustentável nas áreas urbanas. 
Ao longo dos últimos anos, o conceito de desenvolvimento sustentável tem vindo a ser progressivamente 
integrado em políticas, designadamente de desenvolvimento territorial, tanto a nível internacional como europeu. 
As origens deste conceito são, pelo menos, da década de 70. 
Ainda que sejam muitos os esforços para sensibilizar a população mas principalmente as grandes potências e 
actividades poluidoras, continua-se a poluir desenfreadamente sem medir as consequências futuras. 
Segundo relatórios recentes, mesmo que se pare hoje de emitir carbono para a atmosfera, o risco persistirá 
sendo apenas amenizado. Concluindo assim que apesar de poderem ser tomadas medidas no sentido de reduzir 
a emissão de CO2, as cidades continuarão a precisar de se adaptar às alterações climáticas.  
Assim sendo, existem duas formas que encarar a mudança, através da mitigação ou pela adaptação. A 
mitigação consiste em definir medidas para a diminuição das emissões no futuro, com benefícios a longo prazo, 
sendo que se aplica aos sectores da energia, transporte, indústria, construção, florestas, agricultura, entre 
outros. O IPCC define-a como “as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e 
humanos, contra os actuais ou esperados efeitos das alterações climáticas.1  
A adaptação consiste na elaboração de medidas para diminuir os impactos das mudanças climáticas, sendo os 
benefícios mais localizados e imediatos com acções definidas nos sectores da saúde, turismo, gestão da orla 
costeira, planeamento de infra-estruturas, entre outros. O IPCC define esta acção como “ a substituição ou a 
alteração tecnológica que reduz o consumo de recursos naturais e as emissões por unidade de produção”.2 
 
Politicas nacionais 
Em Portugal, a preparação da estrutura do Estado em matérias de ambiente começou com a criação da 
Comissão Nacional de Ambiente (CNA) em 1970, por Marcello Caetano. 
“O seu aparecimento está relacionado com a preparação portuguesa para a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Ambiente Humano de 1972 em Estocolmo. De forma a fazer progredir os preparativos para a 
Conferência, a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa agenda uma reunião em 1971 em Praga 
(conhecida por Simpósio de Praga), na qual Portugal participa com a Monografia Nacional sobre os Problemas 

Relativos ao Ambiente. Este é o primeiro documento oficial que aponta os problemas ambientais que afectam o 
país.” (QUEIRÓS, 2002) 
Com a aprovação do Protocolo de Quioto, Portugal assumir o compromisso não só reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa mas também de incorporar estas preocupações na legislação. As novas 

                                                           
1 Tradução da definição original do IPCC “ Initiatives and measures to reduce the vulnerability of natural and human systems against actual or expected 
climate change effects” 
 
2 Tradução da definição original do IPCC “ Technological change and substition that reduce resource inputs and emissions per unit of output”. 
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preocupações ambientais passaram então a incorporar a legislação portuguesa e dela fazem parte três 
documentos importantes, são estes: o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), o Plano 
Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC). 
 
O PNAC foi o primeiro programa nacional a ser desenvolvido no âmbito das alterações climáticas em Portugal. O 
programa foi criado com o objectivo específico de controlar e reduzir as emissões de fases com efeito de estufa, 
de forma a enquadrar e respeitar os compromissos ditados no Protocolo de Quioto e no Acordo da Partilha de 
responsabilidade no seio da União Europeia. Este programa é realizado de forma a antecipar e minimizar os 
efeitos das alterações climáticas no território nacional.  
O Plano Nacional de Atribuição de Emissão de CO2 surge como um esforço de redução das emissões de GEE, 
fixando um determinado número de licenças de emissões a ser repartidas por dois períodos (PNALE I para 2005 
e PNALE II para 2008-2012, conjuntamente com a atribuição de um valor mínimo de dotação que o Orçamento 
de Estado transferirá para o Fundo Português de Carbono até 2012.  
 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
“As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, sociais e 

económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na actualidade. 

A resposta política a este problema requer uma acção enérgica, traduzida na tomada de medidas que preparem 

a sociedade para lidar com os impactes biofísicos e socioeconómicos das alterações do clima. 

Apesar da existência de um instrumento internacional para a redução de emissões considera -se, face aos 

padrões actuais de conhecimento, que as alterações do clima são inevitáveis, existindo ainda grande consenso 

de que as emissões globais de gases com efeito de estufa continuarão a aumentar nas próximas décadas. 

Por outro lado, o progresso científico tem permitido reconhecer que, ainda que as concentrações de gases com 

efeito de estufa estabilizassem, o aquecimento e a subida do nível médio do mar de origem antropogénica 

continuariam durante séculos, devido à dinâmica associada aos processos climáticos.” (Resolução do Conselho 
de Ministros nº24/2010) 
 
As considerações expressas em Resolução de Ministros e posteriormente na ENAAC remetem para uma 
crescente preocupação com o impacto das alterações climáticas em território português.  
Apesar de realizado e ratificado o PNALE de grande importância no âmbito desta matéria, tornou-se necessário 
avaliar o inevitável impacto das alterações climáticas. Deste modo, a ENAAC tem por base uma forte 
investigação realizada através de quatro relatórios: Projectos SIAM, SIAM_II (Climate Change in Portugal: 

Scenarios, Impacts and Adaptation Measures) e CLIMAAT_II (Clima e Meteorologia dos Arquipélagos 

http://www.siam.fc.ul.pt/siam.html
http://www.siam.fc.ul.pt/siam.html
http://www.climaat.angra.uac.pt/
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Atlânticos), IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Os primeiros três avaliam detalhadamente o 
território português, já o último faz uma avaliação a nível mundial.  
 
Este documento expressa a importância do envolvimento de todos os sectores da sociedade, seja o sector 
público, privado ou até mesmo os próprios cidadãos, o sector público executando leis, o sector privado seguindo 
as directivas do Estado e os cidadãos demonstrando a consciencialização da gravidade da situação através da 
mudança de padrões comportamentais erróneos.  
 
As alterações climáticas em Portugal 
 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Os últimos onze anos (1995-2006) foram classificados como os anos mais quentes desde que há registo. A 
temperatura do Árctico aumentou quase duas vezes mais em relação à taxa média global dos últimos cem anos, 
apontando o período mais quente entre 1925 e 1945. 
Os dados registados através dos satélites desde o final da década de 1970, têm presenciado uma redução da 
extensão média do mar árctico de 2,7% por década, com maior expressão no verão. (ver em anexo I – Figura 1) 
Por todo o mundo surgem exemplos de que o clima global está realmente a mudar. A frequência de 
acontecimentos de precipitação fortes tem aumentado sobre a maioria das regiões continentais, consistente com 
o aquecimento e o aumento observado de vapor de água na atmosfera. Verifica-se a diminuição de dias e noites 
frias e geladas, contrapondo a um aumento de ondas de calor. 
Para as próximas décadas é esperado um aquecimento na ordem dos 0,2ºC. Deste modo, mesmo que a 
concentração de todos os GEE e aerossol se mantivessem os mesmos do ano 2000, seria esperado um 
aquecimento de 0,1ºC. 
Este aumento significativo de temperatura, irá acelerar o degelo dos pólos Árctico e Antárctico, o que contribuirá 
para a subida do nível do mar já no século XXI. Em algumas previsões, o gelo marítimo de final do verão árctico, 
desaparece completamente até ao final do século. (ver em anexo I – Figura 2) 
A redução do volume da cobertura gelada da Gronelândia continuará a contribuir para a elevação do mar após 
2100.  
 

Projecto SIAM – Scenarios, Impacts, and Adaptation Measures 
A temperatura média do ar em Portugal Continental tem aumentado à semelhança do panorama global. Nos 
últimos 50 anos observou-se um aumento superior da taxa de aquecimento face a décadas anteriores. Por 
conseguinte, a temperatura mínima e máxima diária aumentaram. Contudo este crescimento não tem sido 
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uniforme, demonstrando-se mais acentuado para as temperaturas mínimas, o que tem gerado a redução da 
amplitude térmica, com manifestamente temperaturas mais altas.  
Para 2100, os cenários previstos pelos diversos Modelos de Circulação Geral ou Modelos Numéricos (GCM – 
General Circulation Models), estimam um aumento de temperatura entre 4ºC e 7ºC para a Península ibérica.  
Os dados para Portugal Continental apontam para o crescimento de eventos meteorológicos extremos no que 
diz respeito à temperatura e à precipitação. Acontecimentos de secas severas e extremas serão cada vez mais 
frequentes, bem como por oposição, ocorrerão mais cheias e inundações.  
Isto procede-se na medida em que aumentam o número de dias consecutivos de temperaturas extremas e de 
ausência de precipitação; por outro lado, aumentam o número de dias consecutivos de precipitação, com menos 
períodos de chuva ao longo do ano mas de maior intensidade, apontando a magnitude da diminuição de 
precipitação para as zonas centro e sul do país.  
Em meio urbano, uma das grandes preocupações referentes ao aumento de períodos de chuva intensa, está no 
consequente crescimento da ocorrência de inundações para o qual o sistema urbano nacional não se encontra 
preparado. Nos últimos anos as consequências provenientes de mudanças no clima, têm-se agravado por falta 
de planeamento e saneamento público, o que demonstra uma falha importante da gestão do território, bem como 
a falta de planeamento em muitas zonas do país.  
Já no respeita à agricultura por exemplo, as consequências têm sido devastadoras com a perda constante de 
cultivos, quer pela ausência quer pela intensidade das chuvas. A situação tende a agravar-se com o novo 
panorama para as décadas futuras, reflectindo-se numa situação social e económica muito preocupante. 
Os cenários apontados são realmente preocupantes, se por um lado os GCM demonstram uma variação da 
precipitação mensal e a diminuição do número de dias ao longo do ano, ocupando intensamente o Inverno e 
tornando-se diminuta nos meses de Primavera. Os cenários apresentam ainda o decréscimo da amplitude 
térmica, o que se irá reflectir no aumento das temperaturas médias anuais, incidindo principalmente sobre as 
temperaturas mínimas que se prevêem passar de um intervalo entre 2ºC e 12ºC para 6ºC e 16ºC, previstas para 
o período 2080 – 2100.  
Quanto à amplitude e número de dias do ano das temperaturas máximas, os cenários apontam para algumas 
zonas do país, valores superiores a 38ºC. Já no respeita ao numero de dias em que a temperatura máxima 
excede os 35ºC aumenta significativamente em todo o país. (ver em anexo I – figura 3) 
 
Orlas costeiras 
Não obstante do forte impacto das alterações climáticas nos valores da temperatura e de precipitação, a 
variação do nível do mar é sem duvida uma das grandes preocupações do século XXI.  
Com aproximadamente 75% de população a viver no litoral, é aqui que se concentram os sectores 
impulsionadores da economia nacional, representando em conjunto cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. Naturalmente que é também nas orlas costeiras que se reúnem uma série de actividade recreativas 
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ligadas à agua ou não, que são pólos mobilizadores de pessoas, quer sejam habitantes, quer sejam visitantes 
nacionais ou estrangeiros. Toda a gestão costeira representa inúmeros benefícios financeiros para o país e 
talvez por isso seja actualmente a mais discutida. 
Decorrente das alterações climáticas, a temperatura, volume e curso das águas do mar serão substancialmente 
alterados. O aumento da temperatura superficial dos oceanos provocará o derretimento de parte dos glaciares. 
Este acontecimento terá duas vertentes, uma que se apresenta sobre a forma de perda de volume dos glaciares, 
como foi anteriormente referido; outra que se estende no aumento da expansão térmica da água, que por sua 
vez aumentará a quantidade de precipitação. Contudo o resultado será o mesmo, a subida do nível médio da 
água do mar.  
Mediante estes factos, encontramos associados diversos problemas, como: 1) o aumento do risco de inundação; 
2) a aceleração da erosão costeira; 3) situações extremas de combinação de tempestades com maré cheia; e 4) 
a intrusão de sal nos aquíferos de água doce e nos estuários. 
Quanto ao curso, prevêem-se alterações no regime de ondas, na circulação oceânica e na salinidade.  
Segundo o presente estudo do SIAM, as perdas são extraordinárias, uma vez que se prevê a perda de cerca de 
67% do território costeiro, sejam perdas no âmbito da geomorfologia costeira seja nos usos do terreno.  
É importante frisar a crescente necessidade de integrar estas preocupações nos IGT, para que sejam aplicadas 
medidas de adaptação ao impacto das alterações climáticas, seja em meio urbano, rural ou nas orlas costeiras.    
 
 

Capitulo II 

3.2. Processos de transformação da frente ribeirinha de Lisboa 
 “O sítio, protegido do oceano mas a ele ligado por águas tranquilas, com montes e vales férteis sob clima 

ameno, naturalmente atraiu populações que sucessivamente invadiram e ocuparam o território extremo de 

península da Hispania…” (FRANÇA, 2005). 
Lisboa nasceu da proximidade ao rio, e a sua localização estratégica levou à formação do primeiro aglomerado 
urbano na encosta do castelo. Esta condição morfológica conferiu-lhe grande importância na exploração das 
potencialidades do Estuário do Tejo, despertando o interesse na permanência de tantos povos que fizeram a 
história da cidade. 
Na sua origem a cidade sempre manteve uma forte relação com o rio. Se numa primeira abordagem a posição 
da cidade face ao rio era puramente estratégica, ao longo dos anos foi tomando outras posições e ganhando 
outros significados. 
Durante muitos anos e apesar das relações que mantinha via rio e mar, Lisboa viu-se fechada sobre si mesma. 
Toda a sua área era delimitada por muralhas, que restringiam a relação directa entre os habitantes da cidade e o 
seu precioso rio. 
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À medida que a cidade se expandia, crescia igualmente a cerca que a envolvia. Contudo o exponente 
desenvolvimento urbano e o forte crescimento populacional contribuíram para que lentamente se denotasse a 
necessidade de alargar os limites da cidade para além muralhas. 
Um novo paradigma urbano nascia.  
Os factores de mudança foram vários entre os quais a tentativa de D. João I de reorganizar o caos que se 
assistia, tendo por base algumas das edificações ribeirinhas deixadas por D. Dinis, como a Alfândega Real e as 
Fangas da Farinha; o arranque dos Descobrimentos em 1500 e a sequente construção do Paço Real que 
conferiram um novo significado à frente ribeirinha.  
A construção do Paço Real tornou-se assim a primeira demonstração urbanística da importância da relação que 
a cidade deveria manter com o rio. O terraço aberto sobre o rio funcionava como porta de entrada na cidade.  
Todo o crescimento urbano que se seguiu era manifestamente ribeirinho, com especial atenção à actividade 
náutica e comercial. Crescia simultaneamente o interesse por parte das classes mais favorecidas, construindo 
casa à beira-rio em terrenos cedidos pelo rei para animar o seu local favorito da cidade.  
A imagem da cidade era engrandecida agora por obras imponentes de forte relação com o rio, exaltando a 
cidade de uma conotada modernidade muito apreciada no seu tempo. 
 
“ Grande parte desta cidade desapareceu cerca das 10 horas da manhã do dia de 1 de Novembro de 1755, 

abalada por um terramoto de raríssima intensidade (graus VIII e X sobre XII da escala de Richter), cujo epicentro 

é localizável a oeste de Gibraltar e que foi sentido por toda a Europa, a África do Norte e até nas Américas”. 

(FRANÇA, 2000)  
 
Com toda a transformação que a costa foi sofrendo até ao século XVI, um fatídico acontecimento levou à 
destruição de grande parte da baixa da cidade, deixando para trás séculos de herança urbana. Contudo o 
terramoto e maremoto de 1755 constituiu um passo para modernização de Lisboa, tendo sido a base do 
planeamento urbano da capital. 
Foi a partir da segunda metade do século que se observa um despertar para a necessidade de expandir o 
território, resultando nos primeiros aterros e assim o primeiro território ganho ao rio. 
 
Revolução industrial e a Industrialização  
Embora o terramoto de 1755 tivesse impulsionado as grandes mudanças na cidade consolidada, foi a chegada 
da Industrialização que permitiu à cidade uma expansão mais rápida e marcou o século que lhe seguiu com as 
maiores alterações na cidade, permitindo desenvolver-se não só territorialmente mas também economicamente. 
Com o romper da Revolução Industrial surgem assim três tendências:  
(1) Expansão da cidade com a projecção de aterros na frente ribeirinha; (2) Impulsionamento da actividade 
industrial; e (3) surgimento dos primeiros Portos.  
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Esta nova realidade foi acompanhada por uma expansão entusiasta, rápida e desordenada do tecido urbano. O 
que permitiu por um lado um forte crescimento urbano, resultou na rotura entre a cidade e o rio. 
As grandes alterações na orla costeira começaram em 1856, data do inicio do Aterro da Boavista, também 
mencionado como o Grande Aterro (ver em anexo I Figura 4). 
Esta obra partiu de um projecto sanitário, a exemplo do que ocorreu em muitas cidades europeias. O objectivo 
principal era regenerar a área da Boavista (ver anexo I – figura 4), tida como prejudicial à população envolvente 
por ser insalubre e causadora de epidemias. Outro dos objectivos apontados foi a regularização dos vários 
aterros clandestinos que tiveram maior expressão durante o período de grande instabilidade política manifestado 
pela ausência da Corte e a guerra civil.   
A execução do Aterro da Boavista impulsionou o desenvolvimento da cidade através de duas importantes 
medidas: (1) A construção de uma nova e ampla avenida com traçado longitudinal na frente ribeirinha e, (2) A 
adopção de novas parcelas industriais que regularizaram o traçado enviesado deixado pelos aterros 
clandestinos. (ver em anexo I – figura 5 e 6) 
O Aterro da Boavista, a execução de novas linhas ferroviárias e a melhoria substancial na mobilidade viária, 
provocaram na cidade o seu período de maior expansão territorial 
A melhoria tecnológica característica da Industrialização verificou-se essencialmente ao nível dos transportes, 
com a construção das primeiras linhas de caminho-de-ferro e grandes eixos viários; e o aparecimento de novos 
tipos de embarcações e paradigmas portuários. 
O desenvolvimento da frente ribeirinha do fim do século XIX, inicio do século XX, ficou marcado pela forte 
industrialização e com a expansão da actividade portuária. 
Em 1886 é lançado um concurso de ideias com o objectivo de projectar uma nova área portuária. Esta área fixar-
se-ia ao longo de grande parte da frente da cidade e dividia-se em duas secções principais. A primeira secção 
compreendida entre Alcântara e Santa Apolónia e deveria ser construída em primeiro plano. A segunda 
localizada entre Alcântara e Pedrouços. 
Foi necessário um século após as primeiras instalações industriais para que se tomasse consciência do 
problema da dicotomia cidade -rio. 
Até ao inicio dos anos 1970, o Porto de Lisboa e os estaleiros navais foram de grande importância nacional e 
internacional e isso revia-se no grande movimento de embarcações ao longo da frente ribeirinha. 
As relações que Portugal mantinha com as colónias prometiam à costa lisboeta um movimento substancial de 
embarcações, transportando combatentes para a guerra ou comercializando bens de consumo.  
A questão que se prende na gestão do Canal do Suez está directamente relacionada com a emergente indústria 
petrolífera.Lisboa, com uma posição privilegiada face ao continente Africano face ao resto da Europa, 
beneficiava com os circuitos do petróleo, funcionando como porto de abrigo e transbordo para o resto do mundo 
ou como porto de reparação e manutenção naval.  
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Com uma Europa cada vez mais industrializada, crescia a necessidade de transporte de petróleo vindo do Médio 
Oriente. De forma a responder a esta procura, os portos necessitavam de crescer e se modernizar. O porto de 
Lisboa não foi excepção. De forma a competir com outros portos europeus, a Administração do Porto pôs em 
prática um plano que vocacionava os estaleiros navais de forma a receberem os grandes navios petrolíferos.  
À margem dos acontecimentos, o Porto de Lisboa seguia em expansão criando a oportunidade de abraçar outro 
tipo de actividades como o transporte e o armazenamento de contentores.  
Uma nova faixa industrial a nascente cresce na frente da cidade consolidada. Com uma forma de ocupação de 
natureza diferente, a área ribeirinha compreendida entre Santa Apolónia e a Matinha, era predominantemente 
rural, apresentando extensos terrenos livres. O facto de ainda não ser urbanizada, não apresentava problemas 
como os demonstrados na zona mais antiga e central da cidade, o que terá resultado numa dinâmica industrial 
sem precedentes na cidade. 
O fim do período industrial fica assim marcado por: (1) extensas áreas industriais e portuárias com uma forte 
componente territorial na frente ribeirinha; (2)áreas que perderam a sua identidade em função da excessiva 
industrialização; (3)áreas outrora de grande dinâmica industrial, onde se deram os primeiros passos para o 
desenrolo da actividade, que hoje se vêm ocupadas por armazéns desocupados e em mau estado de 
conservação que restringem uma área que não pode ser usufruída pela população; e (4) ainda áreas 
reconvertidas em grandes públicos mas insuficientes no contexto global da cidade. 
Finda a era industrial, muitas das actividades que dependiam da actividade naval fecharam, deixando para trás 
áreas vazias, espaços desocupados que cessaram funções para o qual estavam destinados. Este problema foi 
comum a muitas cidades europeias, que se prontificaram a encontrar uma solução.  
Num período de ascensão da comunidade europeia, surgem grandes acontecimentos culturais e desportivos, 
cuja entrada de fundos monetários possibilitava por um lado a reconversão das zonas mais marginalizadas da 
cidade, e por outro a oportunidade de divulgar e publicitar a cidade a nível mundial com a entrada de milhares de 
visitantes. Estas zonas ainda que desqualificadas, localizavam-se estrategicamente dentro das áreas centrais da 
cidade, constando oportunidades únicas de negocio para a cidade e para o pais organizador. 
A Exposição Universal de Sevilha de 1992 é só mais um exemplo disso. A importância da sua realização 
intensificou-se com a entrada na União Europeia. Não só entraram forte fundos comunitários, como ganhou a 
possibilidade de se mostrar ao mundo. No mesmo ano e praticamente em simultâneo realizaram-se os XXV 
Jogos Olímpicos em Barcelona.  
Depois dos vários protestos, a Fábrica de Gás de Belém, localizada a poente dos Jerónimos sobre o mar (ver 
em anexo I – figura 7), é destruída após 58 anos de funcionamento, reabrindo em 1944 na zona dos Olivais. 
O desejo da deslocação da fábrica intensifica-se aquando da ideia lançada em 1929 para que se realizasse uma 
exposição para celebrar o duplo centenário da independência do País em 1140 e respectiva restauração em 
1640. A Exposição concretizou-se em 1940 na frente do Mosteiro dos Jerónimos e deixou como herança 
importantes espaços públicos como a imponente Praça do Império situada nos terrenos da antiga Praça de Dom 
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Fernando; a Doca de Belém onde tinham estado os submarinos da Armada e; o simbólico Padrão dos 
Descobrimentos. (ver em anexo I – figura 8) 
Anos mais tarde outra exposição viria a servir de pretexto para a realização de 110 hectares de espaço público, 
incluindo um extenso espaço verde virado para o rio. A expectativa criada à volta da Exposição Mundial de 98 
levou à implementação de uma enorme área na frente do rio com um espaço público de excepção que 
contempla todo o tipo de usos (ver em anexo I – figura 9), sendo considerado um caso de sucesso no âmbito do 
planeamento territorial.  
A ausência de espaços verdes em toda a área marginal da cidade de Lisboa levou á valorização dos espaços 
existentes. Tal como em Belém, também a Expo 98 levou à reconversão de uma área marginalizada, que sofreu 
um forte crescimento com a construção de bairros operários e de numerosos edifícios industriais, ficando desde 
então ligada à actividade industrial e portuária. Na área delimitada para receber a exposição temporária 
predominavam as grandes infra-estruturas industriais, tais como a Refinaria da Petrogal, depósitos de produtos 
petrolíferos, o Matadouro industrial de Lisboa, o Depósito Geral de Material de Guerra, a Estação de Tratamento 
de resíduos, o Aterro sanitário e a Estação de tratamento de resíduos sólidos de Beirolas.  
Esta operação simbolizou uma mudança de paradigma do planeamento de áreas fortemente industriais, 
recuperando uma vez mais a discussão sobre o futuro das cidades e da sua relação com o rio.  
Assim, um processo que começou com a execução de uma exposição mundial de carácter temporário, 
transformou toda a zona oriental ribeirinha no que se entende como uma nova centralidade da cidade de Lisboa.   
Cada vez mais as autoridades portuárias têm vindo a ser pressionadas a reconverter o espaço portuário, dando 
lugar a espaços públicos de maior proximidade ao rio. Por todo o mundo surgem “masterplans” de reconversão 
de frentes de água em espaços de oportunidade turística, criando áreas de lazer e recreio associadas à água, 
integrando estes espaços no que ser uma boa relação entre a cidade e o porto.  

 
 

Capitulo III 

3.3. O porto de Lisboa 
 
A evolução das cidades portuárias 
Se procurarmos a origem do termo porto, encontramos no latim “portus” cujo significado é porta ou saída. Se 
procurarmos na história da evolução das grandes cidades, é perceptível que o significado se ajusta ao que foi 
sempre a função do porto, na entrada e saída de pessoas e mercadorias. 
Antes da revolução industrial e da chegada da primeira linha de comboio, os navios consistiam na forma mais 
eficiente de transporte e como tal necessitavam de portos onde pudessem atracar. Assim, e de forma a estarem 
próximos da população e das actividades económicas, os portos eram localizados em cidades interiores que 
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apresentavam melhores condições de navegação e de atracagem. Foi assim que nasceram as grandes 
metrópoles, como Londres e Paris. 
Contudo e apesar das condições que possuíam, os navios estavam sujeitos às marés que influenciavam a 
entrada e saída dos cais, constituindo um grande problema. 
Hoje em dia o tráfego de navios e a operação de embarque e desembarque é feito de forma mais rápida pela 
contribuição tecnológica que possuem os portos. Contudo no século XVIII essa operação era feita pela mão do 
homem, o que levava à estadia do navio em cais durante vários dias. Também a inovação na forma de 
conservação dos alimentos transportados em navios revolucionou a forma de transporte e o tempo de 
navegação, permitindo o transporte de alimentos em percursos mais longos. 
Pela necessidade de longa estadia em porto, muitas vezes durante semanas, a frente viu-se ocupada por 
inúmeros cais perpendiculares que se multiplicavam ao longo de toda a costa. 
O constrangimento provocado pela ocupação urbana limitava a expansão territorial da actividade portuária. Os 
navios eram cada vez mais modernos e assim também de maior dimensão e calado, o que restringia a 
actividade em determinadas zonas da cidade. Deste modo, a forma encontrada para a expansão da actividade 
portuária foi dar inicio ao seu crescimento em aterro, criando zonas próprias na frente da cidade consolidada. 
É fácil compreender que a localização de um porto no centro da cidade tem muitas vantagens mas também 
desvantagens, algumas delas graves. As vantagens passam numa primeira instância pela localização geográfica 
que permite condições naturais de acesso, que confere viabilidade à eficiência das suas funções. Por outro lado, 
a proximidade ao centro histórico das cidades, permite uma maior afluência de pessoas, apoiando a economia 
local nas várias vertentes: 1) turismo; 2) comércio; 3) cultura e 4) comércio. 
Apesar das vantagens da sua localização nas relações internas e externas, o desenvolvimento do porto 
encontra-se limitado pela cidade e as industriais que foram surgindo em seu redor.  
Das várias desvantagens que apresenta, existem duas que estão directamente relacionadas com o transporte e 
que têm repercussões na construção, na operacionalidade e na gestão o porto. A primeira é a questão do 
acesso marítimo e a dificuldade em dragar as zonas estuarinas e de rio com maior assoreamento, o que poderá 
ser determinante para a sua localização pela crescente dificuldade de atracagem. Segunda é o acesso terrestre 
que se encontra limitado pela passagem por zonas densamente povoadas que são causadoras de 
congestionamento nas vias e que, por um lado dificultam o acesso às zonas industriais, e por outro lado, o 
aumento de tráfego complica e atrasa a distribuição para consumo. 
 
Porto de Lisboa – situação actual 
Como já foi anteriormente referido, vários foram os factores que levaram ao desenvolvimento do porto ao longo 
da frente ribeirinha. O que começou por ser um porto central, com o tempo transformou-se num porto 
policêntrico cujas motivações se prenderam na batimetria, na necessária expansão da actividade, no 
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estrangulamento da zona histórica, entre outros; dispersando as várias actividades ao longo das duas margens 
do rio Tejo.  
Assim, para compreender a organização e gestão do território torna-se importante alargar o estudo às duas 
realidades distintas, desenvolvidas de forma diferente, com morfologias distintas. 
A distribuição espacial nas margens é feita da seguinte forma: a) Margem norte – alberga a totalidade da 
actividade portuária contentorizada, de “roll on/roll off” e uma boa parte da carga fraccionada. Tem ainda um 
único cais em Alcântara destinado à indústria automóvel, três terminais de cruzeiros e quatro docas de recreio; 
b) Margem sul – detém a maioria dos terminais de granéis sólidos e a quase totalidade dos granéis líquidos. 
A distribuição das actividades portuárias deve ser analisada tendo em conta dois elementos fundamentais: a) a 
concentração de pessoas e actividades; b) a acessibilidade.  
Os acessos são uma parte fulcral para a eficiência e modernidade que devem estar associadas à gestão do 
porto. A principal função dos terminais passa por armazenar cargas mas fundamentalmente por movimentá-las 
entre os meios de transporte à disposição. Dificilmente um porto funciona sem acesso à rede viária fundamental, 
com excepção dos portos que optem exclusivamente pelo transhipping.  

No que respeita aos acessos, sem dúvida que a margem norte encontra-se melhor posicionada que a margem 
sul, uma vez que o acesso à frente ribeirinha sul é dificultado pelo declive acentuado que lhe é característico.  
O porto de Lisboa representa 32,2% do PIB nacional continental e no ano de 2000 apresentou valores de 57,1% 
de importações e 44,4% de exportações a nível nacional, como tal é imprescindível que se localize próximo da 
população mas também das mais importantes sectores económicos. Assim, e apesar das muitas duvidas e 
contestações quanto à sua actual localização na margem norte, deve ter-se em conta duas questões muito 
importantes: 1) a sua posição estratégica como entrada na Europa de navios vindos dos Estados Unidos assim 
como da costa Ocidental Africana e das ilhas Atlânticas; 2) a ausência de terrenos livres de qualidade e 
capacidade para actividades portuárias em ambas margens. Estes dois factores levam à reflexão de qual deverá 
ser o futuro do porto, a questão permanece “O porto deverá ser transferido para outro local ou permanecer na 
capital?”.  
Embora a margem norte confira melhores condições de acesso ao porto, ainda assim a crescente movimentação 
de cargas contentorizadas estão a obstruir e a dificultar a circulação na cidade. Para que o porto continue em 
ascensão e para que possa competir com outros portos europeus, é essencial uma melhoria substancial na rede 
viária, criando mais vias directas ao porto com maior capacidade. 
Torna-se ainda importante pensar em outras formas de transporte, seja criando novas sejam reaproveitando as 
existentes, como é o caso do transporte ferroviário, cujo melhoramento da sua rede possibilitaria entre várias 
coisas, reduzir o congestionamento da rede viária e alargar o hinterland do porto em território europeu. O 
necessário melhoramento da rede teria ainda que incluir a mudança de bitola, de Ibérica para Europeia.   
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Com um novo paradigma que dita uma maior proximidade entre o porto e o rio – movimento “Waterfront”, o Porto 
de Lisboa deve entender a vida urbana como parte do seu espaço, criando espaços melhor qualificados 
ambientalmente e ligados ao rio. 
Contudo, incorporar este espaços não é fácil numa vasta área que se entende restrita à população. Entre os 
cerca de 30 terminais portuários afectos ao transporte de passageiros e mercadorias, e outras dezenas de infra-
estruturas e áreas de apoio às actividades de pesca, construção e reparação naval, instalações navais e 
terminais de areias; poucos são os espaços dedicados à náutica de recreio e a práticas lúdico-desportivas de 
carácter náutico em que a relação com o rio seja evidente e próxima.  
Segundo o relatório da Administração do Porto de Lisboa, são duas as áreas de negócio em expansão e que 
mais promovem o território. A primeira refere-se ao negócio dos “contentores” que representa cerca de 30% do 
negócio do Porto, que cria mais riqueza e postos de trabalho. 
A segunda grande área de negócio tem por base a administração de toda a sua área de jurisdição naquilo que 
se entende por “Gestão do Património”, que contempla as áreas reservadas à náutica de recreio e a cruzeiros, 
sustentadas financeiramente pelas actividades de lazer e pelo turismo tão importante para a cidade. 
Em relação a terminais de recreio e náutica de recreio, estes são mais característicos da margem norte que 
contempla 3 terminais de cruzeiros, dois em Alcântara e um em Belém; e 4 docas, dois em Alcântara (Doca de 
Alcântara e Doca de Santo Amaro) e dois em Belém (Doca de Belém e Doca Bom Sucesso). 
Em conclusão, toda a área de jurisdição do Porto apresenta problemas sérios à expansão da actividade 
portuária. O facto de ser um porto policêntrico não permite o usufruto total das suas capacidades nem da sua 
localização privilegiada. A margem norte apresenta problemas graves como a limitação de terrenos livres e o 
estrangulamento da rede viária. A margem sul apresenta como principais problemas, uma topografia muito 
marcada; um sistema viário e ferroviário incompleto e em algumas zonas inexistente, levando a espaços muito 
limitados e isolados. 
 
Novas perspectivas, planos e projectos para a frente ribeirinha 
Depois de séculos de costas voltas, crescem projectos que pretendem aproximar a cidade e o rio. O Porto de 
Lisboa viu na requalificação do seu espaço portuário, uma oportunidade de competitividade para com outros 
portos europeus. A sustentabilidade e a qualidade ambiental e paisagista são muito discutidas a par do 
desenvolvimento portuário.  
De forma a estar à altura dos grandes portos, o Porto de Lisboa deve repensar o seu espaço e optimizá-lo de 
forma que a sua expansão não constitua um problema acrescido para a cidade. 
Na sua boa forma, o porto deve combinar diversas áreas especializadas, como é o caso nos terminais de 
contentores que têm maior peso paisagístico; com espaços do domínio público abertos ao rio. 
O desejo por um porto mais competitivo requer a utilização máxima do porto, o que por vezes limita a utilização 
continuada de toda a frente ribeirinha, com poucos espaços lúdicos junto de água. 
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Com a evolução tecnológica, é possível hoje modernizar e optimizar o porto dando valor ao contributo social de 
que beneficia a libertação e requalificação das frentes ribeirinhas, demonstrando um ordenamento sem interesse 
portuária operacional, devolvendo a frente à população, à cidade.   
Assim e com vista à optimização do porto e à valorização da frente ribeirinha, a Administração do Porto de 
Lisboa (APL) deu avalio a uma série de intervenções necessárias.  
Apesar dos muitos projectos a realizar, a APL deu inicio nos últimos anos a várias intervenções urbanas que 
visaram numa primeira instância à maximização operacional do porto, expandindo os dois maiores terminais de 
contentores do porto, de Alcântara e Santa Apolónia; e mais tarde, dando primazia à qualificação e integração da 
área portuária na cidade. Um dos exemplos é a nova vedação do estaleiro da Rocha Conde de Óbidos que 
deixou de constituir um obstáculo visual para o rio com a substituição de partes do muro por vedação 
transparente, atenuando a barreira cidade -rio. 
Na requalificação de espaços na frente rio, a operação foi feita respeitando a história e identidade do local, 
preservando a herança arquitectónica pelo aproveitamento de antigos armazéns para comércio e restauração. É 
possível verificar esta vontade em espaços como a Doca de Santo Amaro, em que antigos armazéns portuários 
foram reconvertidos para albergar actividades comerciais e restaurantes tornando um espaço de grande 
utilização diurna mas também nocturna; a zona de Santos viu-se reconvertida num espaço de passeio à beira 
rio, apoiado por inúmeros estabelecimentos comerciais, esplanadas; e a zona de Santa Apolónia cujo interface 
foi reforçado pela reconversão de espaços de armazéns para o terminal de cruzeiros de Santa Apolónia.  
A importância da projecção destes espaços está em atenuar cada vez mais a barreira que a actividade portuária 
cria necessariamente com a cidade. Os novos projectos são um reflexo disso mesmo. As propostas são muitas e 
constam no Plano Estratégico de desenvolvimento do Porto de Lisboa, destacando-se os seguintes projectos: 1) 
Reorganização do Terminal de Contentores de Alcântara; 2) Ampliação do Terminal de Cruzeiros de Santa 
Apolónia e procura de novos mercados; 3) Reorientação da gestão da náutica de recreio; 4) Sistema de 
transporte fluvial de cargas e logística (contentores e granéis agro-alimentares). 
 
 

Capitulo IV 

3.4. Modelo de ordenamento 
 
Análise e caracterização do universo de estudo 
A dicotomia entre a cidade e o rio e as alterações climáticas são hoje dois problemas patentes na discussão do 
actual e futuro desenvolvimento das cidades ribeirinhas, nomeadamente as portuárias. 
O crescimento pós - industrial teve como principal resultado a criação de barreiras físicas marcantes, que são 
ainda hoje o maior entrave à sólida ligação entre a cidade e o rio. A par deste facto, verificam-se ainda a falta de 
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espaços verdes e de recreio públicos ribeirinhos, assim como a descontinuidade da rede pedonal e ciclável, 
essencial ao fortalecimento quer da relação com o rio quer a comunicação de todo o arco ribeirinho. 
Com o impacto da subida do nível do mar, toda a faixa construída em consecutivos, será afectada e com ela os 
principais eixos viários e ferroviários. Também as actividades económicas, motoras do desenvolvimento urbano 
como a indústria e a actividade portuária, serão gravemente afectadas.  
À fase de análise está subjacente a caracterização de toda a frente compreendida entre Algés e o Parque das 
Nações, assim como todas as suas componentes urbanísticas. 
Numa primeira instância, o enfoque vai para a determinação das zonas mais afectadas pela subida do nível do 
mar prevista para o ano de 2100. Este aspecto é determinante para dar a conhecer quais as zonas com maior 
urgência de intervenção urbana, tendo sempre em conta a preservação do património relevante e a identidade 
social. 
Por sua vez as zonas – tipo ou zonas de maior impacto são determinadas em detrimento do impacto no tecido 
urbano face ao primeiro cenário que aponta a subida em maré em mais 2 metros do que o nível médio actual. 
Complementando este cenário Contrapondo a esta decisão analítica, tornou-se importante remeter a frente para 
a análise dos seus inúmeros usos.  
Em síntese são determinadas seis zonas prioritárias: 

• Zona 1 – Belém – Foi palco da Exposição do Mundo Português em 1940 e é um dos maiores focos 
turísticos da capital. Zona caracteristicamente cultural, começou por estar ligada aos Descobrimentos e 
mais tarde ao sector secundário. Actualmente está representado pelos seus vários museus, 
monumentos e atracções gastronómicas como os Pasteis de Belém.  
É uma das zonas mais afectadas, não em termos de dimensão territorial mas de dimensão social e 
cultural. Entre os danos estão importantes infra-estruturas de mobilidade e recreio náutico mas 
principalmente espaços urbanos relevantes como a Praça do Império e a Praça Afonso de 
Albuquerque; e património edificado como o Forte do Bom Sucesso, a Torre de Belém, o Padrão dos 
Descobrimentos e o Museu da Electricidade. Quanto às infra-estruturas afectadas salientam-se as Doca 
Pesca, Doca do Bom Sucesso e Doca de Belém; a estação e linha ferroviária de Belém; a Estação 
fluvial e o eixo ribeirinho da Avenida da Índia. 
 

• Zona 2 – Alcântara – Até à segunda metade do século XIX, toda a área desde o Vale de Alcântara até 
à Calçada da Ajuda pertencia a Belém. Tomando como referencia a “Planta da cidade de Lisboa” de 
João Carlos Bom de Sousa, o limite decretado em 1852 chegava apenas ao Caneiro de Alcântara.  
Apesar de não se encontrar documentada nas plantas de Lisboa, Alcântara já tinha sofrido algumas 
alterações como a instalação de armazéns ligados ao rio e à actividade náutica, e a regularização da 
ribeira. Com o desenvolvimento industrial e portuário, Alcântara ganha uma nova imagem, primeiro com 
a construção do terminal de contentores, depois com a estação fluvial; e mais tarde com o 
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aproveitamento de antigos armazéns para criar um espaço de restauração e comercio, espaço de lazer 
frequentado tanto para actividades diurnas como nocturnas.  

• Zona 3 – Aterro da Boavista – O aterro da Boavista ou Grande Aterro viu a sua construção ligada a 
um paradigma de higienização próprio dos inícios do século XIX iniciado noutras cidades europeias 
chegando a Portugal anos mais tarde. Embora sempre ligado à indústria, recentemente ganhou a 
imagem de principal espaço de mobilidade da cidade, sendo uma das duas estações intermodais com a 
complementaridade de todos os modos de transporte.  

• Zona 4 – Baixa Pombalina – A sua historia remete para dois momentos: a) a sua formação como 
“cidade” na colina do castelo; b) o terramoto e maremoto de 1755. A sua origem prende-se por um lado 
à localização estratégica que acarreta e por outro ao declive próprio para a fortificação e defesa do 
território. O grande terramoto de 1755 que devastou grande parte da baixa da cidade, teve um 
momento de transformação único com a demonstração da primeira grande intervenção urbana na 
cidade, um planeamento exemplar com vista à reconstrução do centro sem esquecer a identidade 
própria daquela zona da cidade. Exemplo disto foi a construção de um “palco” de frente para o rio, que 
viu o seu nome mudar de Terreiro do Paço para Praça do Comércio, toponímia atribuída em função da 
sua utilidade.   
A subida do nível da água não só terá consequências no comércio e serviços locais, museus, teatros e 
serviços de administração pública, como também afectará importantes espaços identitários do centro da 
cidade, como a Praça do Comércio, o Campo das Cebolas, a Estação fluvial da Praça do comércio e a 
Casa dos Bicos. 

• Zona 5 – Santa Apolónia – A construção de sucessivos aterros industriais e portuários deixou para 
trás uma identidade muito própria ligada a antigas intervenções urbanas reais que estiveram 
associadas ao desenvolvimento marítimo e ao interesse da nobreza em se fixar nesta zona. Exemplo 
disso é o Paço de Enxobregas (Mosteiro Madredeus, Casa Pia de Lisboa e Palácio das Marquesas de 
Nisa) que se juntou a uma ocupação de quintas, conventos e casas senhoriais, que ainda preexistem 
embora marginalizados.  
Se o forte desenvolvimento no sector da indústria e dos transportes, colocou Lisboa nas rotas 
comerciais e internacionais, por outro foi o princípio da desvalorização urbana e social de uma área 
ligada aos costumes reais e da nobreza. 
O maior impacto referente à subida da água encontra-se ligado às redes de mobilidade urbana e à 
actividade portuária. Em preia-mar serão afectadas infra-estruturas como o Terminal de Cruzeiros de 
Santa Apolónia (totalmente); parcialmente o Terminal de Contentores e parte da área industrial entre a 
Avenida Infante D. Henrique e a “Rua Direita”. Embora o sistema viário apenas sofra maiores danos em 
casos climáticos extremos, aquando da intrusão de água, os eixos ribeirinhos assim como a linha 
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ferroviária ficaram totalmente inundados, levando a graves paralisações, que se reflectiram na 
economia local e regional.  

 
Referências – Estocolmo / Belém do Pará 
Numa primeira abordagem à conceptualização da estratégia a aplicar na frente ribeirinha de Lisboa, optou-se por 
recolher exemplos de cidades que cresceram que tal como Lisboa, devem a sua formação a razões puramente 
estratégicas, pela sua proximidade ao rio. A ideia principal desta análise encontra-se na compreensão da 
formação e evolução urbanas e a sua convivência com a água. É importante perceber de que formas usufruem 
da presença da água, assim como as vantagens e desvantagens desta estreita relação.  
 
Belém do Pará 
Belém ou Santa Maria do Grão Pará (Grão Pará significa Grande rio) como já foi denominada, apresenta-se 
como capital do Estado do Pará no Brasil e é considerada a maior metrópole da Região Amazónica.  
A fundação da cidade deve-se à sua localização no Delta Amazónico, na confluência entre os rios Amazonas, 
Maguari e Guaná.  
O estudo da malha seiscentista revela que a cidade não surgiu de forma orgânica mas sim planeada, com 
pontos colocados intencionalmente e em locais estratégicos, quer pela sua proximidade ao rio, quer pela 
orografia do terreno. Para que a cidade pudesse expandir o seu território, o Estado ordenou a secagem total do 
Lago Pirim, caracterizado por ser uma área baixa, pantanosa, que se transformava num lago na estação das 
cheias, e no verão secava. 
Esta ordem levantou duas questões fundamentais para a sua execução, foram estas o abastecimento e o 
saneamento públicos. Assim foi previsto a construção de poços públicos para o abastecimento de águas, bem 
como a infra-estruturação dos vários e extensos igarapés que tanto caracterizam a região do Amazonas.  
À condição natural da cidade somam-se as alterações climáticas que têm acelerado a erosão da costa, 
provocada pela subida do nível do mar. A este facto somam-se as tempestades tropicais próprias do seu clima e 
o crescimento de poluição da água dos rios e dos canais, provocada pelo desordenamento urbano e a 
massificação populacional em zonas sem infra-estruturas viárias e sanitárias. As suas casas são construídas em 
cima e nas margens do rio, partindo da aplicação do sistema em palafita. 
A impermeabilização do solo e a ineficiência do sistema de drenagem da cidade de Belém combinadas com 
chuvas fortes e rápidas e/ou chuvas contínuas com maré alta leva a graves inundações por toda a cidade. As 
zonas mais baixas e próximas a canais são as que mais sofrem com as enchentes repentinas que causam 
problemas à população, como perdas de bens materiais, engarrafamentos no trânsito, proliferação de doenças, 
acumulação de lixo, pessoas desalojadas, entre outros. Este tipo de situações pode ocorrer várias vezes ao ano, 
uma vez que são próprias de um clima equatorial. 
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Segundo a leitura da variação das marés no ano de 2010 foi possível constatar que as marés variam entre um 
mínimo de 0.1 m e 3.8 m, com poucas alterações ao longo do ano. É importante ainda indicar o intervalo de 
marés que tem uma média de 6 a 7 horas entre a maré alta e a maré baixa.  
O nível do mar tem subido gradualmente todos os anos. Contudo estudos apontam que esse processo acelere 
nos próximos 100 anos atingindo uma subida de 1.9 metros. Belém encontra-se extremamente vulnerável por 
ser uma região de confinamento – Baía do Guajará. Se se acrescentar o valor estimado da subida à já gravosa 
situação em que Belém que encontra em termos de drenagem das águas pluviais, então a situação será 
desastrosa. Verificou-se que com 5,5 m de maré alta, metade da cidade ficaria inundada.   
Entre os danos materiais encontram-se os grandes eixos rodoviários assim como as mais importantes 
actividades da cidade, que ia se concentram. 
 
Estocolmo 
Tal como Lisboa e Belém do Pará, Stockholm (pequena ilha fortaleza) viu a sua formação originada pela sua 
localização próxima da água. A cidade de Estocolmo localiza-se entre o Lago Mälaren e o Mar Báltico e é 
constituída por 14 das cerca de 24 000 ilhas pertencentes a um arquipélago do centro sul da costa este da 
Suécia. 
Esta condição permitiu-lhe expandir-se económica e territorialmente, assumindo-se como porta de entrada por 
via marítima na Suécia. O que começou por seu uma pequena ilha ligada à exportação marítima de ferro e 
cobre, transformou-se numa das mais importantes cidades do mundo e de grande importância económica, 
administrativa e cultural para o seu país.  
Da sua estreita relação com a água, resultou um sistema de transportes eficiente que combina uma rede viária 
que une as ilhas entre si; com uma prática de navegação hidroviária associada aos transportes mas também ao 
turismo e à navegação individual por parte dos seus habitantes.  
Em Estocolmo, verificou-se num período de 100 anos, uma variação entre 51 a 53 cm do nível do mar entre a 
baixa-mar e a preia-mar.  
Uma subida do nível de água correspondente a 2.32 m afectaria infra-estruturas fundamentais, como a estação 
de metro de Gamla Stan, a estação central e ainda o parlamento sueco e algumas margens do lago. 
Em 1943 foi construído uma rede de monitorização da água do lago, constituída por 4 eclusas e 4 comportas 
que mantêm um nível estável de água, que ficou estabelecido nos 4.15 m (nível desejado) podendo ir ate um 
máximo de 4.70 m. Tudo isto possibilita a navegação durante todo o ano de embarcações maiores no lago, e 
evita a intrusão de água salgada do mar.  
As eclusas e comportas encontram-se distribuídas em 4 pontes, que fazem parte de uma rede de 8 infra-
estruturas hidráulicas diferentes, que permitem regular o nível da água.  
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Estratégia geral  
A definição da estratégia parte de uma base documental para desenvolver um plano que se molda a partir de 
medidas essencialmente de adaptação, articuladas com medidas de mitigação.  
O desenvolvimento das alternativas surge como consequência de uma primeira tarefa referida pelo professor 
John Kriken, em que “ler a terra” 3,ou por outras palavras, examinar o universo de estudo; serve de apoio ao 
desenvolvimento do próprio processo criativo e para a correcta definição do espaço em todas as suas vertentes.  
O cenário final deverá ir de encontro à visão global do projecto e ser reconhecido como parte integrante da 
cidade.  
Na procura das várias soluções de adaptação do tecido urbano, os cenários devem responder a três questões: 
1) Como proteger a cidade? 2) De que forma transformar um potencial inimigo em amigo? 3) Como potenciar a 
relação entre a cidade e o rio?. 
No que respeita à sua construção, os cenários propostos têm como referência bibliográfica as soluções 
desenvolvidas no projecto Palisade Bay, na forma como pretendem a experimentação das várias formas que a 
frente ribeirinha pode adquirir, adaptando-a às exigências traçadas pela subida do nível médio do mar. 
 
Construção dos cenários 
Deste modo são traçadas três directivas condutoras de todo o processo, são estas a defesa do património 
histórico e cultural de cada área urbana consolidada; um sistema de transportes eficiente e complementar; e a 
revitalização da frente ribeirinha visando uma melhor integração da cidade e um maior desempenho económico 
face a outros países europeus. 
 
Cenário 1 – Recuar? 
Este cenário considera em primeira linha o recuo da costa para uma cota de segurança. Um recuo total da costa 
até à cota de segurança de 5 metros, levaria a uma perda considerável de território com tudo o que implica em 
termos de património urbano, assim como grande parte da área do porto de Lisboa 4 . Para fazer face a este 
problema, a actividade portuária ficaria protegida por um sistema de protecção, cuja implementação de uma 
barreira aterrada na sua frente, impediria a penetração de água.  
O restante tecido na zona de recuo, teria necessariamente que adaptar os seus usos urbanos, ganhando novas 
formas em estruturas flutuantes, em palafita ou elevadas. 
Quanto às infra-estruturas, o recuo da costa resultaria na perda dos grandes eixos viários e das linhas 
ferroviárias ribeirinhas, o que por sua vez teria fortes repercussões na mobilidade rodoviária em toda a cidade 

                                                           

3 Tradução da expressão read the land, referenciada no livro de John Kriken ,Philip Enquist, Richard Rapaport “City Building. Nine Planning Principles for 
the Twenty-First Century”. 
4  Se forem consideradas as duas margens, norte e sul. 

http://www.qbd.com.au/search.htm?author=John+Kriken+&+Philip+Enquist+&+Richard+Rapaport
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com o estrangulamento das restantes artérias da cidade. A alternativa seria reformular todo o sistema de 
transportes colectivos e individuais, elevando-os em viaduto e ponte. Esta solução tem a grande desvantagem 
dos acessos de distribuição de tráfego, uma vez que elevados necessitam de fazer ligação a uma cota de 
segurança, sendo necessária a demolição do edificado limítrofe onde estes fossem traçados, abrindo espaço à 
sua construção. 
A proposta ficaria definida por um acentuado recuo da linha de costa; com a presença da água em grande parte 
da área ribeirinha e consequente adaptação do edificado e espaço público e por um porto protegido. Em 
conclusão, todo o território ganho com os sucessivos aterros na industrialização e pós-industrializados ficariam 
inundados, com perdas expressivas em termos de património histórico edificado como os principais museus, 
monumentos e espaços urbanos identitários da cidade de Lisboa.  
 
Cenário 2 – Defender? 
A total defesa do território ribeirinho seria possível através de uma de três soluções: a) Construção uma barreira 
entre margens; b) construção de uma barreira ao longo da frente; ou c) Elevar o terreno de todo o arco ribeirinho 
à cota de 5 metros. Contudo qualquer uma das soluções para além de apresentarem custos de construção 
elevadíssimos, traria fortes implicações no funcionamento da cidade pela morosidade da sua execução. Nos 
casos específicos das soluções a) e b) afectaria ainda a operacionalidade do porto de Lisboa com fortes 
repercussões na economia da cidade e da região. 
A alternativa seria desenvolver uma rede de bacias ao longo da frente, com a função de recolher a água em 
preia-mar e o seu posterior escoamento para o rio em baixa-mar. Em complementaridade, estas bacias 
assumiriam funções recreativas, com espaços ligados ao desporto náutico, à cultura e ao lazer. De modo a 
preservar o tecido urbano consolidado e a proteger as infra-estruturas viárias e ferroviárias, estas bacias seriam 
construídas numa extensa faixa na frente da cidade. 
Quanto ao porto viria o seu território elevado de forma a não ser invadido pela água, à imagem do que foi feito 
no porto de Roterdão.  
 
Cenário 3 – Atacar? 
Este cenário antevê o recuo da linha de costa, transpondo os usos para uma nova frente criada não por aterro 
mas através da construção de infra-estruturas em palafita ou flutuantes que garantem a ligação entre elas e a 
cidade. Esta solução resolve um pouco um dos problemas de perda de território apontado no cenário 1, já que 
os usos permanecem embora adaptados. O recuo da costa à cota de 5 metros, assegura a defesa da cidade 
contra a subida da água, enquanto a nova frente permite a passagem de água ou acompanha a ciclo das marés.  
Seria contudo uma alternativa mais viável do ponto de vista da conservação do património urbano, um recuo 
parcial com abertura a outras soluções complementares. Pondo em consideração um recuo total, zonas como 
Alcântara perderiam uma parte substancial do seu património. Por outro lado, sendo uma zona de vale, 
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encontra-se definida como uma das zonas mais atingidas pela subida da água. Em alternativa seria estabelecida 
uma cota inferior, e seria complementada com a reabertura da ribeira de Alcântara, facilitando o escoamento de 
água. A solução poderia ser complementada com a reabertura de mais linhas de água na frente, contudo a 
mobilidade rodoviária seria gravemente lesada pela destruição das principais artérias da cidade, cuja construção 
é por regra feita em talvegues pela facilidade de execução.  
Quanto à circulação rodo-ferroviária poderia ser desenvolvida sobre duas formas: a) Sem grande alteração em 
termos de infra-estruturas, alterando apenas a hierarquia viária e executando pontes para transpor os riachos; b) 
criar uma infra-estrutura sobre o rio que complementasse as duas redes com as necessárias ligações à cidade e 
ao porto que viria a sua área de actividade elevada. Na solução a) a mobilidade seria quase impraticável, a não 
ser que se optasse por outras formas de mobilidade que não o automóvel; a solução b) acrescentaria mais 
reformas como a demolição do edificado adjacente aos traçados propostos para os acessos, assegurando desta 
forma a conforto e saúde da população residente.  
 
Cenário 4 – Recuar? Defender? Atacar? 
O último cenário proposto resulta do equilíbrio entre os três cenários anteriores, no sentido que recolhe de cada 
um deles, as alternativas ou soluções que maior relação estabelecem com as três directivas traçadas 
inicialmente.  
O presente cenário apresenta como conceito base, a construção de um canal interior, cuja implementação passa 
primeiramente pela defesa da cidade, constituindo o principal sistema de protecção contra a subida do nível do 
mar. Contudo a sua estruturação só seria exequível se adquirisse outras funções, nomeadamente no sector dos 
transportes. A aposta iria de encontro a modos de transportes mais ecológicos, formando uma rede cuja gestão 
ficaria repartida entre os transportes públicos e os transportes de turismo, sistema que já existe em cidades 
como Amesterdão, Roterdão, Estocolmo, entre muitas outras.  
Ainda no que se refere à defesa da cidade, este cenário propõe para as zonas onde o impacto da subida da 
água é maior, a construção de bacias de retenção de água e a abertura de linhas de água que facilitem o 
escoamento de água.  
Este cenário difere dos anteriores na relação que estabelece com a preservação do património histórico. Em 
defesa deste princípio, aponta duas alternativas: a) Elevação de uma parte do terreno; ou b) Construção de uma 
pequena barreira que impede a intrusão da água.  
Quanto à mobilidade seria praticamente toda elevada em viaduto e ponte, onde circularia o tráfego rodoviário e 
ferroviário. Se esta solução confere por um lado algum “peso” à frente, por outro lado permite o normal 
funcionamento da rede viária e ferroviária, evitando o congestionamento da restante rede viária mais interior; e 
ainda deixa de constituir uma forte barreira ao acesso pedonal ao rio. 
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Cenário final - O canal como elo de articulação entre a cidade o rio 
O quarto cenário é aquele que melhor responde aos objectivos propostos para o projecto final de mestrado. 
De uma forma complexa pretende abranger soluções para os principais problemas detectados na fase analítica 
da frente ribeirinha. A diversidade de áreas urbanas ribeirinhas pressupõe um maior cuidado em termos 
projectivos, o que resulta em enumeras soluções que se podem apresentar de forma muito diferenciada ao longo 
da costa lisboeta. 
 
No desenvolvimento do cenário uma das grandes modificações foi a reestruturação dos transportes, com a 
substituição da linha ferroviária entre Algés e o Cais do Sodré, por uma linha de metro à superfície que se 
prolonga até Santa Apolónia. Este é um modo de transporte mais sustentável, que pela leveza que apresenta em 
termos de infra-estrutura, não se apresenta como uma barreira física, permitindo a transposição da linha em 
qualquer ponto do seu percurso, ao contrário da linha de caminho-de-ferro.   
A estruturação da rede viária em viaduto permite, para além do que já foi referido, incorporar no seu espaço 
inferior os mais variados espaços – espaços de passeio, ciclovias, zonas de estar, parques de estacionamento, 
parques de skate, entre outros - dando por um lado uso a um vazio urbano, e por outro dar vida a um espaço 
geralmente marginalizado pelas sua natureza densa, poluente e ruidosa.  
De forma a minorar esta natureza são propostas soluções que passam pela própria materialização do viaduto 
como uma estrutura de betão embora com uma imagem mais leve através do emprego de colunas mais ligeiras 
mas também menos espaçadas, mantendo uma estrutura sólida com uma imagem mais convidativa.  
O cenário 1 apresentava a questão da alteração cadastral e a demolição do edificado adjacente ao traçado do 
viaduto como um dos principais problemas relacionados com este tipo de construção. Este problema pretende-
se resolvido alterando a tipologia dos eixos viários, passando de eixos distributivos a eixos caracterizados por 
uma circulação rápida sem obturações. Deste modo, eixos caracterizar-se-ão pelos poucas ligações à cidade, 
servindo o seu propósito principal de atravessamento e ligação à auto-estrada, favorecendo o transporte de 
mercadorias do porto de Lisboa. 
O cenário prevê uma maior adesão do uso de outras formas de mobilidade em detrimento do excessivo uso do 
automóvel. 
 
Canal de água 
A proposta de um canal interior ribeirinho disposto ao longo da costa, surge com o intuito de resolver dois graves 
problemas urbanos, são estes a subida do nível do mar e a falta de relação com o rio. À semelhança da gestão 
praticada na capital sueca; ao longo do canal serão construídas ligações/pontes que farão o acesso ao rio e o 
suporte à instalação de comportas que serão colocadas criteriosamente aquando da intersecção entre o canal e 
o rio. Estas comportas apenas fecharão quando for estritamente necessário, sendo novamente abertas quando 
deixar de constar perigo, drenando o excedente de água para o rio.  
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Em maré baixa será possível a circulação em toda a extensão do canal de forma contínua. Em preia-mar ou em 
situações de clima extremo, a activação do sistema de comportas nivela a água mas encerra o canal em pontos 
específicos que impedem a circulação. Em alternativa, dada a impossibilidade temporária de atravessamento de 
pessoas e bens, poder-se-á optar pelo transbordo entre transportes terrestre ou fluviais para fazer um percurso 
análogo.  
Surge ainda outra oportunidade com a execução de um canal de água, a projecção de modos de transporte mais 
ecológicos à semelhança da Holanda, com a introdução de diferentes modos de transportes como os Canal Bus, 

Canal Boat Cruises, Water Taxis e até os Canal Bikes, todos transportes possível de aplicar, contribuindo para a 
dinamização e atractividade que se pretende conferir a toda a frente ribeirinha. 
Em síntese, o canal de água caracteriza-se como um importante sistema de defesa contra a subida do nível do 
mar, mas também estabelece uma forma de mobilidade urbana mais sustentável.  
 
Sistema de transportes e mobilidade 
A implementação do canal de água e a reestruturação do sistema de transportes são duas medidas que 
aplicadas permitiram a planificação de redes mais sustentáveis e eficientes e criação de uma rede de interfaces 
que assegura a intermodalidade entre todos os tipos de transporte, seja colectivo ou individual; ao longo de todo 
o arco ribeirinho. 
Para além das redes de mobilidade rodoviária, ferroviária e marítima, a estratégia garante a mobilidade pedonal 
e cicloviária. Estas redes surgem associadas a espaços de recreio apoiadas essencialmente pelo comércio, 
restauração e recreio náutico. Refere-se ainda a projecção de “spots” de estacionamento para bicicletas nos 
interfaces mas também em todos os outros espaços ribeirinhos. 
A interligação entre redes, interfaces e “spots” responde a uma das premissas principais do plano que trata a 
continuidade de espaços em toda a orla ribeirinha.  
 
Usos urbanos 
Uma frente ribeirinha competitiva por regra deve ser diversificada em termos de usos urbanos, incorporando 
necessariamente espaços públicos de qualidade, áreas de recreio e lazer, sempre associadas a actividades 
económicas  
Uma frente competitiva é criada para todos, sejam habitantes (qualidade de vida), visitantes (turismo) ou 
actividades de maior ou menor importância economia para a cidade. A proposta tira proveito das três vertentes, 
insistindo na diversidade como mobilizadora de pessoas e actividades. 
A análise prévia do universo de estudo, permitiu compreender a dinâmica de cada área, destacando em cada 
uma delas um uso urbano maioritário, que a define e identifica. Cada área ganha novos usos ou novas formas 
de interacção com o rio. 
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Belém retorna às origens de praia, onde adquire estruturas comerciais e de restauração em palafita e pequenos 
pontões destinados ao recreio náutico. A circulação rodoviária na actual Avenida da Índia passa a ser interdita, 
transitando somente pessoas, bicicletas e o metro à superfície. Desta forma todo o espaço frente ao Mosteiro 
dos Jerónimos e ladeado pelo CCB fica liberto, criando uma espécie de palco aberto ao rio, propicio a todo o tipo 
de actividades recreativas. 
A zona envolvente do Museu da Electricidade ganha um pequeno dique que o defende e que constitui um 
espaço de passeio à beira rio, apoiado de bares, restaurantes e lojas comerciais, à imagem dos seus actuais 
usos urbanos – Doca de Santo Amaro.  
A área de Alcântara vê reaberta a sua ribeira, embora não totalmente, recuperando a relação que teve em 
tempos com a água. Esta relação é reforçada através da construção de uma “ilha” entre a zona do Museu do 
Oriente e o terminal de contentores, onde assentará uma estação fluvial do canal, e ainda um parque urbano 
com um extenso espaço verde e zonas de estar. A abertura do canal leva à transferência da zona de reparação 
naval para junto do terminal de contentores, reunindo deste modo todas as acções relativas à actividade 
portuária num só recinto em Alcântara.  
Na área do Aterro da Boavista, a reestruturação da rede de transportes resulta na construção de um aterro que 
ganha um novo significado ao combinar importantes infra-estruturas de mobilidade, com zonas de lazer, 
hotelaria e edifícios destinados a escritórios. A correcta interligação entre todas as actividades faz desta zona, 
um importante foco de mobilização de pessoas e actividades. 
Entre uma atitude defensiva e o princípio da reaproximação ao rio, a solução encontrada para o centro histórico 
da cidade, foi afastar a circulação rodoviária e a linha de metro à superfície, passando a transitar na frente do 
Terreiro do Paço, em ponte sobre o rio. A plataforma da ponte permanecerá à cota 5 metros, cota necessária 
para que não seja inundada; o que visualmente não terá um impacto significativo, uma vez que a frente da praça 
será elevada à cota de 4 metros. 
Na zona da Alfândega passam a constar duas áreas habitacionais, uma junto ao Museu do Fado e outra frente 
ao Campo das Cebolas. À habitação colectiva juntam-se parques de estacionamentos e um passeio ribeirinho. 
Em termos de usos urbanos, a zona compreendida entre Santa Apolónia e a Matinha mantém a importância da 
intermodalidade dos transportes e da actividade portuária com o Terminal de Contentores. A sua reestruturação 
visou dois objectivos, a revitalização de uma zona há muito marginalizada, e o equilíbrio entre a cidade 
consolidada e a plena laboração do porto. As soluções encontradas revertem para os espaços de recreio e para 
a reestruturação da área portuária; com a implementação de um amplo parque urbano que relaciona as margens 
do canal através de acessos pedonais e cicláveis; de uma marina que se destina aos futuros habitantes de uma 
nova área habitacional vocacionada para a agricultura urbana; e uma área portuária cuja reestruturação permite 
o contacto visual com o rio. 
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Politica ambiental  
A preocupação com o meio ambiente está hoje intrinsecamente ligada ao acto de planear e constitui uma 
pressão acrescida na forma como se constrói a cidade.  
Propõe-se uma política cujo exercício passa essencialmente pela aplicação de medidas de mitigação nos 
sectores da construção e transportes. Para a construção as soluções são várias, aproveitamento de energias 
renováveis como a captação de energia solar; sistemas de arrefecimento através da utilização da água da 
chuva; coberturas vegetais e estratégias bioclimáticas. 
A reestruturação do sistema de transportes facilita a implementação de modos de transporte mais ecológicos 
como o transporte fluvial e o Metro à superfície. Medidas como o afastamento da circulação automóvel, 
beneficiam a frequentação de transportes público, tornando-se a cidade menos poluente e economizadora de 
recursos.  
 
 

Capitulo V 

3.5. Plano de intervenção urbana – Aterro da Boavista/Santa Apolónia  
 
Enquadramento da área 
A área delimitada engloba três períodos da história, três usos diferentes, três morfologias distintas. 
A Baixa e a colina do castelo cuja importância histórica se centra na criação da cidade, preserva a imagem 
criada por Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, de onde se eleva a grandiosa Praça do Comércio, que por sua 
vez revela a forte ligação que desde sempre a cidade manteve com o rio. 
Por ser a zona mais antiga da cidade é também a mais visitada, referenciando-se como um importante foco 
turístico e importante fonte de receita para o comércio, restauração e hotelaria. Para além do turismo, é uma 
área de emprego para as zonas vizinhas, incluindo a margem sul. É importante referir aqui a importância da rede 
de transportes públicos que tende a intensificar-se nesta zona, sendo provida de todos os modos de transporte.  
A zona do Cais do Sodré é manifestamente um importante interface na rede de transportes da cidade. Contudo 
nem sempre foi esta a sua função principal. A visível desorganização espacial do edificado e a sua estrutura 
cadastral única foram escondidas com o aterro de 1855. A par da intenção de higienizar uma zona fortemente 
marcada pela indústria “suja”, foi construída uma fachada neo-gótica que esconde o recheio industrial do 
quarteirão.  
Até ao século XVI, a zona ribeirinha compreendida entre o Campo das cebolas e a Estação ferroviária de Santa 
Apolónia, consistia num extenso areal (ver em anexo I Figura 11). Com o passar dos anos foi ganhando outra 
dinâmica social iniciada com a instalação do corte junto ao rio. 
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Na segunda metade do século XVIII após o terramoto de 1755, a cidade cresce sobre o rio, a linha de costa 
toma uma forma mais reticulada com alguns cais de atraque. Um século mais tarde chega a industrialização e 
com ela períodos de construção de vários aterros destinados à industria. A zona de Xabregas foi uma das 
primeiras zonas de maior concentração industrial e mais tarde também portuária. Depois da extinção das ordens 
religiosas instalaram-se uma série de fábricas, entre as quais a Fabrica dos Cartuchos, a Fábrica da Companhia 
de Tabaco de Xabregas e a Fábrica de Fiação de Xabregas. 
 
Morfologia espacial 
Para a projecção das travessias do canal e os acesos ao rio, a regra geral foi utilizar os enfiamentos das ruas 
existentes remetendo para a continuidade e harmonia espacial. 
O desenho do edificado segue a orientação do edificado envolvente que através do uso de dimensões, 
morfologias e cérceas semelhantes integra-se na malha existente. No caso específico do Aterro da Boavista 
pretende-se compor uma alegoria a um tempo passado de lotes profundos que interagiam com a água de forma 
irregular. A composição do espaço é marcada por dois elementos: a) um canal de água interior; b) um corredor 
verde de mobilidade urbana. Ambos pretendem maximizar o conceito geral do plano.  
Num espaço criado sobre uma regularidade explícita, reforçada com grandes espaços de água e espaços verdes 
necessários à cidade, surgem percursos pedonais como uma espécie de inquietação à restante organização, 
através de linhas sinuosas que conferem elegância a todo o conjunto. 
 
Rede viária e sistema de transportes 
Ao cruzar a análise do impacto da subida de água na área de estudo e a rede viária, verificou-se que um dos 
maiores problemas registam-se precisamente na eficiência da mobilidade urbana. A água ao invadir a rede 
viária, afectaria todas as pessoas e agentes económicas que dela dependem. Desta forma tornou-se necessário 
repensar a mobilidade na cidade, ultrapassando problemas actuais presentes na rede, remetendo-a para a 
questão do problema das inundações.  
O maior impacto é no eixo viário ribeirinho Avenida 24 de Julho / Avenida Infante D. Henrique. Este eixo funciona 
essencialmente por atravessamento, contudo é essencial para fazer a distribuição na própria cidade. 
Assim sendo a concepção da rede viária proposta deve responder a três premissas: 1) eficiência da mobilidade 
urbana; 2) hierarquia viária; 3) garantia na intermodalidade dos transportes  
 
O desenho do sistema de transportes é feito em três fases complementares: 

• 1ª Fase – Alteração da hierarquia viária das seguintes vias: a) Av. 24 de Julho – passa a rua secundária 
com redução do número de faixas; b) Av. Ribeirinha das Naus – passa a ser interdita à circulação 
automóvel; c)Av. Infante D. Henrique - passa a ser interdita à circulação automóvel até ao edifício da 
Alfândega; 
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• 2ª Fase – Criação de uma ponte que fará a ligação entre o corredor de mobilidade do Aterro e o aterro 
frente ao Campo das cebolas, passando na frente do Terreiro do Paço sobre o rio, seguindo em viaduto 
ao longo do aterro de Santa Apolónia.  
O viaduto faz pontualmente ligação à cidade com o pretexto de afastamento do tecido urbano 
consolidado e de maior eficiência e fluidez de circulação. Com o afastamento da circulação pesada e de 
atravessamento, o transito deixa de causar problemas de tráfego no coração da cidade.  

• 3ª Fase – Uma vez elevada e afastada a circulação rodoviária e ferroviária, torna-se inevitável a 
adaptação de todas as infra-estruturas de transportes, como terminais de autocarros, praças de táxis, 
estações fluviais e ferroviárias, assim como algumas ferrovias urbanas de eléctrico e comboio.  

 
Reivindicando o reforço da relação entre a cidade e o rio, é criado um canal interior que reaproxima as pessoas 
da água e permite a introdução de meios de transporte mais amigos do ambiente. 
A execução do canal na frente da avenida obriga a alteração das várias redes de mobilidade.  
A linha de eléctrico na Av. 24 de Julho permanece no mesmo local com algumas alterações em termos de 
dimensionamento e trajecto. A rede ferroviária é a rede mais intervencionada, uma vez que a linha de Cascais 
terminará em Algés e continuará sobre a forma de Metro à superfície ate Santa Apolónia. A ligação entre Cais do 
Sodré e Santa Apolónia fica então assegurada, formalizando a intermodalidade entre transportes. 
Esta opção é fundamentada com base em duas situações. A primeira tem a ver com a ameaça que o transporte 
ferroviário apresenta como obstáculo à proximidade ao rio. A segunda situação prende-se no impacto provocado 
pela subida do nível médio do mar nos principais eixos ribeirinhos, que afectará a mobilidade e conectividade 
urbana da cidade. 
A construção de uma extensa linha ribeirinha levou à separação entre a cidade e a margem do rio Tejo. O tipo 
de infra-estrutura inerente a este meio de transporte, impossibilita a sua fácil transposição, obrigando à 
construção de passagens aéreas que apenas permitem a passagem em determinados pontos afastados entre si. 
A dificuldade provocada na mobilidade pedonal leva, entre outras coisas, ao desconforto e insegurança dos 
utilizadores.  
 
Usos urbanos 
Esta nova área pretende-se que seja atractiva, combinando diversos usos dinamizadores económicos e sociais, 
sempre apresentando a vertente de competitividade que deve permanecer inerente ao desenvolvimento das 
frentes ribeirinhas.  
Na margem norte do canal surge uma nova área destinada à habitação colectiva. Seguindo os antigos 
enfiamentos da antiga malha industrial, são projectados blocos numa área que passa a ter quarteirões abertos, 
perdendo a antiga função cadastral de encobrimento de um “miolo” industrial mais desqualificado. 
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Na outra margem, na área de frente para o canal são criados mecanismos de defesa do espaço público e do 
edificado, perante situações de cheias e inundações causadas pela subida do nível do mar. Esta é a zona mais 
baixa, sendo por isso afectada em situações em que o nível de água atinge os 5 metros de altura.  
A minimização do impacto é feita sobre duas formas: a) bacias de água com vegetação; b) edificado flutuante. 
No caso do edificado flutuante, a ideia é que o mesmo acompanhe o movimento da água, mantendo-se sempre 
em segurança. No que respeita ao espaço público, o excedente de água é suportado pelas chamadas bacias de 
água. 
Surge ainda um espaço amplo e flutuante que receberá acontecimentos como feiras e mercados, ainda que 
temporários e actividades importantes mobilizadoras de pessoas. 
 
Percursos pedonais 
Aos percursos pedonais de maior proximidade à agua, estão associados espaços comerciais, de estar e de 
recreio. O próprio percurso interage com outros usos, complementando-se. Estes espaços são aqueles que 
estabelecem uma dinâmica mais forte com o espaço de água, funcionando como espaços de passeio, convívio e 
em certos pontos como miradouros para ambas as margens do rio. 
 
 Recreio náutico  
Em todo o projecto, as áreas de recreio náutico são encaradas como oportunidades de dinamizar a orla 
ribeirinha. As áreas são distribuídas pontualmente, surgindo sempre com a garantia de  que serão devidamente 
aproveitados. Estas zonas geralmente apresentam-se associadas aos seguintes usos urbanos: a) Turismo; b) 
Hotelaria; c) Escritórios. 
 
Estacionamento público 
A distribuição do estacionamento público é feita de duas formas: em arruamentos ou em parques. O 
estacionamento localizado na rua visa complementar os usos do edificado adjacente ao mesmo. Geralmente 
apresenta-se junto às zonas comerciais e de hotelaria.  
Os parques, de dimensões superiores devem, sempre que possível, ser localizados junto às estações 
intermodais, destinando-se fundamentalmente aos visitantes. 
Foi projectada ainda uma extensa área de estacionamento por baixo do corredor verde de mobilidade do Aterro 
da Boavista, que se destina a visitantes e a empregados do centro de escritórios.  
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Capitulo VI 

3.6. Plano de intervenção urbana – Santa Apolónia/Beato 
 
Enquadramento da área 
A escolha desta zona deve-se principalmente ao facto de ter sido marginalizada ao longo da história da cidade, 
funcionado como uma espécie de pano de fundo ao seu desenvolvimento. 
Caracteristicamente portuária, deve grande parte da sua evolução urbana ao desenvolvimento industrial que se 
fez sentir a partir da segunda metade do século XIX. A forma como se desenvolveu separa-a da restante 
morfologia ribeirinha. Contudo esta é também uma área importante em termos de mobilidade ferroviária e 
marítima, da qual fazem parte a Estação ferroviária de Santa Apolónia que alberga a estação de metropolitano; e 
o Terminal de cruzeiros, cujo projecto de alteração e ampliação foi a concurso público, estando já em curso a 
construção do aterro onde assentará. 
Cresce assim a vontade de revitalizar e dinamizar esta zona, fazendo uso das suas variadas funções, 
interligando-as e criando a oportunidade de implementação de áreas abertas ao rio, como espaços verdes, 
combinado o que seria uma área exclusivamente portuária com espaços multifuncionais que incluem áreas 
comerciais, habitacionais, parques urbanos, espaços públicos de interacção com a água, entre outros. 
 
Morfologia espacial 
Todo o plano é transformado sobre uma linha de reencontro entre a cidade e o rio. Partindo da melhoria no 
sector dos transportes assim como de todo o espaço público ribeirinho, pretende-se chegar à sinergia entre a 
cidade e o rio assim como entre a cidade e o porto, ambas relações fundamentais ao desenvolvimento das 
frentes ribeirinhas. 
O projecto é desenvolvido em três espaços, no limite a poente apresenta-se uma área direccionada para a 
mobilidade; seguida de uma frente destinada à actividade portuária com a alteração e ampliação do Terminal de 
contentores de Santa Apolónia; e por ultimo, a implementação de habitação colectiva associada a um grande 
parque urbano verde e uma marina de recreio.  
A primeira tarefa que surge numa longa lista projectual é a realização da interligação entre uma nova forma de 
mobilidade urbana em viaduto com a estação ferroviária, o metropolitano e o canal. A intermodalidade realiza-se 
num espaço criado exclusivamente para servir esta função. A forma como se molda no terreno permite ainda o 
abrigo de quem espera pelo transporte fluvial do canal. 
Este espaço de mobilidade assenta no lugar do antigo Terminal de cruzeiros, que se desloca para uma nova 
área projectada em aterro, que propicia a sua ampliação assim como todo o espaço envolvente se destina aos 
acessos aos cruzeiros. 
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A torção imposta na concepção do terreno, possibilita por um lado uma construção mais eficiente no âmbito da 
arquitectura bioclimática; e por outro ganha espaço de frente para a atracagem de um maior número de 
cruzeiros. A concepção desta frente estabelece uma nova relação com a água através de uma “bacia” entre a 
cidade e o rio.  
Numa área inevitavelmente marcada pela presença de grandes navios e gruas, destaca-se a implementação de 
espaços de recreio que cooperam num esforço conjunto de conciliação com actividades de grande dimensão 
territorial e económica. A instalação de uma marina frente à nova área habitacional pretende evidenciar isso 
mesmo. Este novo espaço náutico afirma-se como complemento à habitação de agricultura urbana, recriando 
um estilo de vida passado, onde preexistiam quintas e a comunicação fazia-se pelo rio. A forçar esta ideia está o 
desejo crescente actual neste modo de vida. Ao longo dos anos têm crescido o número de hortas urbanas em 
sítios menos improváveis e impróprios. Ao projectar blocos habitacionais em que esta forma de vida está 
subjacente, providencia-se uma cultura mais sadia que visa complementar os rendimentos das famílias 
residentes. 
 
Parque urbano 
A realização de um extenso parque urbano naquela que actualmente se apresenta como uma das zonas mais 
marginalizadas da frente ribeirinha, aspira provocar a sinergia entre espaços que à partida, pelas suas 
características, não poderiam cooperar.  
O Terminal de contentores de Santa Apolónia é um espaço que se entende incluso, privado, reservado apenas 
às actividades que alberga. Por sua vez, um parque urbano tem um carácter publico, que contempla espaços de 
passeio e de estar com espaços verdes de recreio. A sinergia entre estes dois espaços é possível se for tida em 
consideração a importância que ambos os usos têm no desenvolvimento da cidade. 
A ideia de criar um canal interior teve como pretexto inicial favorecer as relações cidade – rio e cidade – porto. O 
porto não deve funcionar como um apêndice na margem do rio, tornando alguns dos seus espaços abertos à 
cidade e ao rio. 
O porto pretende-se funcional e eficiente, logo serão necessários espaços reservados e exclusivos à actividade 
do qual não se podem excluir. Subsiste aqui uma tentativa de aproximação com o rio, que neste caso deve ser 
executada cuidadosamente para que o resultado não despolete em disfuncionalidade  
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Capitulo VII 

3.7. Projecto de mobilidade – Terminal de Cruzeiros 
 
Programa  
O terminal é composto pelos seguintes elementos: (1) Centro de informação; (2) Check – in; (3) Escadas / 
elevadores / Rampas (acessos); (4) Polícia de imigração (estrangeiros e fronteiras); (5) Instalações Sanitárias; 
(6) Bagagem; (7) Perdidos e achados; (8) Sala de espera; (9) Restauração; (10) Lojas; (11) Escritórios 
/Administração; (12) Telefones; (13) Partidas / chegadas (salas e braços de embarque e desembarque); (14) 
Cabide de controlo de bagagem; (15) Parque de estacionamento; (16) Praça de táxis; e (17) Sala de exposições. 
 
Escolha da localização 
A escolha do local foi determinada pela proximidade a todos os modos de transportes e ao centro histórico de 
Lisboa.  
 
Organização espacial do edifício 
O espaço de entrada rompe o edifício num corte vertical no que seria uma extensão do espaço público à 
cobertura. A entrada é feita por duas portas giratórias que permitem um maior e mais facilitado fluxo de pessoas. 
Ao entrar, encontra-se à esquerda o acesso ao piso 1 e à direita o balcão de informação. Estes são dois 
elementos que devem permanecer o mais próximo da entrada do terminal dado a importância que lhes é 
conferida. Mais à frente surge outro espaço que deve permanecer no piso térreo, o balcão do check in , 

facilitando por um lado o passageiro e por outro o transporte de bagagens para o interior dos cruzeiros.  
A gestão e transporte de bagagens são dois dos grandes encargos da administração do terminal, e que para tal 
seja bem sucedido, o seu transporte deve ser o mais facilitado possível. Assim a entrega das bagagens surge 
anexado ao balcão de check in, sendo encaminhadas para os cruzeiros por meio de carros de bagagens que 
carregam e descarregam as bagagens numa área exterior ligada à sala de bagagens.  
No mesmo espaço encontram-se as salas da administração e do STAFF, complementadas por duas áreas de 
instalações sanitárias, uma reservada ao STAFF e outra destinada aos passageiros; e ainda por duas zonas de 
cacifos. 
Ainda no mesmo piso em direcção à porta que faz ligação ao rio, situam-se dois espaços que pela sua natureza 
devem estar em conformidade mas localizados de acordo com o aproveitamento ou não da exposição solar. A 
norte situa-se a zona de restauração que deve estar associada com a zona de espera das bagagens; permitindo 
o acesso ao exterior e à sala de embarque no piso 1. No centro deste espaço surge um elemento na forma de 
uma elegante escada em espiral, cuja construção em pé direito duplo, proporciona aos passageiros vislumbrar 
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um espaço expressamente desenhado para os visitantes, caracterizando-se como um espaço livre, aberto, 
iluminado, cómodo, com ligação ao exterior mas também ao piso 1 onde se encontra a sala de embarque. 
Um conceito que se pretende claro na concepção do interior é a sua estreita relação com o exterior. Essa ligação 
está patente de diversas formas, na materialização das fachadas; nos diversos acessos que balizam todo o 
espaço; mas de forma mais evidente nas várias rampas que o contornam e tem a dupla função de acesso à 
cobertura e às varandas do piso 1. 
O terminal é direccionado para os passageiros mas também para quem o queira visitar, já que oferece uma série 
de espaços multifuncionais a que todos têm acesso e que de certa forma permite a sua utilização ao longo de 
todo o ano e não apenas à chegada ou à partida de cruzeiros. É importante que espaços desta natureza sejam 
versáteis, esta é uma das razoes pela qual todos os espaços de livre transito foram colocados no piso térreo, 
para uma mais facilitada ligação ao exterior.  
O piso 1 é essencialmente um extenso open-space de espera para o embarque, com um pequeno pátio interior 
que o caracteriza e lhe confere alguma privacidade. Estão-lhe associados espaços de lazer com restauração, 
acesso à internet e um espaço para exposições. 
Na área do piso mais próxima do rio localizam-se as zonas de embarque e desembarque, localizadas 
distintamente em fachadas opostas, tendo acesso ao piso térreo através de escadas e tapetes rolantes 
 
Arquitectura bioclimática  
As suas fachadas orientadas a norte, sul, nascente e poente, permitem uma larga exposição solar durante todo o 
dia. Esta orientação pode ser prejudicial se não for considerada em projecto e se não forem encontradas 
soluções ainda na fase preliminar. (ver em anexo I – quadro 1) 
Uma vez que surge a oportunidade em projecto, ficou determinado numa fase inicial que deveriam ser criadas 
soluções de sombreamento e refrigeração. Daqui resultam os acessos exteriores à cobertura, que são 
simultaneamente palas de sombreamento; e a cobertura vegetal pensada para responder a dois problemas 
existentes, a falta de espaços verdes ribeirinhos e a refrigeração do edifício.  
No que diz respeito à refrigeração há que referir que os rasgos em vidro que surgem da cobertura, não servem 
apenas à entrada de luz mas também à entrada de ar, através de um sistema que permitirá a abertura das 
mesmas para a livre circulação de ar. A vegetação na cobertura intensificará todo este processo, uma vez que 
pelas suas características naturais refrigera a laje da cobertura. 
O arrefecimento do edifício também é promovido pelo exterior pela sua proximidade à água que o rodeia. 
No que diz respeito à refrigeração, é conseguida através de pequenos vãos e vegetação na cobertura, sendo 
ainda potenciada por acção do vento no exterior, pela proximidade à água que o rodeia.  
A acção do vento é contabilizada essencialmente para o período do verão, quando a exposição solar e as 
temperaturas são mais elevadas. Para além do sombreamento, o arrefecimento é conseguido através da 
ventilação natural transversal, provocada por acção directa do vento sobre os vãos da cobertura. Estes vãos 
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para além de servirem a livre circulação de ar, permitem ainda a entrada de luz, criando longos rasgos no interior 
do terminal. 
 
Cobertura vegetal acessível 
Com o espaço da cobertura aberto visualmente para a cidade e o rio, é conseguida a relação cidade - rio e rio - 
cidade, na medida que funciona como miradouro com pontos em que a visualização chega a um ângulo de 360º, 
onde se pode contemplar toda a cidade desde a estrutura imediata, aos pontos mais altos da cidade. A solução 
pretende resultar numa forte relação com o passado e o futuro e uma activa sensação de pertença à cidade, de 
sentido de lugar. 
A incidência solar é resolvida no verão pela vegetação característica da cobertura. No inverno, quando o ângulo 
solar é menor, a luz atravessa os rasgos da cobertura, criando efeitos de luz perceptíveis a vários metros no 
pavimento do piso superior.  
O pé direito duplo em algumas zonas do edifício permite ampliar as mesmas, dando permissão a duas vontades, 
uma humana/social e outra bioclimática. A primeira está ligada ao desejo humano de observar e conhecer todo o 
espaço que o circunda. A segunda vontade respeita à circulação do ar, apelando ao conceito de ecologia e 
sustentabilidade presente em todo o projecto descrito e apresentado.  
O acesso à cobertura é público e surge na continuidade do espaço envolvido. A relação entre a cidade e o rio 
reclamada pelos habitantes é representada no espaço que envolve o terminal mas também pelo próprio edifício.  
 
Relação interior/exterior 
A organização simplista e algo rígida do interior, desvanece com as inflexões das formas ondulantes e orgânicas 
criadas ao longo da cobertura. 
A imagem exterior que reflecte uma alusão ao rio através das suas “ondas”, não faz transparecer o espaço 
inteiro que compreende. O próprio edifício assume diferentes formas em função do ângulo de visão. As extensas 
fachadas funcionam como longas janelas sobre o rio. Considerando apenas a fachada a poente, perde-se a 
noção da dimensão e complexidade própria ao edifício.  
No que se refere a ser avistado em pontos mais altos da cidade, é compreendido como uma espécie de “tapete” 
verde que se desmembra em acessos aos cruzeiros.  
 
Acessos exteriores 
O acesso automóvel à área do terminal é feito pela ramificação da via construída em ponte. A entrada no recinto 
faz-se no sentido Algés – Parque das Nações e a saída no sentido P. Nações – Algés, evitando mais 
intersecções. 
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Espaço público e estacionamento 
O espaço envolvente é todo ele envolvido de água, seja pelo canal que conflui numa doca de recreio, seja pelo 
próprio rio. Este é um espaço potencialmente destinado ao lazer e recreio náutico, dele fazem parte espaços de 
estar, de restauração, uma doca de recreio e ainda um extenso espaço verde adaptado à mobilidade pedonal e 
ciclável. Para além da importância que ganha no conceito de cidade, faz a ligação entre a frente rio e a margem 
norte do canal. 
Quanto ao estacionamento, são localizados duas áreas, junto ao Museu Militar e ao Terminal de cruzeiros. A 
primeira trata-se de uma área de estacionamento público, cujo espaço é rasgado por acessos ao rio, que 
invocam os cais existentes nos séculos XVIII e XIX.  
O parque de estacionamento do Terminal destina-se a visitantes ou ao embarque ou desembarque de 
passageiros. 

4. CONCLUSÃO 
 

Dentro da complexidade que o presente projecto apresenta, todos os objectivos estabelecidos inicialmente foram 
cumpridos, atendendo com especial atenção à defesa do património urbano; à reaproximação da cidade ao rio; e 
à preservação da identidade da cidade.  
Os objectivos foram cumpridos através do emprego de medidas de adaptação mas também de mitigação, de 
forma a alcançar o melhor resultado possível. No processo de adaptação tornou-se importante encontrar 
soluções que visassem o princípio primordial da defesa mas que fossem capazes de incorporar outras 
funcionalidades, nomeadamente no que respeita ao turismo, às infra-estruturas e a espaços de lazer.  
A implementação destas medidas é na maioria das vezes difíceis de apreender por parte das autoridades, uma 
vez que numa fase inicial exigem um grande investimento. Contudo, num futuro próximo, se tais medidas não 
forem executadas os custos dos danos provocados pelas alterações climáticas serão muito superiores ao 
investimento, com danos não só materiais mas também humanos.  
No caso específico de Lisboa a situação não chega a ser tão trágica como em outros casos estudos, contudo 
com a real situação financeira do país e a que se futura, qualquer impacto no território terá graves 
consequências para a economia regional e nacional.  
Todo o projecto está orientado neste sentido e a proposta para o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia é o 
culminar da aplicação destas premissas. Apresentando uma arquitectura bioclimática, o terminal faz a ponte 
entre uma gestão mais autónoma de recursos e um espaço que se pretende racional e operativo. 
O terminal e o seu espaço envolvente tornam-se num exemplo prático de todos os princípios conceptuais, em 
que a combinação da localização e da própria estruturação do objecto fazem do terminal, um importante 
miradouro para a cidade e para o rio  
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6. ANEXOS  
ANEXO I - Elementos de apoio ao texto 
 
Quadro 1 – Tabela síntese dos cenários para a subida do nível do mar (COSTA, João Pedro) 
Figura 1 – Alterações observadas em (a) temperatura de superfície global média; (b) elevação global do nível do 
oceano a partir de informação de medição de maré (azul) e por satélite (vermelho) e (c) cobertura de neve do 
hemisfério norte para os meses de Março e Abril. (IPCC) 

 
 
Figura 2 – Alterações previstas na temperatura da superficie global para o século XXI, em relação ao periodo 
entre 1980 e 1999. 
Figura 3 – Temperatura máxima em Portugal Continental no Verão (Junho/Julho/Agosto) obtida com o modelo 
regional de clima HadRm para a) simulação de controlo; b) simulação com aumento de CO2 GG02 (no período 
2080 – 2100).(SIAM) 

 
a)                                            b) 
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Figura 4 – Planta de ocupação industrial na Boavista, sobre a Praia de Santos no final do século XVIII. 
Figura 5 – Aterro da Boavista em 1856. 

  
 
Figura 6 – Vista geral da Boavista no inicio do século XX, antes de concluída a abertura da Rua Vasco da Gama. 
Figura 7 – Vista de Belém antes da exposição de 1940. 

  
 
Figura 8 – Faseamento da instalação da exposição mundial de 98 nos anos 1993, 1998 e 2000. 
Figura 9 – Plano geral da Exposição do Mundo Português realizada em Belém. 

  
 
Figura 10 - Diversidade de espaços e usos urbanos do Parque das Nações. 
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Figura 11 - Zona ribeirinha compreendida entre o Campo das cebolas e a Estação ferroviária de Santa Apolónia 
em 1856, por Filipe Folque. 

 
 

Quadro 2 – Insolação das fachadas de acordo com a orientação solar. 

Fachadas Verão Inverno 
NORTE • Recebe uma pequena fracção de 

radiação directa do sol no inicio e no 
fim da tarde 

• Não existe nenhuma radiação 
directa, porém recebe radiação 
difusa a partir da abóbada celeste 

SUL • Menos ganhos solares, facilmente 
atenuáveis se existir uma pala de 
sombrear sobre o vidro 

• É a que mais facilmente é protegida 
• Em termos anuais é a que recebe 

maior nível de radiação 
• Propicia maiores ganhos solares que 

correspondem a uma correcta 
estratégia na maior captação de 
radiação solar disponível 

ESTE • Incide em abundância durante 
longas horas da manhã 

• Pouca radiação, incidindo na 
fachada poucas horas do período da 
manha e com um pequeno ângulo 
de incidência 
 

ESTE • É no período da tarde que ocorrem 
os maiores temperaturas exteriores 

• Incide em abundância durante 
longas horas da tarde 

• Fachada mais problemática 

• Pouca radiação durante poucas 
horas do período da tarde 

• Ângulos de incidência são elevados  
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ANEXO II – Documentos de trabalho 
 
Casos de estudo  
Roterdão 
A cidade de Roterdão é a segunda maior cidade da Holanda e situa-se no coração do delta Holandês, onde 
confluem os rios Meuse e Rhine. A sua localização estratégica perto do Mar do Norte fez da cidade, uma das 
mais importantes do Mundo; e do porto um dos mais movimentados, estabelecendo comunicação para toda a 
Europa e para o Mundo. 
 
As zonas mais baixas da Holanda, incluindo Roterdão têm sofrido desde sempre com problemas relativos a 
tempestades fortes e inundações. Os invernos são relativamente húmidos com períodos de chuva contínua e 
são cada vez mais constantes, causando inundações nas bacias dos rios Rhine e Meuse. 
As grandes inundações de 1953 provocaram uma viragem na estrutura e organização da cidade. Morreram por 
afogamento mais de 1800 pessoas e 150.000 hectares de património ficou inundado.  
O crescente risco de inundação levou à criação do famoso Plano Delta Holandês que criou em torno da cidade 
um complexo e extenso sistema de diques, barragens e barreiras contra tempestades, que protegem as áreas 
baixas da invasão do mar. 
A vulnerabilidade do território fez das normas de protecção holandesas, as mais importantes e sofisticadas do 
mundo. Grande parte do sistema de protecção em redor de Roterdão foi projectado para resistir a uma 
tempestade que se estima que ocorra uma em cada 10.000 anos. 
O nível de protecção é diferente consoante o número de habitantes e o valor económico das actividades que 
situam no interior do delta ring. A expectativa que se prende no aumento progressivo do nível médio do mar, 
provoca grandes preocupações a Roterdão e em geral no território holandês. 
A Holanda tem 26% do seu território abaixo do nível do mar, do qual 29% encontra-se susceptível de 
inundações. Isto acontece uma vez que muitas das suas zonas baixas foram reclamadas de antigos lagos e 
estão agora protegidas pelo que se entende por “dique rings” ao longo de vários rios e zonas costeiras. 
Uma das grandes preocupações adjacentes ao problema das alterações climáticas tem a ver com os efeitos 
sócio económicos das inundações, já que dois terços do PIB holandês é ganho a partir destas zonas, é aqui que 
se concentra o maior desenvolvimento urbano. Esta complexidade subjacente à reunião entre a importância dos 
usos e a vulnerabilidade do solo, fazem de Roterdão uma das zonas mais vulneráveis do mundo. À 
vulnerabilidade característica deste território acrescenta-se agora a problemática da subida do nível do mar. 
Se grande parte da área portuária está protegida por ter sido implantada muito acima do nível do mar, a cidade 
tem como única alternativa de segurança o sistema de diques e a Barreira Maeslant, que também protege parte 
do porto. 
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Os impactos são explicados pelo presidente da comissão 5, que refere que o risco está avaliado em dezenas de 
biliões de euros, albergando desde instalações portuárias, ferrovias, túneis e terminais de contentores. Para 
agravar a situação, uma grande parte da população da cidade trabalha no porto e muitos negócios dependem 
fortemente da actividade, uma falha no sistema de protecção será devastadora para a cidade. 
Sobre os conceitos de crescimento, acessibilidade e sustentabilidade, nascem novos projectos para as frentes 
ribeirinhas. Entre as diversas iniciativas, estão projectos de habitação e cidades flutuantes, coberturas verdes, 
um porto de energias limpas, as “water plazas” - espaços recreativos com dupla função de armazenamento de 
água.  
Muitas destas ideias estão presentes no “Rotterdam Water City 2030” que visa estabelecer a futura interacção 
entre a cidade e a água, tomando-a em algumas zonas mais como uma oportunidade e não como uma ameaça. 
Aprender a conviver com a água é o objectivo primário já que a subida da água é uma realidade. 
Apesar do plano anterior ainda estar em vigor, foi necessária a criação de outro decorrente dos últimos estudos 
para um futuro mais alargado. O plano pretende juntamente com outros planos em desenvolvimento como 
“Rotterdam City Vision” e “Spatial Planning Strategy 2030” ambas para 2030; criar uma cidade preparada para 
os desafios futuros, mantendo-se uma cidade competitiva, atractiva e com uma economia forte.  
 A nova comissão criada pelo ex. Ministro da Agricultura Cees Veerman trabalha sobre duas premissas, uma 
baseia-se no estudo das alterações climáticas e o impacto no território; a outra trata de sugerir recomendações 
para a gestão das inundações e adaptação das alterações climáticas.  
O novo Plano Delta proposto pela comissão aponta para a necessidade de criar uma protecção especial contra 
inundações à volta do porto e da cidade. Mas surge uma questão importantíssima “ Deve Roterdão optar por um 
extenso e complexo sistema de barreiras, barragens e pontões que evitam a entrada de água na cidade; ou 
abraçar o mar e optar por um novo equilíbrio no sistema de água e permitir que a água salgada flua ou corra 
livremente dentro e fora da cidade?”. A Comissão acredita que não deve existir um único sistema de segurança 
mas sim várias soluções para o problema, lidando de forma pró-activa, transformando os problemas em 
oportunidades.  
A RCP ( Rotterdam Climate Proof), organização que se foca na adaptação ao clima, refere que a água não deve 
ser vista como uma ameaça mas sim como a base de um desenvolvimento atractivo e economicamente forte 
para a cidade. Em termos de planeamento as soluções apontadas são várias. Para as zonas fora dos limites dos 
diques, protegidas apenas pela barragem Mäeslant, estão a ser desenvolvidos novos tipos de resistência às 
alterações, tais como a adaptação dos edifícios existentes e novos modos de construção como por exemplo 
edifícios flutuantes com mais de um piso. 

                                                           
5 Retirado do vídeo cedido pelo site da Comissão Delta de Roterdão. 
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Uma das inovações são as denominadas WaterPlazas, que constam da adaptação de espaços públicos para a 
armazenamento de águas pluviais, e que passando o período de chuva transforma-se num espaço recreativo. É 
esperada que com esta solução as zonas adjacentes permaneçam em segurança.  
Outra das soluções apontadas são os Green Roofs ou coberturas verdes que recolhem a água da chuva, que se 
dissipa posteriormente para a atmosfera por evaporação. Esta medida só é credível se aplicada devidamente e 
em grande numero ao longo da cidade. 
Apresenta-se mais uma solução entre muitas, um parque de estacionamento subterrâneo que em períodos de 
chuva perde esta função para armazenar a água excedente. O projecto aponta para uma capacidade de 10 000 
m3, o que corresponde a 50% do volume de água esperado. 
 
Nova Iorque 
A cidade de Nova Iorque é a maior cidade dos Estados Unidos, assim como um importante centro financeiro 
mundial. Outrora denominada “Nova Amesterdão”, encontra-se localizada na foz do rio Hudson e é banhada por 
quatro rios que dividem as suas ilhas dos restantes municípios; o que lhe permitiu a criação de um porto natural 
e protegido. 
É próprio da Costa este dos Estados Unidos estar associada a fenómenos climáticos como furacões e ciclones 
extra tropicais de final de verão, que ocorrem já no período de inverno. Estes acontecimentos são geralmente de 
longa duração e o seu impacto pode ser grande quando combinado com extensos períodos de vento forte e 
subida do nível do mar. 
No último século, Nova Iorque tem sido atingida por várias tempestades e furacões que coincidiram com maré 
alta. Apesar dos furacões geralmente não atingirem a área de Nova Iorque, quando o fazem produzem enormes 
tempestades, com períodos de chuva intensa e vento forte, provocando danos no interior da cidade. Entre os 
impactes territoriais, estão danos e destruição de propriedades, erosão severa da costa, linhas de energia 
derrubadas e interrupções de energia e da normal circulação rodoviária. 
As estimativas apontam para um aumento de cerca de 30 cm por século para a metrópole nova iorquina, o que 
combinado com situações de tempestade ou com o aumento previsto do nível médio do mar, pode constituir uma 
situação muito perigosa para a cidade nomeadamente para a zona costeira. Estes acontecimentos apontam para 
uma situação dramática para grande parte da área de Nova Iorque e de cidades limítrofes, que se encontram a 
menos de 3 cm acima do nível do mar.6 
Os cenários climáticos do de Nova Iorque para as alterações climáticas (NPCC) apontam para a aceleração do 
nível médio do mar e para a intensificação da erosão ao longo da costa nova iorquina. Se por um lado, a subida 
do nível do mar é facto reconhecido, por outro lado crescem as actividades humanas na frente ribeirinha, 
acabando com as zonas de pântano inundáveis.  

                                                           
6 Dados apontados no documento realizado pela organização C40 Cities Leadership Group 
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O impacto será grande e com várias vertentes com principal incidência na qualidade da água e saúde humana. 
Os níveis elevados de água e a ocorrência de tempestades afectarão a operacionalidade dos sistemas de 
tratamento e emissão de água, como consequência do impacto nos aquíferos e em outros corpos de água.  
É neste seguimento que surgem várias organizações como o NPCC e o ClimAID7, definidos por grupos de 
pesquisa e investigação que pretendem servir de veículos tomadas de decisão mais assertivas e 
consciencializadas por parte dos governantes. 
 
On the water/ Palisade Bay surge de uma estreita colaboração entre Engenharia/ Design e o Planeamento / 
Arquitectura paisagística e procura encontrar soluções que vão para além da fortificação dos limites costeiros, 
criando alternativas que passem pela adaptabilidade territorial em soluções que acolham a presença da água, 
optimizando uma nova costa revitalizada. A ideia principal tem por base a modelação do tecido urbano 
construído e infra-estrutrado aos novos desafios, partindo do que pode constituir uma ameaça, transformando a 
presença da água numa oportunidade única de recriar uma cidade mais sustentável e auto-suficiente. 
Não obstante da criatividade das soluções, é fundamental que assegurem o correcto funcionamento da cidade, 
permitindo ainda implementar espaços que confiram maior diversidade de usos à frente rio. 
É possível compreender que cidades como Roterdão e Estocolmo optem primeiramente pela fortificação. 
Contudo é também através dos seus historiais que se conclui que adopção de um único sistema de defesa é 
insuficiente, chamando à atenção para a necessidade de criar soluções passivas e em conformidade com as 
projecções apresentadas. 
 “ A implementação de uma estratégia defensiva que consiste em infra-estruturas ligeiras, leva a uma cidade 

preparada para as futuras alterações no clima; em vez de uma cidade fortificada contra desastres naturais” 

(Palisade Bay) 

 

No projecto apresentado em Palisade Bay8, a equipa apresenta como soluções três tipos de infra-estruturas 
ligeiras: 1) Islands – ilhas aterradas; 2) Wetlands – áreas inundáveis; 3). Piers – restauração e construção de 
novos cais e pontões alongados Estas soluções passam pela adaptação às alterações climáticas nas vertentes 
ambiental, social e económica, criando uma cidade flexível e resignada à presença na água em meio urbano, 
ajustando-a às necessidades económicas e de competitividade muito presentes no mundo actual e futuro.  
As ilhas absorvem e mitigam a força das ondas do mar na baía. As wetlands para além de fornecerem uma 
leitura mais interessante do ponto de vista do espaço público e da recreação, funcionam como filtros para as 
águas e solos poluídos. O plantio de espécies vegetais associadas a estes espaços, providenciam a redução do 
impacto das ondas e da subida do nível do mar; e ainda permite a infiltração de água. 

                                                           
7 NPCC – New York city Panel on Climate Change / ClimAID – organização sem fins lucrativos financiada pela autoridade de pesquisa e desenvolvimento 
energético de Nova Iorque – NYSERDA (New York State Energy Research and Development Authority) 
8  
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No que se refere aos pontões, o programa é vasto e varia entre a recreação, os transportes, áreas de 
parqueamento e variadas actividades sazonais e até desportivas. A leveza que lhes está associada confere 
maior maleabilidade no que se refere ao tamanho, complexidade formal e material. Geralmente estes pontões 
surgem como extensões de ruas perpendiculares à linha de costa e estendem-se ao longo de vários metros 
sobre água.  
 
Em termos estratégicos, o projecto apresenta três cenários possíveis para o futuro planeamento das frentes 
ribeirinhas: 
1) Recuo – o cenário define-se pelo recuo da linha de costa e pela entrada de água em determinados pontos 

da cidade, salvaguardando o património histórico e cultural que a define e identifica. A estratégia baseia-se 
na permissão de entrada de água nos términos das linhas de água existentes, usufruindo dessa relação 
para a implementação de áreas de recreio náutico, restauração, etc. 
A habitação e as infra-estruturas são dois sectores que devem permanecer em segurança. Deste modo a 
habitação é relocalizada numa área que não representa risco de inundação, sendo esta medida igualmente 
aplicada no que se refere a equipamentos sociais e de saúde. No que respeita as infra-estruturas, a 
mobilidade é elevada, mantendo-se portanto em segurança seja qual for o nível da subida de água.  

2) Defesa – a estratégia defensiva pretende garantir o normal funcionamento da cidade existente, assim como 
a sua imagem actual. Deste modo é traçada uma barreira ao longo da costa, protegendo a cidade do 
avanço da água. O cenário contudo permite a entrada de água para reservatórios, especificamente 
desenhados para o efeito de recolher e drenar a água da chuva e do rio para fora da cidade. Por sua vez 
estes reservatórios tomam variadas funções mas geralmente associadas ao recreio náutico e desportivo; e 
ainda a pesca. 

3) Ataque – este último cenário é caracteristicamente mais diversificado e flexível, tomando como 
oportunidade a presença da água e a sua entrada em território urbano. A relação de aceitação que mantém 
com a água, permite criar soluções interessantes do ponto de vista do planeamento. As soluções criadas 
passam pela implementação na proximidade e sobre a água de plataformas e casas flutuantes, edifícios em 
palafita; entre outras; fazendo crescer diferentes dinâmicas e relação com água.  
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