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A importância das infraestruturas no território é marcante, não só pela 

sua função distribuidora de diferentes fluxos, como pela sua forma 

urbana. A evolução da tecnologia e dos modelos de desenvolvimento 

urbanos aliados a problemas presentes, proporcionam um repensar e 

reformular, no caso concreto da infraestrutura rodoviária 2ª Circular em 

Lisboa. 

A sua importância para a cidade é notória, porém é também notório a 

sua desadequação aos atuais modelos de desenvolvimento. Quer seja 

pela ‗barreira‘ à mobilidade social entre margens, pelos riscos 

ambientais e ecológicos presentes ou a falta de coesão programática e 

a sua potencialidade, a 2ª Circular apresenta um território problemático, 

com uma imagem desadequada no que diz respeito à melhoria da 

qualidade de vida urbana. 

 A possibilidade de proporcionar áreas da cidade multifuncionais, 

alicerçadas sobre as infraestruturas e o espaço público, gera uma 

abordagem complexa nas suas relações.  

Não só a infraestrutura rodoviária com os seus diferentes tipos de 

tráfego, os elementos compositores da estrutura verde e mais 

precisamente à atual necessidade de gestão do recurso hídrico e as 

transformações e programação urbana, assente na produção de 

conhecimento, possibilitam formar uma nova imagem da 2ª Circular, 

que seja geradora de fluxos populacionais, de conhecimento e de bens. 

O desenho da forma proposta foca-se no equilíbrio dos diferentes 

elementos que compõem este sistema fulcral para Lisboa.   
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The importance of infrastructures in territory is quite outstanding, not 

only for their fluxes distribution function, as also their urban form. The 

technology evolution and urban development models, side-by-side with 

present problems, provide a rethink and reformulation in the specific 

case of the road infrastructure 2ª Circular in Lisbon. 

It´s importance is notorious for the city, as well the inadequacy to 

present development models, either for being considered a ‗barrier‘ to 

social mobility between borders, for the environmental and ecological 

risks, or the lack of programmatic cohesion. 2ª Circular presents a 

problematic territory, with an inappropriate image, regarding a better 

quality of urban life. 

The possibility of providing multifunctional areas in the city, structured 

by the infrastructures and public space, generates an approach 

concerning the complex relationships. 

Not only the road infrastructures with its different types of traffic, the 

element composers of the ‗green‘ structure, precisely the urgent need of 

management of hydric resources and the urban programmatic 

transformations, based on the knowledge and investigation production 

enables a formalization of a new image for 2ª Circular, which means 

generating population, knowledge and goods flows. The drawing of the 

proposal form is focused on the balance of the different elements, which 

composes this important system for Lisbon. 
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Introdução ao tema 

 

O pensamento temporal está implícito quanto à História dos lugares (Passado) e a sua cultura, as 

necessidades dos recursos naturais e humanos (Presente), bem como o pensamento e reflexão sobre o 

território no futuro.  

O tema escolhido pretende abordar questões de transformação de áreas infraestruturais que pela evolução 

natural do Território se tornam inadequadas ou deixam de fazer sentido dependendo do contexto. 

Aprofundando o tema no contexto Português em Lisboa, da 2ª Circular entre Monsanto e o Aeroporto. 

Considera-se o Território como estando em constante mudança. É então necessário a adaptação às reais 

necessidades do presente assim como um pensamento estratégico e de prospectiva sobre cenários futuros, na 

busca de um equilíbrio entre todas as camadas que compõem o Território através da Gestão e Planeamento. 

O tema, a ―2ª Circular entre limites e interface‖, apresenta exatamente a situação anteriormente referida: a sua 

presença no Território está desadequada a novas necessidades e é considerada no atual Plano Diretor 

Municipal de Lisboa (Agosto, 2012) como uma área a reconverter questionando o seu papel na Cidade.  

A proposta caracteriza-se pela reconversão da via automóvel 2ª Circular e as suas funções em relação à 

Cidade de Lisboa, assim como, os diferentes níveis que a compõem: acessibilidade/mobilidade, estrutura 

ecológica da cidade e as suas margens e limites, propondo de tal modo, resolver problemas existentes, no 

confronto entre a via automóvel e o peão. A escolha deste tema deveu-se ao interesse particular nas questões 

infraestruturais e na sua conceção projectual. A complexidade e a multiplicidade de redes infraestruturais, quer 

físicas quer invisíveis, é algo que me fascina pela importância que estas têm vindo a desenrolar no Território e 

na mais bela forma que é o projeto.  

Ilustração 1: Nó rodoviário do Eixo norte-Sul com a 2ª Circular. 2008, Fonte: 

http://thebestoflagos.blogspot.pt/2008/10/lisboa-telheiras.html 

 

http://thebestoflagos.blogspot.pt/2008/10/lisboa-telheiras.html
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A complexidade inerente ao tema advém de um reflexo da própria sociedade e da evolução dos modelos de 

ordenamento territorial. Estamos a falar de infraestruturas pensadas aproximadamente há meio século e que 

pela evolução natural do Território, se têm vindo a tornar numa problemática para os atuais modelos e 

objetivos. 

A variedade de infraestruturas a funcionar no Território e a sua complexidade são vistas como problemas mas 

também oportunidades. A abordagem é feita em relação aos espaços inerentes e de relação das infraestruturas 

nos seus diferentes níveis, assim como no seu impacto visual e funcional e no seu uso e potencial para a 

Cidade e respectiva população. O equilíbrio entre a imagem da cidade (de qualidade) e a funcionalidade 

necessária à atual vida urbana deveria ser alcançada através das infraestruturas inserido num pensamento 

estratégico de um espaço complexo. 

Este equilíbrio prende-se também a questões ecológicas, não só a ecologia1 enquanto relações do homem com 

o meio natural, como também aos processos e relações em meio urbano. Ou seja quer a nível ambiental quer a 

nível da mobilidade e da própria programação proposta. Em relação à 2ª Circular torna-se essencial esta 

abordagem, pois não só sofre de grandes problemas ao nível do tráfego automóvel e consequente poluição, 

como áreas marginais com riscos de inundação. A atual via automóvel é vista como uma ―barreira‖ entre 

margens, pondo em causa a qualidade da mobilidade social. 

O grande investimento dos últimos setenta anos nas infraestruturas desenvolveu e qualificou o País, a Região 

e a Cidade, contudo também criou problemas. Com o rápido crescimento da cidade, as infraestruturas criaram 

situações inadequadas aos modelos territoriais gerando problemas de diversos níveis. Como tal o modelo 

territorial centrou-se na infraestrutura rodoviária e ferroviária, mas que com a evolução tecnológica e social, 

necessita agora de ser repensada, com o fim de melhorar e adequar o modelo existente, através da introdução 

de novos tipos de infraestruturas. O investimento em Infraestruturas públicas está hoje em dia, ainda mais 

dificultado pela crise do modelo económico mundial. Urge um esforço ainda maior na compreensão do 

território, com os seus problemas, havendo pouco capital de investimento. Poderá ser importante a delimitação 

de uma estratégia, que contemple as prioridades do investimento e faseamento, de forma a responder o mais 

eficazmente aos problemas. 

Melhorar a condição de vida das pessoas que vivem a cidade. 

  

                                                             

1ecologia n.f. parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente; ~humana estudo da interdependência entre as 
instituições e o agrupamento dos homens no espaço por eles explorado (Do gr. Oikos, «casa» +logos, «estudo» +-ia) Fonte: Dicionário 
da Língua Portuguesa 2013, Porto Editora 
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Metodologia 

 

O presente trabalho pretende responder às dúvidas de investigação assentes no papel e imagem das 

infraestruturas, sobre o que estas representam e poderão representar no futuro. O trabalho tem como objetivo 

final, a ponderação entre o conhecimento adquirido e a formulação de um projeto urbano referente à 

transformação da infraestrutura rodoviária 2ª Circular.  

O trabalho sobre a 2ª Circular teve início no 1º Semestre do ano lectivo 2011/2012, tendo sido apresentado 

parte do trabalho realizado, este trabalho surge então como um seguimento ao mesmo. 

Apesar da criação de uma hipótese projectual esta estrutura-se sobre bases concretas e fundamentadas, 

desde o novo PDM de Lisboa onde se refere à 2ª Circular como elemento a ser reformulado, a projetos 

propostos em diferentes instrumentos de planeamento e gestão territorial, como o novo aeroporto de Lisboa e a 

terceira travessia do Tejo. 

A metodologia usada foi a elaboração projectual (com as suas diferentes peças e técnicas de representação) 

objetivando-se o redesenho da infraestrutura rodoviária 2ª Circular, testando possibilidades relacionáveis entre 

outras infraestruturas na criação de uma possível solução que se adeque às reais necessidades. 

A abordagem ao redesenho e devido a toda uma análise e critica contínua, incide mais especificamente sobre 

a possível imagem e forma de uma via rodoviária com diversos usos e funções. Não só se pretende resolver 

questões urbanas infraestruturais como aliviar as pressões inerentes às questões mais problemáticas da 

gestão de recursos, cada vez mais escassos. 

A formulação projectual não só será contemplada ao nível municipal como também do local, tendo sido 

elaborado uma estratégia geral para a resolução de problemas e criação de oportunidades na 2ª Circular. A 

referida escala local terá um detalhe mais específico, agregando e formalizando diferentes elementos 

compositores do espaço público. 

O desenvolvimento conceptual e teórico possibilita a criação de uma forma urbana proposta, o projeto urbano, 

que enfrenta os problemas através de uma nova paisagem, um novo espaço da e para a cidade de Lisboa.  
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Acrónimos 

 

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica  

AML – Área Metropolitana de Lisboa 

CBD – Central Business District 

CCDR-LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Lisboa e Vale do Tejo 

CML – Câmara Municipal de Lisboa 

CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa 

EEM – Estrutura Ecológica Municipal 

IC19 – Itinerário Complementar 19 

PALV – Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 

PDM – Plano Director Municipal 

PEL – Plano Estratégico Lisboa 

PGUEL – Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa 

PGUCL – Plano Geral de Urbanização de Lisboa 

PNPOT – Programa Nacional de Ordenamento do Território 

PROT-AML – Plano Regional de Ordenamento do Território – Área Metropolitana de Lisboa 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
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1. Parte inferior, de uma construção; fundação 

2. MILITAR conjunto das instalações e 
equipamentos necessários à actividade de 
forças militares 

3. conjunto de instalações ou  de meios prévios 
necessários  ao funcionamento uma actividade 
ou conjunto de actividades 

4. ECONOMIA conjunto de equipamentos e 
estruturas que possibilitam a produção e 
circulação de bens de consumo e a troca de 
serviços 

5 pl. (marxismo) organização económica da 
sociedade, constituída fundamentalmente pelas 
forças e relações de produção e considerada 
como o fundamento da ideologia (a 
superestrutura) 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa 2013, 
Porto Editora  

 

“infraestrutura  n.f. 

Infra-estrutura (infra-+estrutura)  
s. f. 

1. Parte inferior, geralmente invisível, de 
qualquer construção ou estrutura. 

2. Aquilo que garante a existência de 
determinado grupo, instituição, organização, 
etc. =BASE 

3. Conjunto de instalações, equipamento e 
serviços, geralmente públicos (redes de 
esgotos, de água, de electricidade, de gás, de 
telefone, etc.), que garantem o funcionamento 
de uma cidade. 

4.  [Filosofia]  Conjunto das relações sociais 
e económicas que fundamentam 
determinadas ideologias. 

Plural: infra-estruturas.‖ 

Fonte: www.priberam.pt 

Fonte:http://lisboasos.blogspot.pt/2012/04/encalhada.ht
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Capitulo 1: Diversidade de redes infraestruturais: Os seus momentos 

 

Este capítulo pretende resumir o conhecimento adquirido, 

bem como a crítica reflexiva aos conceitos e projetos 

pesquisados sobre as questões infraestruturais na 

paisagem e a sua diversidade. Na divisão em quatro 

subcapítulos relacionam-se as questões que foram 

surgindo ao longo de todo o processo de trabalho e que 

levou a uma necessidade de resposta, através: 

Da contextualização (primeiro subcapítulo, Que 

paradigmas urbanísticos) inerente ao Urbanismo e à 

cidade numa abordagem geral aos modelos de 

desenvolvimento e os paradigmas Urbanos.  

Da compreensão do que caracteriza as infraestruturas 

(segundo subcapítulo, As infraestruturas), o que 

representam e o que poderão representar enquanto 

elemento formal na paisagem.  

Da relação e confrontação entre o veículo automóvel e o 

peão (terceiro subcapítulo, Infraestruturas: Espaço público 

a cidade das/para as pessoas).  

E da apreensão sobre a temática energética na sua 

importância para a atual sociedade e as diferentes e 

possíveis formalizações espaciais na sua relação mais 

pública para com a cidade. Também sobre o ―estrato 

verde‖ da cidade e o que se pode esperar destas áreas 

para o território não só como ornamento (terceiro 

subcapítulo, Infraestruturas: “Verdes/Energia” 

Os ‗momentos‘ criados pela relação da diversidade de 

elementos surgirão enquanto hipótese, sob forma 

projectual na paisagem. 

 
Fonte: referenciadas ao longo do texto 
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paradigma n.m. 

1. exemplo que serve como modelo; padrão 

2. GRAMÁTICA modelo de declinação ou conjugação 

3. LINGUISTICA conjunto de elementos linguísticos 
que podem ocorrer no mesmo contexto 

4. (investigação) sistema ou modelo conceptual que 
orienta o desenvolvimento posterior das pesquisas, 
estando na base da evolução científica (Do gr. 
parádeigma, -atos, «modelo», pelo lat. paradigma, 
«id.») 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa 2013, Porto Editora 

1.1 Que paradigmas urbanísticos:  

“A evolução das necessidades dos modos de pensar e de 

agir, das relações sociais, o desenvolvimento de novas 

ciências e tecnologias, a mudança da natureza e da escala 

dos desafios colectivos, dão assim lugar, pouco a pouco, a 

um novo urbanismo que qualificaremos de neourbanismo…” 

François Ascher (2001)  

 

 

O conceito de cidade pode ser visto como um vasto processo de sinergias, ações, variações e mudanças que 

vai sofrendo ao longo do tempo pela evolução ou extinção. As mudanças sociais e o progresso tecnológico 

inerente representam a nossa noção nos dias de hoje desde as delimitações territoriais aos processos sociais.  

Desde o século XIX, com a revolução industrial, a sociedade adquiriu uma dependência pela tecnologia que 

resultou numa evolução exponencial, associada a serviços militares, hospitalares, entre muitos outros. Para 

quem estuda estes processos da teoria urbana social, chega facilmente à perceção de um novo paradigma, 

composto pela alteração de valores, mutações sociais, tecnologia e uma recente consciência das alterações 

climáticas e devidas preocupações ambientais.  

Por entre muitos autores que estudam e se interessam pela teoria Urbana e Social, foi no trabalho de François 

Ascher e Alain Bourdin que me centrei, pela noção das questões referidas anteriormente e na importância das 

conclusões elaboradas por ambos na definição de um novo ciclo e necessidade de mudança. 

Para Alain Bourdin (2001) as questões de transformações das sociedades contemporâneas são enquadradas 

Ilustração 2: Produção em série de veículos automóveis da Ford 

Fonte: http://somnuscars.com/2008/12/10/aniversariantes-de-2008/ 

http://somnuscars.com/2008/12/10/aniversariantes-de-2008/
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no presente regime polìtico e económico, que sucede a uma crise do modelo de desenvolvimento ―Fordista‖2 

Pós anos 80. Tal regime é associado a um modelo de “produção liberal” (Bourdin, 2010). Este conceito liberal 

dá origem a uma maior dinâmica dos mercados e de formas de governação, porém a um menor envolvimento 

do estado ao nível do planeamento urbano. Tal exemplo pode ser referido à lei3 implementada em 1965, que 

concedia o direito de licenciação de lotes por parte da entidade privada, caso estivesse de acordo com os 

planos de urbanização propostos, alterando o modelo de se ‗fazer‘ cidade até então. O papel do estado 

passava a ser seletivo, direcionado para os grandes projetos emblemáticos, de desenvolvimento e grandes 

operações de revitalização urbanas. 

Porém, no atual cenário e com a recente crise financeira, nota-se um sistema frágil e dependente. O autor 

designa tal momento como “o fim do ciclo” (Bourdin, 2010), debruçando-se no papel do urbanista e nas 

questões esquecidas das agendas políticas urbanas, o valor da programação de um urbanismo de coesão 

social, e o direito à cidade. 

O modo de planear a cidade e o que se considera “boa cidade” (Bourdin, 2010), baseada num urbanismo 

liberal é desadequado pela falta do pensamento social. É um modelo que assenta no desenvolvimento de 

atividades e serviços, a finança e economia criativa e o consumo como modo de vida dos estratos médios. 

Em ”O sentido da Cidade” e no ensaio sobre “convicção e mais coisas que sabemos pouco” (Brandão, 2011), é 

referida a subjetividade no acto de projetar, o saber o que é certo ou errado e como tal, perante o crescente 

grau de incerteza nas opções de desenho urbano, o autor exige um maior sentido na relação programa/projeto, 

tal como Bourdin (2001) refere. 

Para Bourdin, 2011 o urbanismo liberal é referido como impeditivo ao desenvolvimento periférico, e confere 

novas importâncias aos transportes coletivos, focando-se na cidade histórica e áreas centrais de negócio, 

sendo um modelo de urbanismo que prefere as grandes intervenções urbanas. 

O autor critica a ausência de pensamento social, à exceção dos grandes consumidores e da “classe média 

diplomada” (Bourdin, 2010). A evolução natural dos territórios e neste caso específico, a emigração, a 

diversidade cultural e pobreza, são fruto de políticas sociais que em termos de ordenamento urbano, por vezes 

são problemas que necessitam de resolução.  

A crise sobre este novo paradigma representa um ―sufoco do urbanismo liberal‖ (Bourdin, 2010), mesmo nas 

versões mais virtuosas e mais ―eco-responsáveis‖, obrigando-nos a questionar sobre o novo ciclo emergente. O 

                                                             

2 ―Fordismo, termo criado por Antonio Gramsci, em 1922, refere-se aos sistemas de produção em massa e gestão idealizados 
em 1913 pelo empresário Henry Ford  (1863-1947), fundador da Ford Motor Company, em Highland Park,  

3. ―Se o loteamento for requerido para zonas de construção urbana previstas em plano ou anteplano de urbanização aprovado e 
obedecer às condições exigidas nos seus traçados e regulamentos, será dispensado o parecer da Direcção-Geral dos Serviços de 
Urbanização, quando o serviço municipal de obras e urbanização tenha sido ouvido.‖ – Fonte: DL-46673; 29 Novembro 1965, Art.2º; 2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_em_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1913
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/Highland_Park
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desenvolvimento sustentável4 é ditado como uma lista de recomendações ao invés de se afirmar como 

estratégia e método.  

― É preciso construir o desconhecido, transformá-lo em dúvida, num enigma (…) O Urbanismo renovar-se-á 

pela sua capacidade de organizar e pensar a sua ignorância, não só pelo estabelecimento de uma lista de 

certezas, tanto no método como na teoria.‖ Alain Bourdin, (2010) 

Bourdin (2001) apresenta questões a que este urbanismo pós-crise deverá responder. A competitividade e o 

sucesso económico e social dos sistemas urbanos em matéria urbana é uma problemática que é preciso 

resolver através de instrumentos de planeamento e gestão, considerando precisamente o impacto da economia 

cognitiva (economias alternativas, ecológicas) sobre o funcionamento dos sistemas urbanos no plano 

ecológico.  

 

A “sociedade urbana” (Bourdin, 2010) é composta por indivíduos que produzem sobre coação o seu próprio 

modo de vida, aliado a uma nova visão de mercados puros, onde os atores trocam bens, informação e 

significados. As mutações das formas urbanas põem em causa a cultura na sua relação com os avanços 

tecnológicos (TIC5). A consequente produção de formas urbanas, aliado aos ideais urbanísticos da cidade 

sustentável, está desadequada, a não ser que se dê primazia à interrogação das consequências da ação.  

O autor percebe a complexidade do tema e sabe que não existe uma resposta simples, porém o seu objetivo é 

definido essencialmente pela especialização de intervenção, onde a coesão social é a chave do processo. A 

programação urbana é o dado mais importante regulamentando o urbanismo, tanto no pensamento como na 

prática. 

                                                             

4Relatório de Brundtland, 1987; ―O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da atual geração, sem comprometer a 
capacidade de satisfazerem as gerações futuras e as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no 
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 
tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.‖ Fonte: (www.cm-amadora.pt) 

5 As Tecnologias da Informação e Comunicação – correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 
informacionais e comunicativos. Podem também ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 
proporcionam a automatização e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. 

Ilustração 3: Os satélites que 

orbitam a Terra, a evolução 

das TIC Fonte: 

http://gacarlsagan.blogspot.pt

/2011/01/satelites-

artificiais.html  

http://gacarlsagan.blogspot.pt/2011/01/satelites-artificiais.html
http://gacarlsagan.blogspot.pt/2011/01/satelites-artificiais.html
http://gacarlsagan.blogspot.pt/2011/01/satelites-artificiais.html
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Ao teorizar sobre o modelo de vida e de urbanismo que seguimos, o autor pretende uma readaptação deste 

urbanismo liberal, abandonando crenças e convicções que o organizavam, onde a mudança do modo de vida é 

fulcral. 

Esta visão de „mudança de ciclo‟ (Bourdin, 2001), da necessidade de mudar o modo de viver, é algo muito 

complexa, mas no entanto necessário. Tal visão ao nível projectual implica mudanças radicais até na forma de 

desenhar, pois a maneira de viver como o autor a propõe não seria a mesma. Esta adaptação tem de ser vista 

temporalmente e realizada tendo em conta as constantes e repentinas mudanças, o que obriga a uma 

flexibilidade do sistema.  

A teoria de Bourdin contém então uma importância ao nível do enquadramento mundial do urbanismo e novos 

paradigmas, na medida em que, o Urbanista adquire um significado de grande relevância, em relação ao 

pensamento sobre o papel, tanto na gestão como no planeamento urbano, mas também no equilíbrio entre os 

atores do território e a forma de produzir o crescimento da cidade. 

‗A cidade é para as pessoas‘. Tal afirmação representa a complexidade não só da cidade, mas também das 

pessoas e respectivas sociedades. As necessidades da população exprimem ou deveriam exprimir o território. 

Devido ao processo evolutivo das sociedades, o crescimento das cidades, as tecnologias e as necessidades de 

gestão de recursos naturais, começa-se então a perceber uma grande variedade de redes ou infraestruturas, 

que têm como objetivo satisfazer as necessidades da população e cada vez mais necessitam de uma relação 

formal, a paisagem.  

Cada vez mais dispomos de melhores instrumentos para criar a cidade, mas nunca podemos descartar ou 

esquecer, para quem o fazemos. 
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1.2 As Infraestruturas 

“A globalização não implica uma hiper-estandardização, mas, pelo contrário, uma oportunidade na qual as 

infraestruturas podem ajudar na especialização, à medida que se desenvolvem novos territórios espaciais, que 

se conectam com um sistema global mais amplo. As redes, e não as fronteiras, guiam a nossa compreensão 

das mutações da condição humana.” Katrina Stoll (2011)  

 

De acordo com diversos autores (Katrina Stoll, Keller Easterling e Kelly Shannon) que se debruçam sobre as 

infraestruturas, referem-nas, como sendo sistemas físicos e invisíveis que organizam os diferentes tipos de 

fluxos e variados processos, ou a ligação entre elementos componentes de sistemas. Ambos os sistemas 

referidos, físicos (estradas, rios, gasodutos; os sistemas sociais, hospitais, prisões...) e invisíveis (internet, 

telecomunicações, eletricidade…) estão associados e ambos têm vindo a ser determinantes para a 

compreensão do novo paradigma urbanístico, a mudança de ciclo. 

As infraestruturas estão dependentes da evolução tecnológica e são como tal, elementos em constante 

mutações. Porém o contrário também se reflete, pois a necessidade atual de criar melhores infraestruturas 

possibilita o avanço tecnológico. Easterling (2011) refere-se à globalização e as suas mudanças como 

resultado da manifestação espacial da própria infraestrutura, da Arquitetura e do Urbanismo. Compreendendo-

se assim a importância que as infraestruturas têm vindo a desenrolar na mudança de ciclo, pelos 

acontecimentos históricos passados e presentes. Não só ao nível da evolução tecnológica, como a internet, 

mas também à possibilidade de acontecimentos como fluxos globais (rapidez de deslocação) e migrações 

(melhores qualidades infraestruturais em determinadas cidades). 

As infraestruturas podem ser vistas como elementos separados e é verdade que cada uma tem o seu papel no 

território. Porém e segundo as autoras percebe-se a importância ao nível do planeamento e gestão, pela visão 

múltipla dos elementos infraestruturais. Para Stoll (2011), um dos problemas referidos ao nível dos sistemas 

infraestruturais está no seu planeamento, que por vezes é feito de forma independente e em competição uns 

com os outros. Um exemplo é a rivalidade que existe nos Estados Unidos entre o sistema de autoestradas e os 

caminhos-de-ferro, onde o sistema viário é dominante e onde raramente as exigências ao nível ecológico e 

social são existentes. 

Esta compreensão lacta das infraestruturas, remete para o mundo profissional a necessidade de uma maior 

interdisciplinaridade ao nível do planeamento e que se traduz ao nível projectual6 numa paisagem com 

diferentes infraestruturas relacionadas, criando um espaço coerente. 

                                                             

6 ―Os limites dos edifìcios que são tipicamente considerados como objetos geométricos formais tornam-se infraestruturais – tecnologias 

móveis, (...) a infraestrutura não é subestrutura urbana, mas é a própria estrutura urbana, os verdadeiros parâmetros do urbanismo 
global‖ Fonte: Keller Easterling, (2011) 
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Quando se fala de infraestruturas poderá não ser tão imediatista a sua relação com a política. Contudo as 

questões infraestruturais estão muito dependentes do fator político e a sua relação com investidores.  

Para Stoll (2011) as infraestruturas estão associadas ao fator determinante da rede de transportes enquanto 

instrumento para a organização e desenvolvimento do domínio coletivo. Maioria dos modelos de 

desenvolvimento dos países tem como principal investimento a rede de transportes e a Urbe é composta cada 

vez mais pelo sector privado, onde a infraestrutura7 (domínio público) é vista como um instrumento de controlo 

e organização do investimento privado. 

O papel dos diferentes intervenientes no território e o seu papel em relação à construção das infraestruturas é 

questionável, desde o Estado, o Privado, o poder militar, ou ao mercado. Easterling (2011) conclui que pela 

diversidade de administradores de infraestruturas, bem como a quantidade destas, fazem com que por vezes 

não haja resposta política nas decisões territoriais e a participação de demasiadas entidades pode levar a 

motivações puramente económicas e inadequadas.  

A interdisciplinaridade e realização de análises são fulcrais devido à grande dimensão do campo infraestrutural, 

tendo em conta o espaço como um ‗jogo‘ (Easterling,2011), onde a infraestrutura está sempre em mutação. As 

relações entre a operacionalização e organização dos elementos invisíveis na configuração do espaço, ou seja, 

a contribuição da arquitetura na conjugação dos múltiplos acontecimentos da infraestrutura elevam o papel do 

arquiteto, urbanista no diálogo político e concretização formal. 

O discurso sobre infraestruturas não consiste só na sua complexidade enquanto sistemas estruturantes mas 

também a sua forma e a sua relação na paisagem.  

A imagem infraestrutural é geralmente associada a grandes objetos de variadas formas e que alteram em muito 

a imagem da sua envolvente. Caso disso as autoestradas, os imensos cabos elétricos, a fábricas de produção 

elétrica, entre outros. Como tal o desenho destes elementos tem efeitos de maior importância para o território, 

que afecta em especial os arquitetos, engenheiros e urbanistas.  

                                                             

7 ― (…) as infraestruturas assumem-se como a coluna vertebral na qual as empreitadas construtivas podem ser insertadas (…) ‖ Fonte: 
(Katrina  Stoll, 2011) 

Ilustração 4 Evolução da cidade e suas infraestruturas/ Fonte: 

http://extrastatecraft.net 

http://extrastatecraft.net/
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A abordagem ao tema principal da 2ª Circular como infraestrutura é apenas um dos muitos casos mundiais da 

necessidade de repensar estes elementos quanto à sua forma, desenho e consequentemente 

desenvolvimento, qualidade e dinamização territorial. A noção de um novo paradigma acentua estas 

necessidades de repensar estas formas.  

Os muitos autores que se debruçam sobre a forma projectual da relação entre infraestruturas debruçam-se 

sobre diferentes especialidades, mas com o mesmo princípio, a implementação de diferentes usos que se 

estruturam pelas infraestruturas, garantindo-lhes outras qualidades. 

Para Stoll, (2011) a formalização da infraestrutura deverá estar de acordo com um pensamento espacial 

inovador e imaginativo, que se define numa sensibilidade com a imagem da cidade, através da reabilitação 

infraestrutural.  

A perceção desta sensibilidade pode ser encarada pelas palavras de Stoll (2011) ao referir o próprio 

funcionamento destes sistemas infraestruturais e a sua potencialidade e oportunidade8. Refere-se a uma mais-

valia para a resolução de problemas urbanos, na redução da marginalidade e segregação social e por estimular 

novas formas de interação entre elementos. Neste sentido, pode-se afirmar o papel importante que os avanços 

na tecnologia podem oferecer quando aproveitados de um modo positivo, podendo ser benéficos para a 

sociedade e a economia, refletidos numa nova imagem para o território.  

                                                             

8 ―Uma via pode ser mais que uma via, não só como ligação imediata, mas também como produção de energia, como elemento de 
coesão social e de acesso igualitário ao espaço físico, onde as vias de trânsito podem funcionar como centro social, respondendo assim 
a questões de acessibilidade e dinamização de economias locais, nomeadamente bairros e urbanizações.‖  Fonte: (Easterling, 2011) 

Ilustração 5: Relações infraestruturais de um projeto proposto, Kelly Shannon, Cantho Master Plan,2010, Vietname / Fonte: 

“Arquitetura e Arte, Setembro/Outubro, nº96/97, 2011” 

 



2ª Circular: Entre Monsanto e o Aeroporto 

 

36 

 

A complexidade inerente às infraestruturas, referida por diversos autores é, essencial para se perceber as 

novas possíveis paisagens, decorrentes da compreensão das diferentes escalas e sistemas infraestruturais. 

Enquanto Arquitetos Urbanistas devemos utilizar o projeto infraestrutural de ―poder‖ público para estruturar 

territórios. Desde a infraestrutura física visível à invisível podemos concluir que nenhuma destas perspectivas é 

suficiente se for pensada isoladamente, mas que juntas são produtivas. 

  

Ilustração 6 Relações entre vias dedicadas a diferentes tipos de mobilidade, Kelly Shannon, Cantho Master Plan,2010, 

Vietname / Fonte: “Arquitectura e Arte, Setembro/Outubro, nº96/97, 2011 
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1.3 Infraestruturas rodoviárias: Espaço Público, a cidade das/para as pessoas 

Poderia a 2ª Circular enquanto via ser alterada de modo a privilegiar o peão? Sem esquecer o veiculo motorizado? 

 

O território é formado por diferentes tipos de abordagem ao nível do espaço público diferentes formas de viver 

a cidade, meios de transporte, medidas ecológicas e alterações constantes ao nível da sociedade, que são 

fruto da constante evolução, quer seja lenta ou mais rápida. 

Decorrente de uma melhor compreensão da complexidade do sistema infraestrutural, é questionado o papel de 

novos conceitos de mobilidade no espaço público da cidade e como é que estes se podem relacionar com 

infraestruturas mais pesadas (autoestradas, caminhos de ferro...). 

Neste âmbito o trabalho de Jan Ghel (2012) e a sua equipa tem sido importante na procura do lugar do peão na 

cidade, ou seja, como direcionar a circulação na cidade. 

Em meados dos anos 30, época de grandes revoluções e acontecimentos históricos, nomeadamente a 

revolução industrial, a descoberta e criação do carro veio alterar toda a forma de se fazer cidade até então 

conhecida. O paradigma existente nesta altura fez com que Ghel (2012) se questionasse sobre a influência do 

urbanista na vida das pessoas, uma vez que não contemplava o individuo como cidadão feito de vivências. 

Em 1960 surge um novo paradigma, com o aumento do número de transportes individuais. O carro veio mudar 

uma vez mais a forma de planear a cidade, passando a centrar os modelos de desenvolvimento das cidades 

face a este, criando e começando assim a época do “planeamento de tráfego” (Ghel, 2012) e não propriamente 

Ilustração 7: Desadequação da 2ª Circular à pedonalidade e permanência Fonte: http://ex-ogma.blogspot.pt/2009_08_01_archive.html 

http://ex-ogma.blogspot.pt/2009_08_01_archive.html
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da vida urbana. Foi necessário mais espaço para os carros e como tal, respondia-se a tais problemas em 

função do carro e não da pessoa enquanto peão, na vida mais local. 

Para perceber este fenómeno, Ghel (2012) defende dois tipos de cidade, a cidade tradicional onde tudo está 

próximo, desde a variedade de acontecimentos no mesmo espaço, a uma harmonia onde a pessoa se desloca 

por meio próprio, a escala 5km/h (velocidade média do homem) (Ghel, 2012). O segundo tipo refere-se à 

cidade pós-anos sessenta, onde os departamentos de transportes e tráfego vieram moldar e construir parte das 

cidades mundiais de hoje em dia. Este segundo tipo é designado de escala dos 60km/h (Ghel, 2012), que pela 

velocidade excessiva, provoca o efeito de redução do espaço e a cidade fica desfocada e desinteressante ao 

nível da vida das pessoas e da estrutura urbana.  

O aspeto social é completamente esquecido (na ideologia arquitetural moderna), onde a dimensão e poder 

económico face à vontade de desenvolvimento dos países é maior. Em 1998, é redigido um novo documento 

(nova carta de Atenas) que visava a entrada de um novo paradigma urbano, (como consequência do modo de 

fazer cidade até então) e que tinha como ideia central a variedade e mistura de usos no Território, ao invés da 

anterior carta de Atenas. Mas uma vez mais estamos perante um novo paradigma no qual Ghel (2012) define 

as necessidades da cidade e do papel do urbanista nesta. Pretende-se uma cidade mais vivida (lively, livable 

city9), uma cidade atrativa (attractive city10), uma cidade segura (Safety city11), uma cidade sustentável 

(sustainable city12) e uma cidade saudável (Healthy city13), centrando estes objetivos de cidade no tratamento 

das infraestruturas de mobilidade. 

As políticas de mobilidade e ecologia são essenciais para o peão e para a pessoa e o espaço público pode ser 

determinante quando relacionado com a mobilidade suave e outros tipos de transporte público, criando uma 

rede alargada com diferentes elementos.  

Será este um dos pontos críticos ao nível do pensamento e desenho projectual na relação entre a infraestrutura 

e o espaço público? A dimensão social não presente no urbanismo liberal, referido por Bourdin (2001) é posta 

em prática por Jan Ghel (2012). Os cinco fatores que deveriam estar presentes numa cidade, anteriormente 

                                                             

9 Na cidade mais vivida, são propostas mais comunicações diretas entre as pessoas, através do espaço público e edifícios que 

oferecem essa qualidade (Ghel, 2012), tentando responder a uma maior individualização do homem referido por François Ascher, mas 
também um maior sentido de comunidade em relação ao espaço. 

10 Em relação à cidade mais atrativa esta é caracterizada pela proximidade de fatores e a relação de escalas no espaço, ou seja a 

oferta de mais e melhores serviços e equipamentos sociais de interação (Ghel, 2012).  

11 A cidade mais segura vai de encontro à questão da proximidade e da escala, pois é habitual que a perceção de um espaço com mais 

pessoas seja de maior segurança. (Ghel, 2012) 

12 Em relação à cidade sustentável, as prioridades que a caracterizam são a resposta a normas e prioridades de governos superiores e 

a garantia da preservação do espaço natural e urbano, assim como um bom sistema de transportes públicos, confortáveis e seguros, 
aliado a uma diminuição do automóvel. Fonte: (Ghel, 2012) 

13 A cidade saudável é caracterizada pela mobilidade verde ou suave, essencial para o ser humano (que é por natureza um ser 

andante). O caminhar e andar de bicicleta luta contra a estagnação deste, exigindo esforço fìsico em prol do ―ser ativo‖. No entanto, hoje 
em dia o trabalho é cada vez menos físico e como tal aumentam os riscos de saúde. (Ghel, 2012) 
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referidos, poderão ter uma relação direta com o sistema de infraestruturas de maiores e menores dimensões da 

cidade, dando resposta aos problemas de territórios descaracterizados e às normas e objetivos mundiais e 

europeus, face a alterações climáticas proporcionadas pelo modelo em que estamos inseridos.  

É percetível esta necessidade de mudança, começando-se a entender uma estrutura mais física e espacial, 

que neste caso se prende pelo redesenho do espaço publico, diminuição do uso do carro, importância do peão 

na rua face a este e alteração das politicas de mobilidade e transportes da cidade.  

A formalização destes conceitos e mais respectivamente do ponto de vista da relação entre a pedonalidade e 

infraestruturas obsoletas pode ser visto em Nova Iorque nos E.U.A. O ‗High Line New York‗ projeto do atelier 

James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro.  

A antiga linha ferroviária que ―pairava‖ sobre a cidade datada de 1930, e encerrada a 1980, começou em 2003 

a ser alvo de interesse nas questões urbanas. O objetivo de pedonalizar a cidade e a reutilização de 

infraestruturas desativadas resultou num elemento de domínio público que cria uma nova forma de ver a cidade 

devido à sua elevação. Esta linha promove a pedonalidade sem a obstrução do veículo automóvel, percorrendo 

a cidade a um nível superior.  

À infraestrutura de mobilidade foi lhe adicionados vários outros elementos, desde lazer a cultura e restauração. 

Em toda a sua distância de 2km, a infraestrutura é trabalhada ao nível dos materiais e a relação com espaços 

permeáveis, criando uma imagem mais natural embora artificial a uma infraestrutura que outrora foi pesada. 

Ilustração 10: High-line de Nova Iorque ainda em 

funcionamento Fonte: 

http://perspectives.charlesluck.com/cultural-

observations/agri-tecture-urban-infrastructure-

overrun-by-nature-and-brought-into-the-public-

spotlight/ 

Ilustração 9: Projeto High-line construído Fonte: 

http://www.dezeen.com/2009/06/15/the-high-line-by-

james-corner-field-operations-and-diller-scofidio-renfro/ 

Ilustração 8: Projeto High-line construído Fonte: 

http://www.dezeen.com/2009/06/15/the-high-line-

by-james-corner-field-operations-and-diller-

scofidio-renfro/ 

 

http://www.fieldoperations.net/
http://www.dillerscofidio.com/
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Embora todo um tratamento ao nível formal e de alteração de uso da infraestrutura permanecem ainda outras 

questões como, se seria possível uma maximização de usos ao nível do tratamento de outras infraestruturas na 

formalização do espaço, e não apenas um tratamento paisagístico. 

Já relativamente à principal questão sobre o papel do peão e do carro no espaço público, pode ser bem 

representado pelo projeto da reconversão de uma autoestrada em Boston. 

Através das fotografias apresentadas é percetível a completa transformação do que outrora fora uma 

autoestrada que cruzava a cidade de Boston. A infraestrutura antes funcionava com uma única função, a de 

servir o bem comum através do automóvel, que representam variados problemas, desde uma ―barreira‖ urbana 

às relações sociais e económicas, bem como ambientais. Era uma área predominantemente escura, não só 

pela sombra produzida pelos altos edifícios, como pelo fumo dos carro e a cor do alcatrão.  

Mas a identificação de todos os problemas culminaram num projeto que em nada tem a ver com a imagem 

passada. O negro do asfalto dá lugar agora a um corredor verde com diversos usos e funções programáticas, 

que fazem do espaço um lugar vivido 24 horas. No entanto a importância da via rápida não se altera, é apenas 

remetida para um nível inferior, deixando o espaço publico ser vivido pelos edifícios envolventes e quem por ali 

habita e trabalha. A criação de tal espaço que abrange todo o centro da cidade vê-se hoje fundamental para a 

vida em Boston.  

Aquilo que foi um espaço meramente do carro, hoje é das pessoas, passando de autoestrada a ‗greenway‟14 

  

                                                             

14 Greenway – ― (…) pode ser considerado as vias de ligação reservadas exclusivamente para veículos não motorizados, desenvolvidos 

integrando a qualidade do ambiente e de vida do território (…) ‖, Fonte: Associação europeia de „Greenways‟, 2000 

Ilustração 12: Antes (1997) e depois (2007) projeto da greenway 

de Boston Fonte: 

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071907_

greenway/ 

Ilustração 11: Fotografia do projeto da greenway de Boston 

Fonte: 

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071

907_greenway/ 

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071907_greenway/
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071907_greenway/
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071907_greenway/
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/gallery/071907_greenway/
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1.4 Infraestruturas: ‘Verdes’/Energia 

Poderia a 2ª Circular nas suas margens e áreas afectas produzir energia? Ou gerir e reutilizar as águas urbanas?  

Qual a relação com o já existente e proposto? 

Será possível associar os diferentes espaços verdes da cidade como uma infraestrutura? 

 

Podemos associar diferentes estratos verdes às infraestruturas, desde jardins, espaços verdes infraestruturais 

de permeabilidade, entre outros. 

Enric Batlle (2011) constrói um ensaio crítico do desenho do espaço exterior, como um manifesto a favor de um 

novo modelo de espaço livre para as cidades, assente no sistema verde e os seus elementos infraestruturais. 

Batlle (2011) considera o estrato verde como um espaço novo livre para a cidade sustentável, e que tem como 

princípios a evolução dos espaços, desde os primórdios jardins e parques urbanos, aos primeiros projetos 

híbridos da paisagem da cidade.  

Pretende ser um sistema de espaços livres, com diversas e diferentes paisagens, procurando garantir o 

equilibro entre a cidade e o espaço natural, sem renunciar a sua formalização. Este ―Jardin‖ constrói-se a partir 

de matérias diversas, como a agricultura, a ecologia, a arte e a arquitetura. É um espaço que aplica 

corretamente as possibilidades da ‗ecologia artificial‘ (Batlle, 2011), utilizando a paisagem como suporte e 

matéria de intervenções que podem ter capacidades artísticas. É um lugar onde se pode descobrir a sua 

história, o que faz com que este só possa pertencer a um determinado local.  

Ilustração 13:Fotomontagem de uma autoestrada coberta de relva Fonte: http://minhablackbike.blogspot.pt/2008/10/imaginem-uma-

2-circular-assim.html 

http://minhablackbike.blogspot.pt/2008/10/imaginem-uma-2-circular-assim.html
http://minhablackbike.blogspot.pt/2008/10/imaginem-uma-2-circular-assim.html
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O autor pretende inspirar um novo modelo de ordenamento territorial, através da criação de novos instrumentos 

para projetar situações metropolitanas através da paisagem. É um modelo de espaço livre para uma cidade 

dispersa, que define um novo estrato da realidade urbana e integra uma grande variedade de sistemas que 

funcionam em uníssono (rede infraestrutural), desde as drenagens, aos bosques, às agriculturas urbanas aos 

jardins.  

É o resultado de uma análise de diferentes escalas, sem nunca abandonar qualquer tipo de sistema que integre 

a realidade. Este pode dar lugar a uma nova geografia da cidade e a uma nova leitura desta, nomeadamente 

as infraestruturas como desenho da mobilidade e o jardin (Batlle, 2011) como desenho da sustentabilidade. 

Este “Jardin da Metropoli” caracteriza-se essencialmente pela diversidade de espaços considerados livres na 

cidade, de infraestruturas obsoletas possíveis de requalificação e integração, com a potencialidade de serem 

integradas nas formas das cidades. Batlle (2011) contempla um diverso número de fatores determinantes para 

a vida, não só do ser humano, mas também para a da fauna e flora. Assim sendo o conceito ecologia é 

determinante e tudo o que se relacione está diretamente ligado ao acto de projetar e pensar um lugar híbrido - 

lugar composto por vários sistemas que funcionam em prol de valores sociais, culturais e ecológicos e de 

desenvolvimento económico. 

Este novo ―espìrito‖ (Batlle, 2011) é um produto da ecologia artificial, com a possibilidade de resolver problemas 

ambientais com perspectivas sobre como criar novas formas de ocupar território, dando lugar a novas 

paisagens, artificiais, como quase todas as paisagens que conhecemos. A cidade não tem de estar distanciada 

desta imagem natural ainda que artificial e só tem a ganhar quando integradas num sistema complexo, 

incorporando sistemas agrícolas, florestais, de jardins, parques, gestão de água e produção de energia, 

chamado de ‗Sistema Livre‘ (Batlle, 2011), ‘onde a forma se adapta ao existente, adequando-se aos modelos 

da cidade, sem nunca esquecer os princípios fundamentais e objetivos deste novo conceito de espaço livre.  

A composição dos diferentes estratos verdes poderá também estar associada à produção e consumo de 

energia. Uma das mudanças com mais importância, para o que se percebe ser uma mudança de ciclo, está 

direcionada à alteração dos modos de vida relativamente à produção e consumo de energia, ou seja uma 

Ilustração 14: IBA Emscher Park, Duisburg 

Nord, Alemanha. Fonte: www.google.com  

 

Ilustração 16 Parque de Sausset, 

Villepinte, Paris. Fonte: www.google.com 

 

Ilustração 15: IBA Emscher Park, Duisburg 

Nord, Alemanha. Fonte: www.google.com 
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implementação urgente de infraestruturas de produção energética alternativas. Não só a sociedade está 

bastante dependente da eletricidade como esta é produzida através de recursos finitos. 

 Segundo Ivancic (2010), pode haver uma relação positiva entre as infraestruturas de captação de energia e a 

paisagem. A desadequação deste tipo de infraestruturas leva o autor a abordar o tema da reabilitação destas, 

propondo novos e diversos usos tais como museus, reservatórios, parques, entre outros. A evolução e 

integração destas infraestruturas no território face à paisagem, já têm sido produzidas e pensadas, como por 

exemplo a incineradora de Spittelau em Viena, alvo de redesenho arquitetónico por parte de Friedrich 

Hundertwasser, conferindo outro aspeto a uma fábrica, que por norma se vê problemática quanto à sua 

imagem na paisagem da cidade.  

Outro exemplo de infraestruturas relacionadas com a paisagem é o parque Vall d´en Joan, um parque produtor 

de energia, projeto do atelier Batlle i Roig Architects e Teresa Gali-Izard, onde foi criada uma nova topografia 

que recolhe a água das chuvas para uma rede de drenagem, separando as águas que vêm com lixo das águas 

externas bem como uma rede de extração de biogás. Esta decompõe o lixo orgânico em gases que são 

distribuídos por uma rede de tubagens até os coletores.  

A perceção deste novo tipo de espaço que relaciona e interliga os diferentes espaços verdes da cidade leva a 

compreendê-lo enquanto elemento infraestrutural. Contudo o conceito pode ser vasto, mas é possível atentar 

por projetos propostos e construìdos o abordado, ‗sistema verde‘.  

Ilustração 17:Ilustrações representativas dos 

diferentes tipos de espaços verdes na proposta para 

o parque Forlanini em Milão, por Steffano Boeri 

Fonte: http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=1995 

Ilustração 20: Planta de proposta do parque Forlanino, por 

Steffano Boeri Fonte: 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=1995 

 

Ilustração 18: Incineradora de Spittelau, Viena, 

Friedrich Hundertwasser Fonte: www.google.com 

Ilustração 19: Parque Vall d´en Joan, Batlle i Roig Architect. / 

Fonte: “Land&ScapeSeries:Energyscapes 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=1995
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=1995
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O projeto do parque Forlanini em Milão incide sobre uma área de cerca de 320ha, localizada a nascente do 

centro urbano de Milão e junto ao aeroporto de Linate. Está integrada num cinturão verde, de que fazem parte 

outros 2 parques próximos.  

A grande complexidade territorial do espaço e os grandes eixos viários que o atravessam geram ocupações 

desqualificadas, típicas de situações de periferia urbana e campos agrícolas de produção. A estratégia principal 

é de integração do espaço circundante, e para tal desenvolve-se em seis fases predefinidas, a demarcação 

clara de uma zona de paisagem com distintas características (naturais e agrícolas), a hierarquia entre 

diferentes redes de caminhos de atravessamento (pedonal e viário) e a integração quase de uma borda que 

funciona como um tecido potente que agregue as ocupações dispersas existentes e as novas propostas, 

qualificando estas áreas mais problemáticas. Esta referência tem a sua importância ao nível da sua localização 

na cidade e a sua integração numa estrutura verde da cidade, oferecendo um novo espaço potencial para as 

pessoas e tentando resolver alguns dos problemas da ocupação periférica. Um novo pulmão para a cidade 

contemplando características paisagísticas e urbanas. 

A presença de elementos infraestruturais energéticos ainda são vistos como objetos algo ―pesados‖, mas 

devido a todo um repensar sobre as suas questões energéticas nomeadamente com a paisagem, hoje em dia 

são elaborados cada vez mais propostas para infraestruturas descativadas, alterando-lhes o seu uso mas 

preservando alguma da sua essência. Um exemplo disso é o projeto apresentado por Luís Calleias, Sebastian 

Meija e Edgar Mazo para a área do antigo Aeroporto de Quioto. É proposto para a pista de aterragem que esta 

seja inundada, gerando um parque hidrológico ao longo dos seus 3km. A antiga linha de aviação é dividida em 

seis fases, criando um complexo ciclo de eventos hídricos. 

Ilustração 21: Transformação do aeroporto de Quioto num parque hídrico Fonte: http://www.luiscallejas.com/QUITO-3km-Airport-park 

http://www.luiscallejas.com/QUITO-3km-Airport-park
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Não só é interessante o facto de aproveitarem a área para o tratamento de águas residuais (através de 

processos biológicos) e geração de eletricidade (através de ventoinhas eólicas) do parque e de edifícios 

envolventes, como usam o recurso hídrico e os seus diversificados tratamentos para áreas de lazer.  

Porém um dos aspetos mais relevantes é a relação entre o uso da água e os diferentes usos propostos para o 

parque. Desde a criação de um jardim botânico que usa a água tratada com materiais orgânicos provenientes 

da proposta de um aquário ao ar livre e um complexo de piscinas e termas. O funcionalismo urgente nas 

temáticas hídricas para o tratamento de águas é agregado à função mais social e de lazer, gerindo um recurso 

cada vez mais procurado e revitalizando áreas problemáticas ou em desuso da cidade. 

  

Ilustração 23 Transformação do aeroporto de Quioto num parque hídrico Fonte: http://www.luiscallejas.com/QUITO-3km-Airport-park  

 

Ilustração 22: Transformação do aeroporto de Quioto 

num parque hídrico Fonte: 

http://www.luiscallejas.com/QUITO-3km-Airport-park 
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Reflexões 

 

Atualmente os sistemas infraestruturais não podem ser vistos unicamente de um ponto de vista funcional e 

individualista, sendo essencial para as pessoas e cidades a componente paisagística e de funcionamento na 

conjugação de todas estas infraestruturas num único sistema, que pretende da melhor forma resolver questões 

sociais, de mobilidade, ambientais e de aumento do consumo energético. Apesar de se ter em consideração o 

processo de individualização social teorizado por Ascher, cabe aos atores do território poder gerar espaços 

comunitários e garantir a melhor qualidade do espaço público. 

Devemos usufruir dos avanços tecnológicos, mas sem nunca esquecer fatores económicos, culturais e 

políticos. É dado uma especial atenção ao papel do arquiteto e urbanista nestas questões, visto que temos a 

possibilidade de integração no diálogo político, para a decisão mais acertada de um território. 

Será então necessário perceber variadas abordagens consequentes de um novo modelo, pensado a longo 

prazo e alterando os modos de viver, e garantindo o importantíssimo equilíbrio territorial entre o homem e os 

seus modos de deslocação, vivência e o meio natural. 

As percetíveis necessidades da mudança da sociedade, dos fatores climatéricos e das questões urbanas mais 

problemáticas, como a escassez dos recursos naturais, estão incluídos no domínio do tema das infraestruturas 

de transportes. Através de um pensamento ecológico, ambiental, económico e de mobilidade, será possível 

então, gerir economia através das infraestruturas, neste caso alterando a imagem da 2ª Circular, não só a via 

mas as suas margens. Este processo será realizado através de programas propostos e o já existente, com a 

finalidade de atingir uma melhor coesão territorial. 

As infraestruturas podem ser aproveitadas como um instrumento para garantir este equilíbrio e o respectivo 

desenvolvimento ser efetuado, contudo a escala da vivência não pode ser esquecida, ao nível da arquitetura. 

Em suma percebe-se que o tipo de cidade e as suas linhas de desenvolvimento e acessibilidades podem 

diferir, mas têm uma espinha dorsal comum, a infraestrutura. 

Pode-se afirmar, que a 2ª Circular enquanto infraestrutura é uma área de oportunidade para a cidade de 

Lisboa, compondo e integrando diferentes infraestruturas e cumprindo necessidades variadas. A complexidade 

infraestrutural pode ser encarada como a riqueza projectual, criando uma nova imagem destes espaços, 

alterando e afetando positivamente a paisagem. 
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Capítulo2: Enquadramento e Interpretação do Território: Lisboa e a 2ª 
Circular 

  

Lisboa, capital de Portugal, situada sobre a Margem norte do 

rio Tejo, tem vindo com o decorrer do tempo a ser considerada 

mais do que uma cidade. A evolução e o progresso moderno, 

bem como uma série de acontecimentos políticos e 

administrativos, fazem de Lisboa uma região, mais 

precisamente ao nível do funcionamento dos seus modelos 

territoriais, uma Área Metropolitana, sendo a cidade o centro de 

toda uma imensa e variada área que se vê determinante para o 

panorama económico, histórico e cultural nacional. 

Este capítulo pretende abordar, diagnosticar e criticar toda uma 

evolução centrada no discurso sobre a temática das 

infraestruturas. Começando por compreender as outras 

circulares de Lisboa visto estarmos a tratar da segunda, e 

compreendendo a sua possível relação com os limites de 

Lisboa. 

Contextualizar e refletir historicamente a cidade de Lisboa 

desde há setenta anos, sobre o domínio das infraestruturas, 

acontecimentos marcantes para a cidade e em especial para a 

2ª Circular. 

O conhecimento mais profundo sobre as diferentes temáticas 

tendo como base a interpretação dos diferentes instrumentos 

de planeamento e gestão que consagram os domínios das 

infraestruturas de transportes, da ―estrutura verde‖ e energética 

e da população.   

 

Fonte: referenciadas ao longo do texto 
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2.1 ‘70 Anos’ de Instrumentos de Planeamento em Lisboa 

Os limites de Lisboa 

Atualmente, Lisboa apresenta um sistema viário e de desenvolvimento, considerado maioritariamente rádio 

concêntrico15, que só foi implementado a partir dos anos cinquenta com a criação das primeiras estradas 

circulares. Contudo, já se presenciava a existência de vias circulares à cidade.  

Para iniciar este discurso é necessário referir a diferença entre estradas militares e as atuais estradas 

rodoviárias. Visto que só em 1900 é que apareceram os primeiros carros em Lisboa, a estradas militares 

serviam apenas como veículos de tração animal, que diferiam das atuais vias no seu perfil, materiais e uso. 

As estradas militares e mais precisamente a primeira estrada de circunvalação16 corresponderam no séc. XIX e 

em anos diferentes, a dois limites distintos da Cidade. Ambos começavam em Alcântara, pela Rua Maria Pia, 

até Campolide, São Sebastião da Pedreira (o atual Parque Eduardo VII) e voltava a descer até Santa Apolónia 

em direção ao rio. A única diferença entre estes dois limites foi a sua legalização em termos estatuais, na 

denominação do tipo de via, que no segundo limite já incorporava as novas ruas e avenidas, propostas no 

plano de construção das Avenidas Novas, fator de crescimento para norte na Cidade.  

Até 1855, o limite da cidade foi uma estrada militar e posteriormente com outro limite, uma estrada fiscal que 

delimitava a área do município pela taxação e fiscalização da entrada e saída de bens, mercadorias e pessoas 

em locais específicos e com diversas funções, criando portas de entrada na cidade. É interessante perceber o 

contexto deste limite administrativo, pela infraestrutura e o que esta significava para a cidade, o que passou a 

significar e o que significa hoje. A cidade estruturava-se sobre um sistema circular, que cruzava uma estrutura 

―linear‖ de acesso ao centro sobre linhas de água, acompanhando vales. Ainda em pleno séc. XIX, fruto do 

                                                             

15 O sistema rádio-concentrico pressupõe a existência de vias estruturantes circulares e vias rádio-concentricas desde o centro à 
periferia e o inverso. 

16 Nessa época o próprio conceito de "circunvalação" a continha uma forte carga militar ("praça, forte, tropas, vala, fosso, 
contravalação"). E uma ideia geométrica «circum» (à volta de, em roda de). Fonte: (www.cm-castanheiradepera.pt) 

Ilustração 24 1ª Estrada de circunvalação; Planta da cidade de Lisboa e seus 

arredores, Lisboa, [18--] [C.C. 979 A.] Fonte: http://purl.pt/3647/1/P1.html 

 

http://purl.pt/3647/1/P1.html
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crescimento da cidade, os seus limites voltaram a ser alterados: Compreendia a área desde Xabregas, 

atravessava o Vale de Chelas, pela estrada militar até Benfica e cruzava a estrada de Queluz. 

Em 1886 redesenhou-se o limite administrativo e consequentemente criou-se a segunda estrada de 

circunvalação, que passava a conter Sacavém, num contexto não só de aumento da área da cidade, mas 

também de defesa e proteção da cidade, incorporando o troço da existente estrada militar de Caxias/Sacavém. 

Até ao início do séc. XX, este limite não foi alterado, à exceção de 1887 até 1905 (limite fiscal provisório), e o 

atual limite Municipal de Lisboa decretado em 1903.  

Sem alterações dos limites e com visões modernas de ‗fazer a cidade‘, só em 1960 é decretada legalmente a 

primeira Circular17 rodoviária, correspondente à atual Av. Dr. Alfredo Bensaúde, e daí a existência de uma 

segunda circular que marca a diferença entre as estradas circulares militares e circulares rodoviárias. 

Estes horizontes militares, fiscais ou administrativos foram essenciais para o desenvolvimento da cidade, que 

hoje em dia conhecemos, não só pela história que permanece, como pelo atual modelo e designações que 

tomamos.  

                                                             

17 «primeira circular» - " (…) a terceira sai da Rotunda da Encarnação e desce até a uma avenida marginal inominada, abaixo de 
Moscavide (1ª circular) " – corresponde no terreno à Avenida Doutor Alfredo Bensaúde. Texto escrito em 1959 Fonte: Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira», Volume 40 / página 11  

Ilustração 25: Planta com os diferentes limites da cidade de 1852 a 

1947 Fonte: C.I.F.A. FA-UTL 
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Evolução urbana desde o séc. XX 

No final do séc. XIX e meados do séc. XX, sucedem em Portugal acontecimentos infraestruturais, sociais, 

económicos e políticos fulcrais para o atual estado da realidade. 

O surgimento de nova tecnologia no séc. XIX e a sua constante evolução até aos dias de hoje ao nível dos 

transportes coletivos e de mercadorias e mais precisamente nos caminhos ferroviários veio introduzindo 

alterações de grande importância para o território. Em Lisboa devido às alterações dos modelos, surgiu a 

necessidade de ligação por meio ferroviário entre Lisboa e o Norte e com Espanha. Não só as pessoas como a 

mercadoria podiam agora viajar mais rápido, numa das ligações mais importantes nacionais, com ainda mais 

relevância para Lisboa.  

O início da era ferroviária nascia e desde já era notória a sua importância para a população e para o 

crescimento da cidade. Os caminhos-de-ferro portugueses foram sofrendo variadas mudanças ao longo dos 

tempos e até hoje. Entre 1850 e 1870 surgiriam linhas importantíssimas para Portugal e para territórios 

específicos em Lisboa, com a Linha do Norte (até ao Carregado e depois até ao Porto), e a Linha do Leste (até 

Elvas). 

A importância desta infraestrutura ainda hoje é notada na sua presença no território, quer pela linha de Sintra, 

desde 1887 quer pela linha de cintura desde 1886, desde Alcântara a Santa Apolónia. A sua presença no 

território, de forma circular, associada aos baixos valores do terreno (na altura da sua construção) por onde 

passa e às áreas industriais fazem desta um elemento chave no funcionamento de Lisboa e que é um caso 

prático da evolução tecnológica e a sua forma na paisagem.  

Ao longo destas linhas e com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, verificando-se uma densificação 

urbana em torno das mesmas. Em épocas diferentes tanto no centro da cidade como na periferia. O processo 

evolutivo em relação às infraestruturas ferroviárias acompanhava a ritmo lento as tecnologias europeias e era 

Ilustração 26: Planta de Lisboa e seus arredores do séc. XIX; Linhas 

ferroviárias Fonte: Modificado pelo candidato 
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cada vez mais marcante no território. As deslocações eram cada vez mais rápidas, e a partir do início do séc. 

XX não só as infraestruturas ferroviárias mas também de outros modos de transporte veem desempenhar um 

papel fundamental para a paisagem de hoje. 

A partir de 1930, já depois da primeira Guerra Mundial e do fim da primeira República, não só o limite 

administrativo da cidade é maior e com mais área para construção, como se iniciam processos políticos através 

do regime de estado novo, ao nível do desenvolvimento do país, das regiões e das cidades. Lisboa destacava-

se pelo seu papel enquanto capital do Império Português18 e no grande objetivo de desenvolvimento económico 

do país, com visões modernas que não olhavam meios para atingir os fins. 

Através da redefinição dos limites e da execução de projetos como as Avenidas Novas do Arq. Ressano 

Garcia, houve um crescimento da cidade para norte e começou-se a perceber um aumento considerável de 

população (média-alta), que nos anos seguintes se tornou essencial para o planeamento a norte da cidade. As 

políticas de crescimento e desenvolvimento nacional são postas em prática e Portugal aposta na indústria e na 

infraestruturação rodoviária, que se faz sentir em particular na cidade de Lisboa. Iniciou-se assim um processo 

de crescimento da cidade para norte, esquecendo o Rio Tejo enquanto elemento natural e cultural. 

Por esta altura, o rio servia de território industrial numa grande parte da zona Norte e Este da cidade, ligados 

pelas linhas de caminhos ferroviários, veio a concretizar uma necessidade de criação de bairros habitacionais 

para novas populações e em especial para os operários de indústrias, infraestruturas e grandes equipamentos 

propostos.  

Tem-se o conhecimento que o crescimento de população leva à expansão da cidade, podendo esta ser ou não 

controlada. Em pleno séc. XX, nos anos quarenta, surge a primeira proposta de um planeamento estratégico, 

                                                             

18 Não só no contexto ultramarino do império português e as suas colónias, como nas obras projectuais efetuadas durante o período de 
estado novo com o valor nacionalista. 

Ilustração 27: Plano diretor de urbanização de Lisboa de ‗de Groër‘  Fonte: 

http://www.cm-lisboa.pt 
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na altura denominado de Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, elaborado por Étienne de Groër. 

Lisboa passou a elaborar e a planear com instrumentos legais, obrigatórios para as decisões políticas e 

urbanas na cidade.  

Era percetível pelos documentos elaborados, as intenções de planeamento, nomeadamente de grandes 

infraestruturas e visaram-se objetivos para uma cidade grande e próspera, apostando-se num desenvolvimento 

e prosperidade do império português.  

Fruto de avanços tecnológicos, nomeadamente o carro e o sector dos transportes públicos, que invocam 

pensamentos e visões modernas do ―fazer a cidade‖19, possibilitou a existência das grandes infraestruturas 

ainda hoje presentes em Lisboa, planeadas e projetadas no primeiro instrumento público de planeamento. 

Desde a 2ª Circular, ao Aeroporto da Portela (1938) e o Aeroporto Marítimo em Cabo Ruivo, inexistente hoje 

em dia.  

Lisboa, sendo a capital europeia mais a ocidente, não só abrangia os voos da rota transatlântica, como 

passava a ter voos internacionais, ligando Portugal e Lisboa pelo meio mais rápido de deslocação, o aéreo. Os 

aeroportos estão diretamente relacionados com a primeira Circular20 e segunda Circular21, respectivamente a 

Av. Dr. Alfredo Bensaúde e o primeiro troço da 2ª circular, a Av. Marechal Gomes da Costa. As duas partiam do 

pressuposto de ligações circulares da cidade e estavam associadas a infraestruturas rodoviárias e 

equipamentos aeroportuários. Ambas serviam de distribuição rápida da cidade para o Norte e vice-versa, por 

vias nacionais na cidade, recebendo a população estrangeira que durante um período de sensivelmente dez 

                                                             

19 Carta de Atenas, Congresso Internacional Arquitetura Moderna, 1938  

20 «primeira circular» - " (…) a terceira sai da Rotunda da Encarnação e desce até a uma avenida marginal inominada, abaixo de 
Moscavide (1ª circular) " – corresponde no terreno à Avenida Doutor Alfredo Bensaúde. Fonte: Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira», Volume 40 / página 11  

21 «segunda circular» ―Das proximidades do Aeroporto saem grandes vias que estabelecem rápidas ligações com a margem do Tejo: a 
primeira sai da rotunda do Aeroporto e liga a Cabo Ruivo (2ª circular) …‖ Fonte: Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira», Volume 
40 / página 11 

Ilustração 29: Estádio da Luz em 1954 Fonte: 

http://lxversusporto.blogspot.pt/2010/10/estadio-da-luz-

1954-slb-lisboa.html 

Ilustração 28: Aeroporto de Lisboa em construção Fonte: 

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/12/aeroporto-de-

lisboa-8.html  

http://lxversusporto.blogspot.pt/2010/10/estadio-da-luz-1954-slb-lisboa.html
http://lxversusporto.blogspot.pt/2010/10/estadio-da-luz-1954-slb-lisboa.html
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/12/aeroporto-de-lisboa-8.html
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/12/aeroporto-de-lisboa-8.html
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anos, veio a ganhar importância, não só com turistas como consequências migratórias da 2ª Guerra mundial. A 

ligação ao Norte por autoestrada veio a acentuar a necessidade desta ligação rodoviária, que estava associada 

à 2ª Circular de Lisboa.  

A criação do Parque Florestal de Monsanto e a criação de uma rede viária rádio concêntrica, que definia a 

Cidade em anéis, passou a associar estas duas áreas por uma infraestrutura rodoviária. Ligava-se Oeste a 

Este, tendo como extremidades os polos de maior importância para a cidade, o Aeroporto e o Parque Florestal 

de Monsanto e os seus equipamentos coletivos. 

Assistiu-se a uma época de desenvolvimento e criação e apostou-se no património português e na criação quer 

de empregos, quer de bairros habitacionais para diferentes grupos sociais. Como tal, nesta mesma época foi 

elaborado a Exposição do Mundo Português22, da qual ainda hoje permanecem monumentos, o plano de 

Urbanização de Alvalade23, uma imagem da necessidade de alojamento de pessoas e inovador na forma de 

planear. O plano do Parque Eduardo VII iniciou um processo de crescimento para noroeste da cidade e em 

1948, o Plano Geral do Metro de Lisboa (só inaugurado em 1959), veio a ser essencial na questão da 

mobilidade dentro da cidade.  

Em 1954, a Oeste no município de Lisboa, seguindo a via da 2ª Circular em direção a Sintra, nasce um 

equipamento importantíssimo, não só para Lisboa e para Portugal, como para a 2ª Circular de hoje: A 

construção do Estádio da Luz do clube desportivo S.L.B. Este definiu a autoestrada (troço da 2ª Circular) de 

                                                             

22 Vontade política de mostrar o valor de Portugal, a exposição foi inaugurada em 23 de Junho de 1940 pelo Chefe de 
Estado, Marechal Carmona, acompanhado pelo Presidente do Conselho, Oliveira Salazar e pelo Ministro das Obras Públicas, Duarte 
Pacheco. 

23 As necessidades de alojamento, e a vontade de criar novas experiências urbanas e residenciais levaram à construção do Bairro 
projetado pelo Arq. e Urbanista Faria da Costa em 1945, que se caracterizou por ser um conjunto de habitação para vários grupos 
sociais com equipamentos coletivos e serviços. 

 

Ilustração 31: Evolução em 1984 do Campo Grande 

Fonte: Plano de Pormenor Alvalade XXI 

 

Ilustração 30: Ortofoto do Campo Grande de 1965 Fonte: 

Plano de Pormenor Alvalade XXI  

http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_Carmona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_Salazar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duarte_Pacheco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duarte_Pacheco
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acesso ao estádio a Lisboa e a Monsanto e esta via de acessos era feita através da via circular, proposta por 

de Groër (Arquitecto Urbanista Étienne de Groër, criador das linhas de desenvolvimento da cidade) no PGUEL.  

O plano em vigor elaborado por de Groër, viria a sofrer uma revisão em 1959. Elaborado pelo Gabinete de 

Estudos Urbanização criado pela CML, que além de ter feito uma profunda revisão, propôs atualizá-lo com a 

introdução de projetos infraestruturais com maior relevância para a história do crescimento da Área 

Metropolitana de Lisboa. Exemplos disso são a ponte sobre o Rio Tejo e um esboço daquilo que viria a ser a 

CRIL (3ª Circular). Esta revisão era fruto da continuação do pensamento associado ao crescimento e 

desenvolvimento. 

O planeamento estratégico e faseado era iniciado, com fundos para investimentos nas grandes-infra-estruturas 

e a cidade de Lisboa crescia juntamente com a 2ª Circular, que ganhava a forma planeada. 

 Resultado do crescimento, necessidades territoriais ao nìvel de alojamento e com o ―sucesso‖ que tinha sido o 

Bairro de Alvalade, é elaborado o Plano dos Olivais Norte/Sul. Os pensamentos de arquitetura e viver a 

cidade24 no Mundo e o conjugar dos pensamentos da cidade-jardim, fizeram com que se limitasse o plano pela 

via principal Av. Marechal Gomes da Costa (primeiro troço da 2ª Circular). Apostou-se então num 

desenvolvimento social e cultural, assim como na formação e desenvolvimento humano, claro está, sempre 

associado às grandes infraestruturas de transportes. Entre 1957 e 1961, viria a ser construído a Cidade 

Universitária e a Biblioteca Nacional, demonstrando a necessidade de criação de equipamentos nacionais de 

ensino, conhecimento e cultura e o crescimento urbano para norte. Juntamente com estes projetos iniciou-se a 

construção de um troço da 2ª Circular, Av. General Norton de Matos (delimitando a norte a área da cidade 

universitária). Começou assim, a nascer o traçado viário da 2ª Circular, que desde já sofria mutações, iniciando 

um processo de construção faseada e das pontas para o interior, entre o Campo Grande e o atual nó viário do 

Eixo Norte-Sul.  

                                                             

24 Carta de Atenas, Congresso Internacional Arquitectura Moderna, 1938 

Ilustração 32: A 2ª Circular em construção junto ao Campo 

Grande Fonte: 

http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/09/lisboa-ja-

foi-assim/ 

Ilustração 33: Construção da Segunda Circular junto à 

estrada da Luz em 1961 Fonte: 

http://bairrodaquintadacalcada.blogspot.pt/2012/09/a-

segunda-circular-ou-2-circular-em.html 

http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/09/lisboa-ja-foi-assim/
http://corvoscaravelas.wordpress.com/2008/02/09/lisboa-ja-foi-assim/
http://bairrodaquintadacalcada.blogspot.pt/2012/09/a-segunda-circular-ou-2-circular-em.html
http://bairrodaquintadacalcada.blogspot.pt/2012/09/a-segunda-circular-ou-2-circular-em.html
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Entre 1967 e 1977 foi elaborado o PGUCL, pelo Urbanista Meyer-Heine, que continua a ser uma referência 

pela sua estratégia ao nível infraestrutural onde foi proposto o atual Eixo N/S, que intersecta a 2ª Circular. Este 

tinha um carácter de atravessamento rápido da cidade do Sul para Norte, abrangendo diferentes escalas 

territoriais (nacional, regional e municipal) e ligando também à proposta da ponte sobre o Rio Tejo, não só 

conectando as duas margens, como reduzindo muito em tempo o atravessamento e como tal possibilitando um 

maior número de deslocações para o centro.  

A 2ªcircular não sofreu grandes alterações do traçado desde a primeira elaboração do plano de de Groër mas 

contém uma diferença neste plano, essencial para compreender as alterações que este veio sofrer: adquirição 

do carácter ―engenheiro‖ deste plano, através da denominação hierárquica que nomeia a 2ª Circular como 

autoestrada e via-principal ao invés de avenida, o que veio a alterar pela necessidade ou não, todo um 

pensamento inicial sobre a temática desta via.  

Pode-se considerar então que este foi o início de um processo ―impessoal‖25 da 2ª Circular. Este plano surge 

como uma necessidade às questões do aumento do tráfego automóvel e devido a um crescimento exponencial 

da cidade para Norte, juntamente com todas as mutações sociais a decorrer.  

Em 1974 é iniciado o Plano Pormenor de Telheiras, decorrente uma vez mais da necessidade de alojamento. 

Juntamente com o projeto do Eixo Norte-Sul e na sua intersecção viária com a 2ª Circular foi possível a 

construção de novos troços que faltavam concretizar. Entre os anos 70 e 80, ocorre uma época de viragem e o 

Estado ditatorial dá lugar a uma democracia, alterando o modo de ‗viver‘, a mentalidade e consequentemente o 

pensar da cidade. Esta grande mudança no país repercute-se em Lisboa de uma forma especial. Aliadas a uma 

grande infraestruturação da capital e da criação de equipamentos e transformações de áreas rurais em 

urbanas, estão as migrações26 que se fizeram sentir do campo para a cidade, na procura de trabalho e de 

―melhores‖ condições de vida. 

Este acontecimento levou a muitos dos problemas hoje sentidos, face à forma urbana e consequentes 

estruturas urbanas, sem capacidade de resposta por parte do Estado. 

Somente em 1992, passado vinte anos desde a última elaboração de um instrumento de planeamento e 

gestão, é apresentado o Plano Estratégico de Lisboa, articulado com a elaboração de um novo PDM. Percebe-

                                                             

25 (latim impersonalis, -e) : 5. Que é feito de maneira padronizada ou indiferente às características de cada um. ≠PERSONALIZADO 
Fonte: www.priberam.pt 

26 ―A cidade de Lisboa é o grande polo de atracão das massas populacionais em êxodo rural. O urbanismo parece ter saturado, porém, 

de gente o território — ou talvez que a especulação dos valores dos terrenos e das rendas das casas, e as limitações ao fomento de 

habitações económicas o expliquem melhor—e não somente se anula como inverte, no mais recente decénio, o sentido dos 

movimentos migratórios que tradicionalmente procuravam a capital como «terra de promissão‖ Fonte: (Análise Social Vol. 2, No 7/8, 

1964, Instituto ciências sociais da universidade de Lisboa, 1964) 
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se então, durante estes vinte anos, um crescimento bastante acelerado da cidade, transformando grande parte 

de área desocupada em mistos de habitação e comércio, com grande ‗explosão‘ nas periferias. O plano definiu 

princípios orientadores do processo de planeamento e objetivos principais para a cidade. 

 Toda a evolução social, económica, industrial, tecnológica e o desatualizado plano diretor, leva à elaboração 

de um novo PDM em 1994, que hoje em dia é alvo de revisão. 

 Este obedecia aos objetivos gerais expostos pelo PEL e no processo de modernização, enfocou-se o aspeto 

habitacional, social, económico e infraestrutural, posicionando a cidade num quadro temporal, com objetivos 

para o ano 2000. Com a adesão de Portugal à União Europeia, Lisboa é pensada de acordo com os mercados 

europeus e de um modo de viver e trabalhar atrativo.  

O plano27 era essencialmente mais flexível nos processos legais, havendo um acompanhamento entre a 

proposta normativa do plano e os instrumentos de planeamento como Planos de Urbanização e Planos 

Pormenor. Foi possível integrar a entidade do Estado com o sector privado, tentando colmatar zonas 

problemáticas da cidade, transformando-as em oportunidades. 

Lisboa desde Agosto deste mesmo ano (2012) passa a ser regido por o novo modelo territorial facilitador dos 

processos de planeamento, e que reflete as memórias de um passado recente. O plano é caracterizado pela 

sua visão prospectiva de desenvolvimento do centro urbano, colmatando deste modo fraquezas urbanísticas e 

tem como objetivo um desenvolvimento de volta ao Rio Tejo28, esquecido durante estes setenta anos do 

planeamento de Lisboa.  

Contudo, este regresso ao rio é reforçado com modelos de reabilitação urbana na revitalização do centro 

histórico e da antiga área geralmente denominada ‖CBD‖29 (apesar de o conceito não ser totalmente aplicável). 

O plano tem como objetivo fortalecer os sistemas de transportes e mobilidade, afastando o carro do centro, 

como consequência de uma visão de mobilidade social para o norte da cidade, onde a 2ª Circular se insere. 

Nestes setenta anos percebe-se uma modernização tardia face à Europa e como tal, um atraso face aos 

avanços tecnológicos existentes. Porém, os acontecimentos históricos, sociais económicos e políticos tiveram 

uma grande importância no atual território de Lisboa. O investimento em infraestruturas públicas de transportes 

e a importância conferida ao automóvel é uma característica presente porém de visões passadas.  

                                                             

27 Este pensamento da cidade, nomeadamente de Lisboa, teve como princípios a reabilitação urbana e a revitalização dos centros 

urbanos, ou seja, as estratégias de crescimento para a cidade eram agora estratégias de contenção e de revitalização. O 

aproveitamento do existente tornou-se essencial numa visão de crescimento central das cidades, ao invés dum crescimento para áreas 

periféricas. 

28 O crescimento acelerado em direção a Norte, juntamente com a alteração da linha de costa e utilização desta para indústria pesada, 

fez com que o rio funcionasse e funcione até então como infraestrutura e não como elemento natural, facilitador de processos de fluxos. 

29 Central Business District 
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Todo este Passado que é visível, quer pelas construções hoje concluídas, quer pela permanência de algumas 

destas propostas primordiais nos planos e objetivos estratégicos, tem de ser posto em causa na futura 

elaboração projectual, tentando não cometer erros passados e percebendo a evolução natural dos processos. 

Lisboa é uma cidade que possui cada vez mais culturas, que têm de ser ponderadas e não esquecidas. Assim 

sendo, podemos criar uma região de todos para todos, com base na riqueza paisagística e cultural, que deve 

ser preservada, e tida em conta nos instrumentos de planeamento e gestão e futuros projetos.  
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2.2 Recentes transformações em Lisboa 

2.2.1 Infraestruturas de transportes rodoviários e coletivos 

Não só para Lisboa mas para o país, as infraestruturas de transportes têm sido alvo de grande parte dos 

orçamentos de estado, e em particular o transporte rodoviário, concedendo-lhes uma maior importância no que 

diz respeito aos modelos estratégicos territoriais. 

Contudo a sua importância é contraditória, visto ser referido em diversos planos e em diferentes escalas os 

seus problemas que tendem a permanecer. É referido a deficiente intermodalidade dos transportes e o 

excessivo uso de automóveis privados30 que se traduz num fraco desenvolvimento de novos modos de 

transporte, que cumpram mais eficazmente objetivos ambientais, sociais e económicos. Identifica-se um 

subdesenvolvimento dos sistemas de transportes públicos, desde o sistema aeroportuário ao ferroviário nas 

relações internacionais, que serve de suporte à conectividade internacional de Portugal.  

O domínio dos transportes tem uma relação direta com o domínio dos recursos naturais e das alterações 

climáticas31, apresentando consequências problemáticas pela elevada necessidade e dependência das fontes 

de energias primárias que são importadas. Não só o problema é a importação dos recursos mas também as 

consequências ambientais destes. Portugal mesmo fazendo parte do conjunto de países que assinou o 

protocolo de Quioto, continua a apresentar um aumento do consumo de energia e emissões de gases com 

efeito de estufa, relacionadas com os atuais modelos territoriais. As opções tomadas para Lisboa 

nacionalmente32 e regionalmente revelam sempre a importância da redução da dependência do transporte 

                                                             

30 ― (…) excessiva dependência da rodovia e do uso de veìculos automóveis privados (…) ‖ Fonte: (Relatório PNPOT; pág. 4), 

31 O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas 
regionais da Terra ao longo do tempo. Quer pela interação do homem com o meio natural quer pelo próprio sistema natural Terrestre. 

32 ―Ordenar o Território em articulação estreita com um plano de mobilidade e transportes à escala da AML, no qual a Autoridade 
Metropolitana de Transportes deverá ter um papel central, de modo a potenciar novas centralidades, combater o crescimento urbano 
extensivo, reduzir a dependência do transporte individual e promover a mobilidade sustentável (…) ‖ Fonte: PNPOT ”Os espaços da 
Região: 1. Área Metropolitana de Lisboa, pág. 107 

Ilustração 34: Planta da 

situação atual: 

Acessibilidades e mobilidade 

de Lisboa Fonte: Realizado 

pelo candidato 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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individual bem como a promoção da mobilidade sustentável. 

Lisboa (como referido no atual PDM (2012) em vigor), expressa a espacialização das principais estratégias, 

através de dois sistemas vitais e quatro áreas estruturantes. O primeiro é o sistema ecológico e da 

biodiversidade na cidade, mais precisamente a valorização dos principais vales, do parque periférico e as 

ligações a Monsanto. O segundo é o sistema de mobilidade que garante a vida e a economia da cidade e a sua 

relação com a AML e o país. Este pretende ser eficiente e sustentável, articulando os principais polos de 

emprego e protegendo os bairros residenciais do tráfego de atravessamento. A importância da 2ª Circular ao 

nível da mobilidade e das consequências ambientais e ecológicas está implícita nos dois sistemas e como área 

estruturante para a organização territorial de Lisboa. Não só é uma das ligações mais importantes que 

relaciona o parque periférico e o centro, como está associada ao Parque Florestal de Monsanto e como tal, o 

confronto entre a funcionalidade em termos de mobilidade e as suas relações ecológicas e ambientais. 

As áreas envolventes da 2ª Circular representam uma mais-valia para a cidade e como tal, há que responder 

aos seus problemas e potenciar ao máximo estes territórios, de acordo com as estratégias propostas no PDM33 

em vigor. 

Nacionalmente, e como já referido Lisboa destacou-se desde o séc. XIX como ponto-chave nas relações de 

Portugal com o estrangeiro, através da infraestruturação, acentuando a importância da cidade para o país. O 

                                                             

33 ― d. A revitalização da Baixa e dos eixos históricos – Av. Liberdade e Almirante Reis – e a reabilitação da cidade consolidada; e. A 

afirmação do anel de polaridades urbanas e os novos espaços de modernidade; f. A reconversão da 2ª Circular em avenida urbana para 
cerzir a parte Norte do resto da cidade‖, Fonte: (Relatório Revisão PDM Lisboa, 2011) 

Ilustração 35: O impacto do Aeroporto para a 2ªCircular Fonte: 

http://samuel-cantigueiro.blogspot.pt/2010/12/taag-procurem-nos-

sitios-certos.html 

http://samuel-cantigueiro.blogspot.pt/2010/12/taag-procurem-nos-sitios-certos.html
http://samuel-cantigueiro.blogspot.pt/2010/12/taag-procurem-nos-sitios-certos.html
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Aeroporto da Portela34 sempre foi uma das áreas mais importantes da cidade e essencial para o país, pela sua 

ligação ao mundo. O aumento do número de passageiros (10% entre 2006/2007) e de movimentações de 

aviões no aeroporto tem levado a uma expansão da sua área, até que se construa o novo aeroporto35. Este 

está proposto no PROT-AML desde 2002 e com alterações em 200836 devido à sua relocalização. Porém 

devido ao contexto económico europeu este teve de ser estagnado até futura viabilização. 

 Apesar de no presente não ser possível a sua execução projectual, o Aeroporto faz parte da estratégia para o 

país e para a região e como tal, deverá ser tido em conta, assim como a sua área de abrangência, em projetos 

futuros. É uma área que funciona de dia e noite, um território que ‗não dorme‘, que no futuro poderá ser uma 

grande oportunidade para a cidade, limitado a sul pela 2ª Circular. 

Lisboa apresenta um sistema viário rádio concêntrico, onde a 2ª Circular funciona como um anel estruturante e 

distribuidor, reforçando a ideia da existência de um centro e de uma periferia. O centro histórico de Lisboa e a 

área das Avenidas Novas concentra grande parte de serviços (apesar dos esforços para criar sectores de 

atividades económicas37 nas zonas de norte da cidade e oriente) comércio e turismo da cidade, fazendo com 

                                                             

34 ―Aeroporto da Portela é o principal aeroporto nacional, sendo responsável pelo movimento de cerca de 55% dos passageiros e 65% 
da carga transportada por meio aéreo (valores de 2008).‖ Fonte: Relatório PROT-AML, 2010 

35 ―A localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, opção já tomada, e as hipóteses em estudo para o traçado de uma 
ligação ferroviária Lisboa-Porto-Madrid em velocidade elevada e a nova travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro constituem grandes 
infraestruturas de transporte com impacte significativo na realidade metropolitana.‖ Fonte: (PROT-AML 2002,Pág.86) 

36 ― O esquema de modelo territorial traduz um conjunto de ajustamentos ao modelo de 2002, necessários, por um lado, pelas 
dinâmicas territoriais que se observaram no presente decénio e, por outro lado, pelas alterações que são expectáveis na sequência da 
localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) (…) aproveitar as oportunidades que poderão decorrer dos grandes investimentos 
públicos e privados que vão ter lugar na AML, para tornar este território mais rico, mais coeso e mais competitivo: o NAL, a Alta 
Velocidade Ferroviária (AVF) e a Terceira Travessia do Tejo (TTT).‖ Fonte: (PROT-AML 2010, pág. 40 e 41) 

37 ―Deste modo, na revisão do PDM alargaram-se as áreas destinadas a atividades económicas: Em torno do LISPOLIS, propondo-se o 
desenvolvimento do Polo Tecnológico de Lisboa aproveitando as excelentes acessibilidades internas à cidade – Metro e interface da 
Pontinha - e regionais – proximidade ao nó da CRIL; Na Av. Marechal Gomes da Costa, permitindo o melhor aproveitamento do espaço 
já hoje vocacionado para atividades empresariais; Na área envolvente da Estação do Oriente, ao longo da Av. Infante D. Henrique; Ao 
longo da Av. Nuno Álvares onde, num futuro próximo, se desenvolverão os acessos rodoviários à TTT e será implantado o Hospital de 
Todos os Santos.‖ Fonte: (Revisão PDM  - relatório de proposta, Julho 2011, pág. 73) 

Ilustração 37: Modelo territorial para a AML assente nas 

infraestruturas de transportes e mobilidade Fonte: Relatório 

PROT-AML, 2010 

Ilustração 36: Aumento considerável do consumo de combustível na 

AML Fonte: Relatório PROT-AML, 2010 
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que haja ainda uma grande afluência por parte dos cidadãos da periferia para o interior da cidade, quer em 

trabalho, quer em lazer. A 2ª Circular é essencial na distribuição de muitos destes movimentos para o centro 

devido ao cruzamento de diferentes vias e diferentes escalas, com equipamentos nacionais de grande 

atratividade que fazem desta uma das vias mais problemáticas ao nível do tráfego rodoviário, 

causa/consequência de se habitar fora do centro e se trabalhar no centro.  

Através de um estudo da mobilidade na cidade em 2004, percebe-se a importância tanto do trafego de entrada 

para a cidade de Lisboa38, como no trafego de atravessamento39. As vias que distribuem mais veículos para a 

2ª Circular com direção ao centro de Lisboa são a A1 e as vias relacionadas (34.600 viagens), o IC19 (30.100 

viagens), da A5 (21.100) e dentro de Lisboa (34.500). Os congestionamentos na hora de ponta da manha são 

uma característica ‗garantida‘ de quem percorre diariamente a 2ª Circular, e atenta-se pelo peso percentual 

associado às vias que cruzam a 2ª Circular e que distribuem população periférica para o centro da cidade. 

Contudo, existe uma tendência para esta imagem se alterar, não só pelos objetivos publicados no atual PDM, 

como ao nível do planeamento regional, pela competitividade de concelhos e oferta da mesma qualidade de 

serviços do centro, na periferia. 

                                                             

38 ―O total de veìculos que entram no concelho de Lisboa é de 412.000, constituindo-se os corredores de Cascais, Sintra/Amadora e 
Ponte 25 de Abril como os maiores geradores, sendo responsáveis por cerca de 70% do tráfego total‖  Fonte: (Lisboa o desafio da 
mobilidade, 2005) 

39 “Dos 412.000 veículos que entram diariamente em Lisboa, só 56% (cerca de 231 mil veículos), terminam as suas viagens em Lisboa, 
correspondendo os restantes 181.000 a tráfego de atravessamento.” Fonte: Lisboa o desafio da mobilidade, 2005 

Ilustração 38: Planta representativa da relação entre a variedade de usos (cores mistas) e saídas (a vermelho) (e de maiores atracões 

populacionais) com a intensidade do tráfego rodoviário (a preto) Fonte: Elaborado pelo candidato 
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O modelo policêntrico proposto para a região, juntamente com a finalização do último troço da CRIL (3ª 

Circular), remete a 2ª Circular para a elaboração de um pensamento enquanto forma urbana, respeitando e 

reformulando toda a estrutura urbana existente.  

Com a conclusão da CRIL esperava-se uma maior diminuição do tráfego automóvel da 2ª Circular, que mesmo 

não obtendo os resultados esperados, conseguiu resultados significativos, apesar de não resolver totalmente 

estas questões, assim como a poluição e a imagem de ‗barreira‘ urbana.  

Na aula leccionada pelo professor Eng.º. António Abreu sobre a via automóvel 2ª Circular, mais 

especificamente sobre dados de entrada e saída de viaturas nos seus diversos nós, foi apurado um grande 

número de deslocações entre o Campo Grande e a rotunda do Relógio, para a Av. Lusíada e para o nó da 

CRIL. Mesmo assim, não foi identificado o percurso isolado de cada veículo (entradas e saídas), não tendo 

assim o conhecimento dos fluxos mais importantes. Porém com os valores já referidos, percebe-se então a sua 

importância, tanto no tráfego de atravessamento, como de distribuição. 

Ainda em relação ao modelo de funcionamento da cidade e as novas propostas e estratégias, é necessário que 

a 2ª Circular seja revista, de acordo com a sua desadequação ao nível da mobilidade social e pelo espaço de 

oportunidade.  

Até a nível nacional se percebe ainda que indiretamente, as opções tomadas em relação à 2ª Circular, pela 

promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto40. Esta opção nacional tem que ver com a atual 

utilização do transporte individual de Sintra para Lisboa, através do IC19 e 2ª Circular, que é o segundo modo 

de transporte (Comboio é o primeiro mais usado) mais usado41 nesta mesma ligação. 

A estratégia apresentada no atual PDM em vigor, bem como num objetivo proposto no PNPOT42 centra-se não 

só na dinamização e competitividade económica, mas também na valorização da cultura e no ‗voltar‘ a cidade 

para o rio, sendo uma das ações, a ligação da 2ª Circular com a Av. Marechal Gomes da Costa, que ‗acaba‘ 

junto ao rio, no Parque das Nações (como foi pensado anteriormente). Centra-se também na questão da 

melhoria das infraestruturas de acessibilidade e mobilidade, tentando alcançar metas referentes à diminuição 

do número de automóveis a circular na cidade e o aumento de viagens de transporte público, associado à 

qualidade do espaço público.  

                                                             

40 “Promover o desenvolvimento urbano mais compacto, contrariar a fragmentação da forma urbana e estruturar e qualificar os eixos de 
expansão (…) Lisboa-Sintra (…) ” Fonte: PNPOT  - Os espaços da Região: 1. Área Metropolitana de Lisboa, pág. 107 

) 

41 “O automóvel foi o modo mais utilizado pelos residentes empregados ou estudantes de onze concelhos da AML quando tinham como 
destino Lisboa. Contudo, o modo mais utilizado nos movimentos para Lisboa para a população da Azambuja, Seixal e Sintra, foi o 
comboio…”  Fonte: Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área 
Metropolitana do Porto, 1991-2001, INE - 2006  

42 “Desenvolver, qualificar e organizar em rede os espaços vocacionados para a instalação de atividades baseadas no conhecimento e 
intensivas em tecnologia (…) ” Fonte: PNPOT  - Os espaços da Região: 1. Área Metropolitana de Lisboa, pág. 107 
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Tais infraestruturas estão relacionadas com a importância de grandes equipamentos nos limites da 2ª Circular, 

que pela sua relevância, atraem pessoas e bens. Vários exemplos são, os estádios de Futebol, as 

universidades, os centros comerciais, o aeroporto, entre outros. Porém, a presença dos equipamentos de 

mobilidade na 2ª Circular só é notada nos seus limites, não tendo nenhuma relação direta com a via, à exceção 

de alguns pontos de Park-and-Ride43, como no Colégio Militar e no Campo Grande.  

A alteração44 da via 2ª Circular está relacionada com o sistema geral rodoviário da cidade. É proposta no PDM 

em vigor uma alteração da sua denominação e do nível hierárquico no sistema, sugerindo a alteração de 

primeiro para segundo nível e que através dos meios legais, se pode abordar as questões das margens e 

limites da 2ª Circular. Contudo, esta alteração só se verifica a partir do cruzamento do Eixo Norte/Sul até ao 

Aeroporto, contrariando a própria proposta de alteração da 2ª Circular, como elemento único.  

O atual PDM em vigor aborda o sistema rádio concêntrico como desadequado, propondo a alteração para um 

sistema reticulado45, que melhor se adequa ao novo paradigma, pela necessidade de diminuir o efeito do 

automóvel na cidade e todos os seus problemas. Contudo, até que ponto a negação de um sistema que irá 

persistir no território, mesmo que alterando o nível hierárquico das vias e orientando tráfegos automóveis para 

outras vias existentes estruturantes (Norte-Sul), resolverá e concretizará os objetivos propostos? 

Com o desenvolvimento do conhecimento surge a hipótese de continuação de uma abordagem ao sistema 

rádio concêntrico existente, que através da reformulação do perfil de via e dos cruzamentos com outras, será 

possível resolver os problemas e dinamizar o território que se encontra desqualificado, não sendo necessário 

alterar todo o sistema. Porém, para tal acontecer, é também relevante a relação da estrutura com a rede de 

transportes públicos. Compreender apenas o sistema rodoviário não basta, mesmo sabendo que foi alvo de 

maior investimento nos últimos setenta anos. 

Os papéis das infraestruturas de transporte público são encarados hoje em dia como essenciais para o melhor 

aproveitamento do modelo territorial regional policêntrico e para o aumento de possíveis deslocações dentro do 

território de Lisboa, hoje em dia polinucleada46. A forma urbana destas infraestruturas é essencial para a 

                                                             

43 “Trata-se do sistema Park & Ride, que permite a quem se desloque em Lisboa estacionar a sua viatura num parque de 
estacionamento e movimentar-se dentro da cidade nos transportes públicos, com um passe único pelo preço de 49 euros.” Fonte: 
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal na Assembleia Municipal em 25.10.2011  

44 “Abandona-se o conceito de provimento de novas infraestruturas rodoviárias como reação à pressão da procura crescente do 
tráfego, para se defender um novo paradigma no qual a estruturação da rede rodoviária deve ser realizada tendo em consideração a 
necessidade de não ultrapassar os limites de tráfego considerados adequados para garantir a promoção da melhoria da qualidade 
urbana e ambiental através da diminuição dos seus impactes ambientais.” Fonte: Revisão PDM Lisboa - relatório de proposta, Julho 
2011pág.157) 

45 “Por outro lado, abandona-se o modelo rádio-concêntrico (ainda que incompleto) que tradicionalmente tem estado na base do 
desenvolvimento das redes de infraestruturas de transportes e da produção do serviço de transporte público colectivo em Lisboa. Em 
sua substituição evolui-se para um modelo que assenta no desenvolvimento de uma estrutura reticulada, que é mais eficiente e 
adequada às características da Lisboa atual.” Fonte: (Revisão PDM Lisboa - relatório de proposta, Julho 2011pág.157) 

46 “Lisboa é hoje uma cidade polinucleada, estruturada em diferentes centros de atividade, como o corredor da Av. da Liberdade, as 
Avenidas Novas, a zona das Amoreiras/Campolide, o Lumiar ou o Parque das Nações (referindo-se apenas algumas das zonas mais 
importantes”). Fonte: (Revisão PDM Lisboa - relatório de proposta, Julho 2011pág.157) 
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interação das diferentes estruturas urbanas, que funcionam e operam na cidade, proporcionando através da 

forma e da arquitetura, um espaço que cumpre o principal objetivo de acessibilidade e mobilidade, mas que 

garante a vida urbana, transformando aquilo que poderia ser um problema, numa oportunidade. 

O papel dos transportes públicos na AML e na cidade de Lisboa sempre foi bastante discutido desde 

instrumentos nacionais47 a municipais e foram apresentadas diversas propostas, desde novas linhas de metro, 

a novas linhas ferroviárias suaves ou metros de superfície. A nível nacional e regional percebe-se a intenção da 

criação de uma nova travessia do Rio Tejo48 e a sua importância para Lisboa e consequentemente para a 2ª 

Circular. A sua proposta implica uma série de outros projetos que são vistos como elementos de coesão 

territorial através da mobilidade. Desde a relocalização já referido do aeroporto de Lisboa, a plataformas 

logísticas e a novos modos de transporte publico. Como é referido no PROT-AML2002 são propostas novas 

linhas de metro e de ferrovia ligeira, encontrando-se algumas delas hoje concluídas, como troços do Metro de 

Superfície a Sul do Tejo e a continuação do metropolitano de Lisboa nas linhas amarela, azul e verde.  

No atual PDM em vigor, as propostas ao nível dos transportes públicos visam um sistema hierarquizado entre 

os diferentes níveis, que pela necessidade de mais e diferentes ligações, associada a uma maior rapidez, 

contemplam interfaces multimodais. Estas não só propõem o prolongamento de linhas de metropolitano, como 

ligações de transporte público em sítio próprio. A necessidade de promover este tipo de mobilidade tem sido 

referida em diversos instrumentos e não só o meio de transporte é mais ―ecológico‖, como pode levar à 

alteração e afetação de vias já existentes, num âmbito de promover o uso do transporte publico e requalificar 

tecidos urbanos.  

A 2ª Circular não é alvo de nenhuma proposta ao nível de transportes públicos, permanecendo intacta e sendo 

afetada nos seus limites e margens, com o prolongamento de linhas de metropolitano. Continua-se a apostar 

num sistema de transportes públicos lineares de norte para sul e afetando apenas o sistema viário rádio 

concêntrico nos seus cruzamentos.  

                                                             

47‖Ordenar o Território em articulação estreita com um plano de mobilidade e transportes à escala da AML, no qual a Autoridade 
Metropolitana de Transportes deverá ter um papel central, de modo a potenciar novas centralidades, combater o crescimento urbano 
extensivo, reduzir a dependência do transporte individual e promover a mobilidade sustentável (…) ” Fonte: Relatório PNPOT, 2007 

48 “Promover os estudos e projectos necessários a implementação da nova travessia do Tejo em Lisboa, prevendo ainda que com 
horizontes temporais diversos, as componentes ferroviária e rodoviária do Tejo e completar as infra-estruturas rodoviárias circulares, 
criando eixos que articulem as nucleações periféricas com maior dinamismo” Fonte: (Rela tório PNPOT ―Os espaços da Região: 1. Área 
Metropolitana de Lisboa, pág. 107) 

Ilustração 39: Fotomontagem da 

Terceira Travessia do Tejo em 

Marvila, entre o Barreiro e Chelas 

Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/arc

hive/index.php/t-590135.html 

http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-590135.html
http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-590135.html
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Apesar de não conter nenhuma via dedicada para transportes públicos, as proximidades da 2ª Circular 

apresentam diferentes ofertas, desde os autocarros regionais e municipais, ao metropolitano subterrâneo e à 

estação ferroviária e linha ferroviária de Sintra (considerando Benfica como parte da 2ª circular). Algumas 

destas ofertas são consideradas como pontos multimodais49, visando uma melhor conectividade dentro da 

cidade. Nomeadamente, no Campo Grande e Colégio Militar, ambas com uma diminuição de circulações entre 

2003 e 2009 (700 circulações a entrar em Lisboa em 2009), com serviços de metropolitano, autocarros com 

percursos regionais e municipais. A importância do interface no Campo Grande é representada pela segunda 

posição hierárquica das estações de metropolitano relativamente à procura. Esta apresenta uma movimentação 

de cerca de 66mil passageiros/dia, já a estação do Colégio Militar apresenta 40mil.No que diz respeito aos 

serviços municipais de autocarros, entre 1997 e 2008, tem-se notado uma diminuição gradual na procura do 

serviço  

As propostas que se relacionam mais diretamente com a 2ª circular têm a ver com a ligação da recente estação 

metropolitana do Aeroporto com a estação do Campo Grande e continuação da linha vermelha até à Pontinha. 

A rede de transporte coletivo em sítio próprio assume uma relação mais linear de norte a sul e integra áreas 

mais carenciadas (a nível da mobilidade) a norte da cidade. A imagem da 2ª Circular seria assim 

completamente alterada, não só pelo que já foi referido anteriormente, como pelo cruzamento destas linhas 

com a via rodoviária. A multimodalidade e o aumento de modos de transporte interligados têm sido encarados 

como uma mais-valia para o território e para a mobilidade associada a este.  

É uma via exclusivamente automóvel que atravessa a cidade e que é de uma extrema importância para o 

funcionamento desta, pelos fluxos de bens e pessoas. A questão não é necessariamente o modelo errado, mas 

sim a sua forma física concreta e as suas relações com o meio envolvente. 

Apesar de inicialmente a 2ª Circular ter sido pensada como um conjunto de avenidas, hoje em dia o cenário é 

diferente, onde outrora se pensou num perfil tipo Avenida, com vida urbana nas suas margens, hoje é um perfil 

tipo Autoestrada (separador Jersey), onde por vezes se nota uma adequação do peão às margens, mesmo que 

estas não ofereçam o mínimo de qualidade para tal (situação generalizada em Lisboa50).Neste sentido, pode-se 

comparar esta via a uma Autoestrada devido à ‗barreira‘51 entre as relações mais pessoais e urbanas. Porém, o 

facto de hoje em dia a imagem da 2ª Circular ser de via rápida, não quer dizer que seja um aspeto negativo. A 

                                                             

49 “Neste contexto, podemos dizer que a Intermodalidade consiste na existência de uma rede de transportes colectivos que permite a 
deslocação dos cidadãos através de dois ou mais modos de transporte de forma integrada e cujo tempo de deslocação é o mais 
reduzido possível.” Fonte: (Tese de Mestrado; Regulação e concorrência dos transportes colectivos urbanos: A região metropolitana de 
Lisboa, UTL-ISEG, pág. 20; Ana Carvalho) 

50 “Em 2003, a percentagem de viagens a pé, baixa para 21,7%44.” Fonte: Lisboa: O desafio da Mobilidade, 2005 

51 “Em Lisboa, a canalização de grande parte do investimento na rede viária para a melhoria das condições de circulação rodoviária e 

do estacionamento, em detrimento da melhoria das condições da rede pedonal – passeios e atravessamentos pedonais – tem 
contribuído para a gradual mas visível degradação desta rede, nomeadamente ao nível da redução da acessibilidade (pela proliferação 
de barreiras que prejudicam e chegam mesmo a inviabilizar os canais de circulação pedonal) e da redução da segurança rodoviária 
(atropelamentos e medo generalizado de utilização do espaço público).” Fonte: Lisboa: O desafio da Mobilidade, 2005 
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solução ao problema poderá residir no desenho e na relação entre as infraestruturas, que compõem este 

pedaço de território tão ‗rico‘.  
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2.2.2 A estrutura ecológica e o ambiente  

Lisboa não é só o Rio Tejo, nem o Monsanto nem a Baixa. 

Lisboa é muito mais que isso, é um sistema rico, natural e como tal, a relevância de todos os elementos que 

compõem esta ―estrutura verde‖ (quer natural quer artificial), têm de ser abordados em qualquer questão de 

maior importância para o território, desde as questões ambientais à biodiversidade. 

No que diz respeito à contemplação deste elemento em planos que regularam o solo de Lisboa, até 1960 tinha-

se uma noção de área verde como apenas o Parque Florestal de Monsanto. Só em 1960 se fez referência a 

diferentes tipos de estrutura verde, mais relacionados com infraestruturas de acessibilidade e os jardins.  

O Parque Florestal de Monsanto sempre teve uma importância especial para a cidade. Esta importância foi 

evidenciada a partir do séc. XVIII, através da construção do aqueduto das águas livres (o abastecimento da 

cidade era feito com água proveniente de Belas) e também no séc. XIX, pela importância geoestratégica, 

integrando o sistema de defesa da capital, com a construção de estruturas militares agregadas ao campo 

entrincheirado de Lisboa. Contudo, a imagem do parque florestal de Monsanto que hoje conhecemos, deve-se 

em muito ao relatório de arborização52 do país elaborado em 1868, por Carlos Ribeiro e Nery Delgado. É 

elaborado um pensamento estratégico para a cidade com vista na imagem da cidade, na funcionalidade e na 

sua climatização.  

Contudo, só no séc. XX e pela vontade política do Estado Novo e visão do Eng.º Duarte Pacheco, é que 

Monsanto começa a ganhar a imagem arborizada que hoje conhecemos. Este passa a ser visto como o 

―Pulmão‖ da Cidade. Hoje em dia e por diversos fenómenos urbanísticos, o Parque Florestal de Monsanto não 

                                                             

52 "…podemos lembrar a V. as imediações de Lisboa, toda a Serra do Monsanto que muito conviria arborizar, para mais tarde 
abastecer a Capital de lenhas e madeiras, amenizando ao mesmo tempo a aridez que nota o viajante quando entra no Tejo vendo num 
e noutro lado montanhas escalvadas..." , "... os verdes maciços de arvoredo que dariam à Cidade um aspecto mais risonho e 
modificariam favoravelmente o clima, contribuindo eficazmente para a salubridade pública" Fonte: (www.lisboaverde.cm-lisboa.pt) 

 

Ilustração 40: Planta da situação 

atual relativa à estrutura 

ecológica municipal, o Parque 

Florestal de Monsanto, jardins, 

parques e áreas verdes diversas 

na sua relação com a 2ª Circular 

e o Aeroporto Fonte: Elaborado 

pelo candidato 
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só é parte fundamental da estrutura ecológica e ambiental da cidade, como contém em si diversos 

equipamentos de maior importância económica, social e cultural para a cidade e para o país, como a 

universidade, equipamentos de lazer, equipamentos militares, entre outros.  

A elaboração de instrumentos de planeamento municipais como o PDM está sujeito à integração e elaboração 

de análises e propostas de estruturas ecológicas e ambientais, fulcrais para todo o processo de equilíbrio entre 

o meio urbano, o meio urbano natural e o meio natural. 

A atual revisão do PDM aborda a estrutura ecológica, incluindo os sistemas de mobilidade e interligação da 

cidade, valores naturais e culturais e os riscos e condicionantes naturais, como elementos caracterizadores da 

E.E.M53. 

Na elaboração da E.E.M, os sistemas de mobilidade e interligação dizem respeito às ligações dos corredores 

ecológicos da área metropolitana de Lisboa e a sua interação com os municípios vizinhos. Nestas ligações é 

percetível a importância da 2ª Circular, não só por ser uma das vias mais problemáticas ao nível do trafego 

diário (poluição), como por ―cruzar‖ diversos corredores ecológicos, fundamentais para a regulação e 

ordenamento do território, que se veem como sendo não propícios à edificação.  

A 2ª Circular é em grande parte limitada por áreas ‗verdes‘ de proteção à infraestrutura, mas nem sempre 

                                                             

53 “A Estrutura Ecológica Municipal, apresentada numa perspectiva alargada, integra a uma escala regional os conceitos de mobilidade 
e articulação com os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, através da concretização dos corredores de ligação interconcelhios e 
da implementação de redes de recreio, protecção e produção constituindo oportunidades para múltiplas funções e usos urbanos.” Fonte: 
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt 

Ilustração 41: Áreas pertencentes à estrutura ecológica municipal, a sua relação com a 2ª Circular e as faixas verdes de proteção 

da via rodoviária Fonte: Elaborado pelo candidato 

http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/
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possibilita a deslocação pedonal nestes espaços, e nota-se uma falta de gestão das mesmas áreas verdes. 

Estas cumprem apenas a função legislativa de construção infraestrutural rodoviária. 

O sistema de mobilidade e interligação corresponde também ao sistema de unidades estruturantes da cidade e 

às redes pedonais e cicláveis. A 2ª circular, nestes dois aspetos, está bastante debilitada, quer do ponto de 

vista de funcionalidade do modelo territorial de mobilidade pedonal, quer do ponto de vista dos modos suaves 

de deslocação. Mesmo assim, percebe-se o uso das margens da via por parte do peão, mesmo não estando 

construídas para tal.  

A rede ciclável54 de Lisboa tem ganho uma maior importância na cidade, porém tem uma finalidade mais 

turística, de lazer e não rotineira para deslocações casa-trabalho. Esta poderia ser vista em conjunto com o 

sistema de transportes públicos da cidade, melhorando a qualidade de vida urbana e o aspeto da mobilidade 

na cidade, não só reduzindo o tráfego automóvel, como possibilitando o exercício diário à população e até a 

possibilidade de deslocações mais curtas. 

No caso da 2ª Circular é interessante perceber os tempos médios de deslocação dos 7km de via, em diferentes 

modos: num veículo motorizado a 60km/h seriam percorridos em 7min, porem com os tráfegos diários pode 

ascender bastante. A uma velocidade média de 60km/h um elétrico demoraria o mesmo tempo que o veiculo 

automóvel. Já de bicicleta e sem paragens a uma velocidade média de 20km/h percorrer-se-ia em 21min e a pé 

demorar-se ia uma hora e 20 min. a 5km/h. Contudo tem de haver uma maior compreensão sobre este 

fenómeno na medida em que a diversidade de usos e pontos de ligação a diversos transportes públicos pode 

diminuir a perceção do tempo de deslocação a pé e de bicicleta, encurtando as distancias. 

                                                             

54 “ (…) modos suaves são uma alternativa eficaz nas deslocações de curta distância ou um complemento essencial a outros modos de 
transporte (nomeadamente no acesso/egresso às redes de transporte colectivo) e que contribuem de forma positiva para a qualidade do 
ambiente e para a saúde pública (…)” Fonte: (Revisão PDM Lisboa - relatório de proposta, Julho 2011pág. 188) 

 

Ilustração 42: Carência de espaços verdes em 1994 e 2007 Fonte: Relatório PDM de Lisboa, 2012 
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As questões ambientais relativas às propostas elaboradas para o território são contempladas pelos objetivos da 

Avaliação Ambiental Estratégica. Para o presente trabalho incidem-se na Habitação e Vivência Urbana, nos 

Recursos Ambientais e Culturais, na Mobilidade, Energia e Alterações Climáticas e Vitalidade Económica, onde 

são consideradas as questões ambientais relevantes para o PDM, como a População e Saúde, Cultura e 

Paisagem, Energia e Alterações Climáticas, Bens Materiais, Estrutura Ecológica (Biodiversidade, Fauna, Flora 

e Solo) e Qualidade do Ambiente Local. 

Relativamente aos recursos ambientais e culturais, como foi analisado na avaliação ambiental estratégica de 

Lisboa, mais precisamente a estrutura e conectividade ecológica, desde 1994, nota-se um aumento na 

diversidade de espaços verdes com uma variedade de funções, desde lúdicas e recreativas, ecológicas e 

outras. Porém é reconhecida a carência55 de espaços verdes no município, avaliada pela capitação destes 

espaços e pelos raios de influência em áreas habitadas. Ainda que se perceba um aumento de 1994 para 2007 

na área de espaços verdes por habitante e adotando as normas da CCDR-LVT com valores de referência de 

30m2/habitante (20m2 E.V.P 10m2 E.V.S), Lisboa carece destes espaços não ter atingido este valor, com 

especial enfoque para uma carência na zona noroeste e a zona histórica da Cidade. 

Relativamente a questões qualitativas ambientais e riscos naturais, a variável mais importante é a poluição, 

nomeadamente a poluição sonora, que de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (RGR), todo o território 

municipal de Lisboa é considerado zona acústica mista56. Numa análise de valores relativos à população e à 

exposição ao ruído, estes revelaram-se superiores aos regulamentares, sendo a principal fonte o tráfego 

rodoviário intenso, ferroviário e aéreo. A 2ª circular é destacada quanto a este fator, não só pelo perfil da via, 

como pelos próprios materiais e distâncias entre a via e o edificado mais próximo. Isto tem implicação no ruído, 

                                                             

55 - “Reconhece-se contudo ainda uma carência em Espaços Verdes…” Fonte: Revisão PDM – AAE: Relatório Ambiental, pág. 38 

56 zonas mistas – valores de LAeq  de 65 dB(A) no período diurno e de 55 dB(A) no período nocturno. Fonte: (Classificação de zonas 
acústicas, relatório PDM; http://pdm.cm-lisboa.pt) 

Ilustração 43: Planta Geral do Ruído nos períodos diurno e noturno Fonte: Relatório do PDM de Lisboa, 2012 

http://pdm.cm-lisboa.pt/


2ª Circular: Entre Monsanto e o Aeroporto 

 

74 

 

quer pela propagação do barulho dos automóveis através dos materiais, como pela propagação vertical do 

som, afetando variados locais específicos da cidade quando confrontada com a 2ªCircular.  

Quanto à qualidade do ar, objeto de monitorização e consequente análise elaborada pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, registou-se uma ‗boa‘ qualidade do ar em Lisboa, com aumentos graduais desde 2001. Porém, 

não podemos esquecer a localização específica dos contadores da qualidade, que estão localizados em 

diversos sítios e não na 2ª Circular.  

Uma das questões mais problemáticas refere-se ao nível do risco de inundação. As zonas próximas da 2ª 

Circular a destacar são toda a área envolvente à via junto ao Centro Comercial Colombo, a estrada da Luz e a 

área do Campo Grande junto ao viaduto. Os fatores determinantes nas causas de inundação são 

caracterizados pela coincidência com linhas de água, pelas diferenças repentinas de altitudes, pela forma da 

via em relação à envolvente, ou pelo sistema de drenagem das águas pluviais.  

Para a compreensão do modelo territorial temos de perceber o contexto ecológico um pouco mais vasto, não 

se resumindo só aos processos de qualidade ambiental nem de áreas verdes, mas a uma vasta sinergia de 

processos e de fatores. A 2ª Circular é uma infraestrutura viária considerada problemática, mas num cenário 

futuro e através da proposta de alteração, poderá resolver alguns desses problemas pela confrontação e 

adequação do espaço a necessidades, quer pela introdução de medidas para redução de riscos ambientais, 

como pela introdução de novas infraestruturas ‗mais‘ ecológicas, sem esquecer o propósito da via automóvel. 

  

Ilustração 44: Carta de vulnerabilidade de risco de inundação Fonte: Relatório do PDM de 

Lisboa1 2012 
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2.2.3 A água em meio urbano 

Tem-se presenciado na Europa uma especial atenção para a importância dos recursos hídricos em meio 

urbano, relacionado não só com questões ambientais e de alterações climatéricas, mas também com o 

aumento da população mundial.  

Portugal não só é um país que importa a maioria dos combustíveis fósseis, como está ainda dependente 

destes. Aliado a um maior agravamento dos fenómenos de poluição e alterações climáticas, está o problema 

identificado como a degradação da qualidade da água57 e deficiente gestão dos recursos hídricos. Os atuais 

modelos impostos favorecem a poluição e ainda existe uma consideração insuficiente dos riscos nas ações de 

ocupação e transformação do território. A expansão desordenada de áreas urbanas afecta a qualidade e 

potencial ecológico, paisagístico e produtivo, dificultando o desenvolvimento das infraestruturas e consequente 

prestação de serviços coletivos. 

Em Lisboa, apesar de não se presenciar um cenário de aumento da população, o consumo58 per-capita é 

bastante superior à média nacional e europeia, o que faz com que haja uma necessidade de abordagem ao 

assunto, mais ainda quando se preveem cenários de escassez59 de recurso à água potável. Contudo, através 

de instrumentos que se debruçam sobre estas matérias, Lisboa começa a abordar as devidas temáticas, muito 

em parte pelas normas da Agenda Local 21. 

O recurso hídrico, quando abordado sobre o território urbano, geralmente centra-se sobre os domínios da 

geomorfologia e do tratamento das águas e das infraestruturas de canalização e saneamento, os seus 

impactos, oportunidades e riscos sobre os tecidos urbanos. 

Não só Lisboa se ―distanciou‖ do rio para norte, como ainda não aproveita ao ‗máximo‘ os recursos hídricos. 

Com os avanços tecnológicos e do conhecimento sobre novas formas de tratamento, gestão e abastecimento 

de águas, estes proporcionam uma nova abordagem a este tema no contexto de cidade e da paisagem. Quero 

com isto dizer que, por exemplo, ao nível das águas pluviais estas podem ser armazenadas e tratadas in situ, 

criando não só mais áreas para tratamento e gestão da água, como uma nova imagem através do 

                                                             

57  “A água doce é um recurso maravilhoso, mas que não se pode esgotar. Representa 0.01% das águas do planeta e encontram-se em 

circulação contínua: pela forma de chuva, evaporação e os deslocamentos de vapor. As águas residuais integram-se neste ciclo por 

infiltração, podendo assim contaminar outras águas, destruindo a vida aquática e como tal representando um perigo para o homem, por 

contacto (banho) ou a contaminação por água potável. O consumo mundial de água é cada vez maior.” (Izembart, 2008) 

58 ―O consumo total de água está actualmente estimado em cerca de 74,5 milhões de m3 , o que corresponde a 13% do consumo total 
do sector urbano em Portugal Continental.” Fonte: (Estratégia energética municipal – Matriz da água de Lisboa, 2004, pág. 16) 

59 “Todos sabemos que os recursos hídricos são escassos e não renováveis, pelo que se torna cada vez mais imperativo, seja qual for 

o contexto, proceder a uma avaliação global destes mesmos recursos numa base científica, para assim delinearmos uma gestão 

integrada da Água, segundo princípios éticos e socioeconómicos.” Fonte: (Estratégia energética municipal – Matriz da água de Lisboa, 

2004 pág.6)  
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relacionamento da sua funcionalidade com a arquitetura. Podemos através do recurso hídrico, criar novas 

formas na cidade, que se possam relacionar com diferentes sistemas infraestruturais. 

Nas questões que se referem ao abastecimento de água potável para o concelho de Lisboa, esta é servida por 

quatro captações, superficialmente e a mais de 50km da cidade, pela Barragem do Castelo do Bode (61%)60 e 

Valada do Tejo (23%), e ao nível subterrâneo a mais de 60km da cidade, pelas captações nascente Olhos de 

Água do Alviela (4%) e outras espalhadas pelo concelho (12%). Este abastecimento tem a sua maior procura 

no nível doméstico (42%), seguido do comércio e serviços (19%), bem como por parte da CML (12%).  

A necessidade de oferecer este recurso à população total do concelho leva à criação de infraestruturas de 

maiores dimensões, que se concretiza num afastamento61 destes sistemas infraestruturais do centro da cidade   

Sem esquecer os valores apresentados face ao uso de água potável, nota-se uma utilização desadequada, 

como por exemplo, para uso das regas de jardins (55%) e limpeza de ruas (22%). É possível separar diferentes 

tipos de água, através das infraestruturas de recolha ou tratamento de água e consequente abastecimento, 

quer seja ou não potável. Como tal, a abordagem ao recurso hídrico pode ser proveitoso até em escalas mais 

pequenas, para servir territórios futuros. Proporciona-se assim um equilíbrio entre a procura do recurso para 

novos tecidos urbanos, através da introdução de áreas mais locais de tratamento ou abastecimento, podendo 

também aproveitar o elemento ‗água‘, enquanto embelezador de paisagem. 

No que diz respeito ao tratamento de águas residuais, Lisboa é servida por três estacões, em Alcântara, Chelas 

e Beirolas. Estas são infraestruturas de grandes dimensões, projetadas para cobrir totais populacionais 

municipais e população de outros concelhos.  

Estas áreas estão quase sempre associadas a uma grande ocupação de solo para uma única função. Contudo, 

                                                             

60 Fonte: Matriz Água de Lisboa – 2004 (pág. 29) 

61 “ (…) escolher o local da estação de tratamento (…) tais instalações sempre relegadas para as periferias.” (Izembart,2008). 

Ilustração 45: 

Consumo urbano 

diário de água per 

capita do concelho 

de Lisboa 

comparado com o 

consumo Nacional e 

Europeu Fonte: 

Matriz da água de 

Lisboa, 2004 
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já se percebem novas abordagens em áreas menores e diferentes sistemas de tratamento de águas, 

abrangendo números populacionais menores ou integradas em equipamentos. Recentemente foi concluída 

uma fito-etar62 em Monsanto de dimensões mais reduzidas63, que integra a paisagem com outro tipo de 

atividades que ali se processam.  

Não só a água pode ser gerida de forma a ser reutilizada e introduzida de novo no sistema, como pode 

funcionar como amenizador climático urbano, afetado pela forma urbana.  

Em geral, Lisboa apresenta um clima mediterrânico com um verão quente e seco e um período entre Outubro e 

Abril, com uma grande concentração de precipitação. Dependendo do período temporal, Lisboa apresenta 

valores de precipitação média diferentes, que são importantes para perceber o contexto de reutilização de 

águas pluviais. Este apresenta em Lisboa valores significativos64 para a sua captação, tratamento e utilização.  

A precipitação reentra no sistema natural por dois processos, a infiltração e a evaporação. Se as 

considerarmos como uma perda, esta equivale a 90 milhões m3, mas já a água pluvial corresponde a 60M m3. 

Os 127M m3 cúbicos registados no Concelho de Lisboa, como quantidade de água para consumo humano, 

poderiam ser amenizados pela criação de infraestruturas de retenção de águas pluviais e gestão das águas 

urbanas, aproveitando as que se consideram perdidas. 

O facto da 2ª Circular estar identificada na carta de vulnerabilidade a inundações65 (mesmo que esporádicas), 

                                                             

62 “O Departamento de Ambiente e Espaços Verdes localizado em Monsanto construiu uma FITOETAR tendo efectuado um 
enquadramento paisagístico com essa construção. As Fito-Etar´s são estruturas de bioengenharia destinadas a tratar águas 
contaminadas incidindo no tratamento de efluentes domésticos. É uma tecnologia de baixo custo energético e funcional nas zonas 
húmidas naturais.” Fonte: (Revisão PDM-Lisboa; Relatório de caracterização Síntese, 2011 pág. 266) 

63 “A pequena escala é ideal para os projetos que utilizam plantas aquáticas, quer sejam habitações, quarteirões ou cidades. (…) estes 

exemplos “comuns” é o testemunho de um crescente interesse para reunir soluções vivíeis, inserção local, custos moderados e 

facilidade de manutenção.” Fonte: Matriz da água de Lisboa,2004 

64 “Valores médios anuais de precipitação da ordem dos 650mm aos 760mm, com máximos mensais a registarem-se durante os meses 

de Novembro (com 160mm) a Fevereiro e mínimos, nos meses de Julho e Agosto (valores de 3 a 7mm) ” Fonte: (Matriz da água de 
Lisboa, 2004);” (Revisão PDM – Relatório caracterização síntese). 

65 Fonte: (Relatório caracterização síntese – Revisão PDM 2011pág.71) 

Ilustração 46: ETAR de Alcântara e a sua integração na 

paisagem Fonte: 

http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=2

863&t=ETAR-de-Alcantara--Lisboa 

Ilustração 47: Fito-Etar em Monsanto Fonte: http://newsletters.cm-

lisboa.pt/Search/ver.php?msg_id=452 

http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=2863&t=ETAR-de-Alcantara--Lisboa
http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=2863&t=ETAR-de-Alcantara--Lisboa
http://newsletters.cm-lisboa.pt/Search/ver.php?msg_id=452
http://newsletters.cm-lisboa.pt/Search/ver.php?msg_id=452
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pode ser determinante em futuras propostas que contemplem o recurso hídrico, não só protegendo estas 

áreas, como gerando oportunidade ao nível da utilização e consumo de água para o território. 

Atualmente, o Município não contempla nenhum sistema infraestrutural de maior escala para recolha de águas 

pluviais, ainda que estes existam espalhados pela cidade. São identificadas „áreas prioritárias de intervenção‟ 

sobre esta matéria, que vão de encontro ao que já tem sido referido, desde a necessidade de um „combate às 

perdas‟ e a „gestão da procura‟, bem como a „reutilização de águas cinzentas para usos não potáveis‟ e a 

„reutilização das águas residuais tratadas para usos não potáveis‟ (Matriz da água, 2004). É possível fazer a 

separação de diferentes tipos de água, associados a diferentes usos no território e com isso diminuir o 

consumo de água potável, desde as águas pluviais às águas residuais. 
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2.2.4 A população e as dinâmicas 

É na cidade de Lisboa – ‗Unidade territorial‘ denominada de “Lisboa Centro Metropolitano” - que apresenta 

valores mais elevados de área urbana consolidada e consequente densidade elevada de ocupação da AML. É 

também um centro muito dependente das continuidades espaciais e estruturas urbanas, que se dão em 

particular em alguns concelhos vizinhos como Cascais, Sintra e Vila Franca de Xira, pelo papel das 

infraestruturas de transportes e mobilidade. Estas continuidades são essenciais para qualquer estratégia 

proposta66 para a AML, não só pela produção e geração de economia, dinamização e utilização do 

conhecimento e formação da população, como pela forma desta na paisagem mais concretamente nas 

cidades. 

A importância que a periferia de Lisboa tem vindo a desenrolar no panorama territorial pode ser presenciado 

pela dimensão populacional, onde a AML apresenta valores que a colocam na terceira maior AM da península 

ibérica. 

A atual AML concentra 25% da população nacional, com um aumento entre 2001 e 2007, mas Lisboa tem 

apresentado uma diminuição do número populacional (560.000 em 2001 e 490.000 em 2007), o que se vê 

como um fator determinante nas futuras propostas para o território. A população residente em Lisboa 

corresponde a cerca de 5% da população nacional, em 3% da superfície de Portugal. Tal fator torna esta área 

numa grande concentração de capital e de fatores de desenvolvimento do país.  

A agravar este facto apresenta-se uma Lisboa cada vez mais envelhecida com as suas periferias a ganhar 

destaque face a índices demográficos.  

Não só os saldos naturais são negativos entre 1991 e 2001, como também os saldos migratórios. A estrutura 

populacional apresenta um envelhecimento na classe dos ativos e dos idosos, e uma diminuição no escalão 

jovem, que sugere uma necessidade de estratégias futuras, tentando gerar um equilíbrio demográfico, para que 

muitos dos problemas territoriais se possam dissipar. Não se quer com isto dizer que uma população idosa seja 

um problema, mas sim as discrepâncias elevadas entre as diferentes classes etárias.  

É importante referir a distribuição mais expressiva quanto à densidade etária no território, onde a coroa 

periférica a noroeste da cidade, que é limitada pela 2ª Circular apresenta a maior densidade jovem, ao revés da 

área ―antiga‖ e central da cidade. Porém não só se resume a uma população jovem, as freguesias de Benfica, 

Olivais, Encarnação apresentam uma população mais envelhecida segundo dados de 2001. 

As freguesias junto à 2ª Circular ganham assim maior destaque não só pela sua população ―mais‖ jovem e 

idosa como também pelas suas densidades. De realçar a freguesia do Lumiar (Alta de Lisboa) que pelas 

                                                             

66 Tal contexto é apresentado até na análise diagnóstico do ―Programa Estratégia Lisboa:2020, ―A melhoria das condições de 
acessibilidade proporcionadas pela expansão e modernização das infraestruturas de transportes tem constituído um dos principais 
indutores da reconfiguração da Região de Lisboa, e do seu alargamento em termos de limites e a sua área de influência‖ pág.25 
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operações urbanísticas efetuadas ao nível da habitação apresenta saldos naturais positivos e uma estrutura 

demográfica equilibrada. A área envolvente à 2 Circular contém assim uma grande diversidade etária, e de 

diferentes escalões sociais, essencial para perceber as necessidades e estratégias futuras propostas.  

A situação demográfica de Lisboa faz perceber não só a importância que a periferia tem vindo a desenvolver, 

como na sua relação com o centro, onde o contexto territorial e o modelo territorial rodoviário rádio concêntrico 

só reforçam a ideia de viver fora e trabalhar dentro do centro.  

Apesar do envelhecimento da população Lisboeta no que diz respeito à formação superior67 da população, 

nota-se um aumento significativo entre 1991 (14%) e 2001 (25%), bem como o número de diplomados68, mas 

rapidamente é contrastado com o elevado desemprego69 que se assiste. 

A qualificação da população tem de ser usada, na geração de emprego, para que os cenários demográficos 

não se agravem. A forte tendência para a população jovem rumar para fora de Portugal à procura de emprego, 

é um dado acrescido a esta temática. A incapacidade de geração de emprego necessita o pensamento sobre 

novas formas urbanas que possibilitem tais acontecimentos, tal como é referido no PNPOT70. 

                                                             

67 InfoData Nº 2, ―Lisboa na Europa das Regiões‖, Dezembro 2011; “No que respeita à qualificação da população verifica-se que, em 
2010, cerca de 38% da população em Idade activa (25-64 anos) com ensino superior concentra-se na Região de Lisboa, já a População 
em Idade activa com ensino secundário representa 33% do total nacional.” e ―Fonte: A Região de Lisboa e Vale do Tejo em Números” – 
CCDR-LVT, Dezembro de 2009 

68 – “A AML apresenta, em 2008, valores superiores à média nacional no número de diplomados em áreas científicas e tecnológicas 
(20,3%), em termos relativos, considerando a população residente. Este valor deve-se sobretudo à Grande Lisboa, com 24,2%” Fonte: 
CCDR-LVT, Dezembro de 2009 

69 Fonte: A Região de Lisboa e Vale do Tejo em números”, Centro de Observação das Dinâmicas Regionais; CCDR-LVT, Dezembro de 
2009. Pág. 11, Fig.11 

70“Desenvolver, qualificar e organizar em rede os espaços vocacionados para a instalação de actividades baseadas no conhecimento e 
intensivas em tecnologia (…) ” Fonte: PNPOT “Os espaços da Região: 1. Área Metropolitana de Lisboa, pág. 107 

Ilustração 48: Comparação entre áreas da evolução do número de 

desempregados Fonte: PROT-AML,2008  

Ilustração 49: Dinâmica demográfica em Lisboa entre 1990 

e 2007 Fonte: Relatório do PDM de Lisboa, 2012 
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A forte tendência para o investimento em conhecimento e tecnologia é apresentada nomeadamente pelos 

dados estatísticos referentes às exportações provenientes da AML. A área é responsável por 30% das 

exportações nacionais, sendo estas exportações de bens baseadas no conhecimento. Ainda que se tenha 

assistido a uma descativação das áreas industriais na AML, o PIB nacional nesta região tem aumentado. A 

concentração de conhecimento tem um papel determinante para a imagem e produção de conhecimento por 

parte de entidades nacionais, podendo competir nos mercados internacionais pela especialização. 

"Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós." Um dos versos do fado de Amália Rodrigues 

talvez não se aplique aos dias de hoje.” (Jornal O Público, Vanessa Jorge, 2010) 

Apesar do decréscimo populacional residente em Lisboa, verifica-se um acréscimo da população estrangeira 

quer em Turismo (cerca de 2 milhões em 2005 – Plano de marketing estratégico para o turismo de Lisboa, pág. 

22) quer relativamente ao ensino. As regiões Norte, Centro e Vale do Tejo são as mais frequentadas pela 

população integrada em programas de mobilidade educacional como o PALV. As três juntas correspondem a 

80% do total, ou seja 11.025 indivíduos (O PALV em Portugal relatório síntese, 2010), que em Lisboa pesa 

significativamente, com uma média de 1500 inscrições ‗estrangeiras‘ no ensino superior. 

A cidade de Lisboa é caracterizada como tendo debilidades nas funções supranacionais, apesar de surgir nos 

rankings de âmbito europeu. O facto de conter infraestruturas de conectividade internacional e atividades 

económicas, a concentração de infraestruturas de conhecimento e a qualidade dos recursos humanos, fazem 

com que esta região seja a principal plataforma de internacionalização do país, proporcionando uma região, e 

uma cidade propícia ao financiamento e geração de emprego.  
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Quadros Síntese 

 

 

 

 

Infraestruturas de transportes, acessibilidade e mobilidade: 

*Elevada dependência automóvel na cidade de Lisboa. Consequentes 
níveis de trafego e poluição intenso na 2ª Circular. 

*Infraestruturas rodoviárias com grande peso para a cidade. 

*Modelo territorial rodoviário fulcral para as deslocações da periferia 
para o centro da cidade. 2ª Circular essencial como eixo distribuidor de 
trafego. 

*Problemas de mobilidade social entre as margens da 2ª Circular. 

*Infraestruturas de grande peso relacionadas com a 2ª Circular: 
Autoestrada do Norte, Eixo Norte/Sul, CRIL e IC19. 

*Aumento de utilizadores de Transporte Individual face a uma 
diminuição de transportes coletivos. 

*Aeroporto de Lisboa essencial para a conectividade do país com o 
mundo. 

*Grande importância dos projetos futuros infraestruturais como a 
relocalização do aeroporto, terceira travessia do Tejo e as suas relações 
com a área da 2ª Circular. 

*Forte dependência económica e política para viabilização de projetos 
propostos. 

*Apesar de uma maior abrangência dos transportes públicos 
nomeadamente o metropolitano, ainda se assiste a um modelo 
insuficiente para as suas possibilidades. 

*Fraca relação entre o modelo rodoviário e o de transportes públicos de 
Lisboa. 

*Oferta de mais serviços públicos de transporte no centro a sul da 2ª 
Circular, do que a norte da mesma. 

 

Ecologia e ambiente: 

*Estrutura verde infraestrutural da 2ª Circular apenas serve de margem 
legislativo. 

*Diferentes tipos de sistemas ecológicos cruzam a 2ª Circular, em 
especial as linhas de água. 

*Parque Florestal de Monsanto continua a desempenhar um papel 
fulcral para a estrutura ecológica e ambiental da cidade. 

*Aumento pouco significativo de espaços verdes de lazer na cidade, e 
uma carência em especial na zona nordeste.  

*Assiste-se a uma dinamização da rede ciclável porem com um aspeto 
turístico e de lazer. 

*Desassociação da rede ciclável com o modelo territorial rodoviário e de 
transportes públicos. 

*Os limites da 2ª Circular mais afetados por transportes públicos são o 
Campo Grande, Colégio Militar e rotunda do relógio. 

*Impossível a pedonalidade ao longo da 2ª Circular nos seus 7km. 

*Áreas verdes como jardins, parques associados à 2ª Circular sem 
qualquer relação infraestrutural. 

*Aspetos ambientais de ruído muito marcados na zona da 2ª circular e 
aeroporto. 

*Aspeto ambiental de risco de inundações característico em algumas 
das áreas da 2ª Circular, junto a linhas de água.  

*Risco de inundações relacionado com a forma da via urbana, quer seja 
por viaduto, nas suas margens desniveladas. 

 

Recursos hídricos e energéticos: 

*Necessidade primordial de abastecimento de água potável e de 
tratamento de água para todos os residentes de Lisboa. 

*As infraestruturas de tratamento de águas residuais dependem de 
grandes áreas para servir grandes totais populacionais. 

*Novas formas e paisagens para o tratamento de água, já em execução 
(ETAR de Alcântara). 

*Especial necessidade de controlar o recurso hídrico pela sua 
importância e escassez. 

*Potencial uso e captação das águas pluviais para usos diversos. 

*Forte uso de água potável para usos que não o necessitam. 

*Potencial uso de áreas menores para cobrir necessidades mais 
localizadas. 

*Área edificada potencial para captação de energia fotovoltaica. 

*Necessidade de diminuição do uso elétrico. 

*Novas tecnologias na captação de energia. 

*A cidade pode funcionar equiparavelmente a um parque solar pela sua 
dimensão e a minimização de energia dissipada. 

 

População 

*Dependência entre o centro e a periferia, bem como o inverso. 

*População residente de Lisboa cada vez mais envelhecida. 

*Cada vez mais população com ensino superior concluído  

*Menos população jovem e com mais tendência para emigrar. 

*Mais turistas e mais população estrangeira que opta por estudar em 
Lisboa. 

*Números estatísticos de desemprego preocupantes. 

*Necessidade de criação de novas formas de gerar economia. 

*Base de exportações da AML no conhecimento. 
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Capitulo 3: Projeto de Intervenção 

 

 

 

  

Através da compreensão das características territoriais 

foi elaborada uma estratégia e eixos de intervenção 

para a cidade de Lisboa. Esta é elaborada numa visão 

temporal (de 2012 a 2020 e de 2020 a 2050), 

diferenciando prioridades de intervenção e integrando 

propostas existentes em diferentes instrumentos de 

planeamento.  

É uma via de maior importância para Lisboa e de 

grande oportunidade nos diversos elementos da 

estrutura urbana. O projecto aborda essencialmente as 

questões infraestruturais rodoviárias e de transportes 

públicos nas suas relações com a ‗estrutura verde‘ 

ecológica na gestão dos recursos hídricos e a 

programação urbana direcionada para a criação de 

emprego e dinamização da produção de conhecimento 

da cidade.  

A apresentação da possível solução projectual tem em 

conta a extensão de sete km entre o Monsanto e o 

Aeroporto e mais detalhadamente na área entre a 

estrada da Luz e o Bairro das Fonsecas (eixo norte-

sul). 

O conceito de intervenção passa pela 

multifuncionalidade do espaço tendo como fio condutor 

a 2ª Circular para a melhoria da qualidade de vida, 

resolução de problemas maiores no território e criação 

de novas oportunidades. Sendo a forma projectual o 

culminar de todo o processo criativo e analítico. 

A 2ª Circular já não é apenas mais uma via rodoviária, 

mas sim um sistema complexo de elementos urbanos. 

 

VIADUTO DO C.C. FONTE NOVA 

C.C. COLOMBO E ESTÁDIO DA LUZ 

VIADUTO EIXO NORTE-SUL 

TELHEIRAS E AS BARREIRAS SONORAS 

COLÉGIO ALEMÃO E ESTÁDIO DE ALVALADE 

VIADUTO DO CAMPO GRANDE 

VIADUTO SOBRE A AV. SANTOS E CASTRO E AEROPORTO 
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3.1 Quadro temporal: 

Através da análise, caracterização e identificação do território de Lisboa e a importância da 2ª circular 

para a presente vida urbana, delimitaram-se diferentes eixos de intervenção, consagrando diferentes 

elementos infraestruturais no mesmo território.  

Os eixos de intervenção centram-se nos temas desenvolvidos no documento, e são abordados em 

diferentes escalas territoriais, desde o município a projetos locais de intervenção (forçando a uma coesão 

territorial de escalas). Não só é elaborado uma proposta para o município como estão integrados projetos 

propostos em diversos instrumentos de planeamento e gestão territorial. 

As caracterizações dos eixos baseiam-se em objetivos visados para Lisboa e consequentemente para 2ª 

Circular, desde o sistema infraestrutural rodoviário e de transportes públicos, ao sistema ecológico e 

componentes ambientais fazendo parte destas, a gestão dos recursos hídricos e energéticos ao fator 

mais social e de programação urbana. 

As mudanças repentinas que se vão dando localmente e que se repercutem a outras escalas, levaram a 

uma contemplação de cenários diferentes, quer temporalmente quer espacialmente. (ver anexo ―Quadro 

de cenários‖ na pág.127)  

A visão estratégica elaborada é pensada temporalmente, de 2012 a 2020 e de 2020 a 2050, 

representando também prioridades de intervenção nos projetos associados. As datas foram estabelecidas 

apenas como objetivo estratégico de imposição de datas ―limite‖, não correspondendo a uma precisão 

detalhada. O projeto proposto assenta no quadro temporal de 2012 a 2020, apresentando dois cenários 

Ilustração 50: Estratégia de 2020 a 2050 – Coesão entre 

margens do rio Tejo Fonte: Elaborado pelo candidato 

Ilustração 51: Estratégia para 2020 – Revitalização do centro 

Fonte: Elaborado pelo candidato  
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possíveis para a execução projectual da 2ª Circular, aprofundando o segundo. 

A cidade evolui assente nas infraestruturas de diferentes escalas, porém pela importância que tem para 

Lisboa, a 2ª circular é vista como primordial até pela sua relação com os projetos propostos até 2050. 

A abordagem temporal do território é vista como uma mais-valia em que, primordialmente (até 2020) se 

concretizam novas áreas para Lisboa e o país (na 2ª Circular) e de seguida (de 2020 a 2050), o 

desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa e os seus variados projetos referidos. Não são 

necessariamente prazos limites para concretização, mas sim apenas um pensamento estratégico que 

relacione os diversos projetos de diversas escalas, que são propostos em tempos diferentes e que por se 

tratar de obras projectuais de elevado financiamento e discussões politicas, estando estes, limitados pelo 

estado económico e financeiro do país. 

Relativamente à abordagem feita para Lisboa e na 2ª Circular (até 2020), tem-se na relação entre 

elementos infraestruturais a possível resolução formal de projeto urbano, contemplando os três objetivos 

estratégicos elaborados – A mobilidade, o sistema ecológico e as transformações urbanas. 
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3.2 Visão estratégica: Lisboa até 2020 

Mobilidade: 

O uso excessivo do transporte individual aliado aos seus problemas ambientais e até na barreira à vida 

urbana têm de ser considerados enquanto questão possível de ser respondida. Não basta apenas criar 

mais possibilidades de transportes públicos, é necessário uma visão em sintonia com a estrutura e forma 

urbana existente, promovendo uma mobilidade mais ecológica e pontuando o território de interfaces 

multimodais distribuidores de fluxos. 

Proporciona-se uma maior oferta ao nível dos transportes públicos, integrados com a infraestrutura 

metropolitana rodoviária, mais precisamente a norte da cidade. Não só a 2ª Circular continua a servir de 

eixo distribuidor de tráfego rodoviário como passa a ser servida por transporte público cruzando com as 

propostas de linhas de metro ligeiro de superfìcie de norte para sul, ‗perpendiculares‘ à segunda circular.  

A 2ª Circular e as suas margens são essenciais pois não só já contém locais de grande afluência de 

transportes individuais e coletivos (Colégio Militar, Campo Grande, Benfica, Aeroporto) como todas as 

movimentações diárias na via rodoviária são essências para a distribuição na cidade e para fora da 

cidade. Não são contempladas novas ‗artérias‘ infraestruturas rodoviárias mas sim um adequo das 

existentes à realidade, pela sua divisão.  

 

 Integração de novos meios de transporte 
público (Elétrico, metro ligeiro de superficie) na 
rede de Metropolitano. 

 Criação de uma linha de transporte publico 
entre Benfica e a Rotunda do Relógio (2ª 
Circular) 

 Transformação da via 2ª Circular consoante 
trafegos 

 Promoção da Multimodalidade na coroa norte 
(a norte da 2ª Circular) 

 

Ilustração 52: Planta de proposta ao nível da mobilidade e 

acessibilidades Fonte: Elaborado pelo candidato 
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Sistema Ecológico: 

As questões ecológicas e ambientais são vistas como essenciais para o equilíbrio territorial. A 

contemplação destas questões podem ser vistas não só como apenas necessárias mas como 

oportunidades para a geração e produção de outras formas urbanas e económicas. 

A norte de Lisboa e nos limites com outros concelhos, nomeadamente Odivelas e Loures são propostos 

um corredor verde que contemple as diversas áreas ecológicas desde os recursos hídricos à florestação, 

a parques de lazer e à agricultura urbana, a proposta de todo uma nova área dinamizadora de atividades 

diversas e que serve de controlo ambiental e à construção urbana. Esta seria realizada através de um 

plano intermunicipal que garantindo os objetivos nacionais de coesão social, territorial e ao nível das 

diferentes escalas.  

O papel da água e da energia são essenciais nos dias que correm, e cada vez mais existem novas e 

melhores conhecimentos na matéria para o seu aproveitamento e captação em território consolidado. As 

relações infraestruturais podem dar lugar a diferentes formas de associar infraestruturas rodoviárias com 

gestão e captação de água ou até mesmo energética. A relação entre o espaço público infraestrutural e 

estas formas na paisagem dariam lugar a um espaço dinamizador da vida urbana. Porém este 

aproveitamento das águas está diretamente relacionado com os riscos de inundação, presentes na 2ª 

Circular. Não só é proporcionado um controlo de grandes descargas de água através de bacias de 

retenção, como o tratamento e captação de água pluvial, criando através da paisagem uma imagem que 

garanta a qualidade que se pretende, num espaço para ser vivido de diversas formas, que não sejam 

barreiras mas sim passagens. 

 Consciencialização do impacto ambiental nas transformações 
urbanas 

 Transformação (nível intermunicipal) da área na zona a norte de 
Lisboa, funcionando como corredor verde 

 Barreira à nova construção, fortalecendo o centro 

 Transformação de vias urbanas desqualificadas para a mobilidade 
social integradas em diferentes elementos do sistema ecológico e 
questões ambientais 

 Integração da 2ª Circular na estrutura ecológica municipal com 
diferentes temáticas abordadas, desde Monsanto ao Aeroporto 
numa primeira fase. 

 Criação de áreas para retenção de águas e consequente 
tratamento 

 Dotação de mais áreas verdes de lazer na cidade 

 Promoção do uso de meios suaves de transporte e as suas vias 
dedicadas relacionadas com espaços verdes de controlo 
climatérico na cidade 

 

Ilustração 53: Planta de proposta ao nível da 

estrutura ecológica Fonte: Elaborado pelo 

candidato 
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Todas estas abordagens estão associadas à necessidade de dotar a cidade com mais espaços verdes e 

de lazer nomeadamente a nordeste da cidade, na coroa norte. A pedonalização e mobilidade em modos 

suaves tornam-se essenciais na relação e ligação entre espaços e para objetivos ambientais 

infraestruturais. 

Tornar os espaços para as pessoas e não o inverso, que hoje em dia se presencia, na 2ª Circular.  
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Transformações Urbanas: 

As transformações urbanas dizem respeito à criação ou reutilização de espaços e edifícios da cidade 

para diversos bens comuns. Pelo conhecimento adquirido sobre o papel das infraestruturas e da sua 

potencialidade na diversidade, é possível propor a reconfiguração da imagem da via urbana 2ª Circular e 

mais precisamente as suas relações paisagísticas envolventes, respondendo aos outros objetivos 

propostos no mesmo espaço. 

Porém só a mudança da paisagem não basta, é importante perceber os diferentes contextos da 

envolvente e caracterizar possíveis áreas potenciais para dinamização económica, social e lúdica. Estes 

servem sim como elementos de apoio à paisagem final que é o espaço público nas suas diversas 

relações. 

As estatísticas referentes à população de Lisboa referidas no capítulo anterior proporcionam um 

pensamento sobre necessidades e potencialidades territoriais. O facto de ser maioritariamente uma 

população envelhecida não quer dizer que não haja um grande numero de população jovem e ativa. 

Porém através da criação não só de sector terciário mas também de um organismo municipal 

infraestruturado de ensino e conhecimento, Lisboa poderia marcar ainda mais a sua posição nos 

mercados nacionais e internacionais, como podia ser um fator atrativo para se habitar em Lisboa, mesmo 

que por um curto período de tempo. A necessidade de criação de emprego reforça ainda a mesma ideia, 

aproveitando também a grande percentagem de população formada. 

O eixo de polaridades71 referido no modelo territorial para Lisboa no PDM de 2012 faz referência à área 

com grande potencial não só pela infraestruturação eleva ao nível dos transportes como pela 

especialização de equipamentos e serviços inerente. Porém pela identificação de pontos-chave já 

existentes e com as propostas já referidas nas margens da 2ª Circular, é proposto um duplo eixo, onde a 

mesma passaria a oferecer uma ainda maior variedade de serviços e equipamentos.  

                                                             

71 (Campus Justiça no Parque das nações, Av. Estados unidos da América, Entrecampos, Sete Rios e Alcântara) 

 Aposta na reabilitação do centro urbano 

 Redesenho e adequação de infraestruturas existentes 
a novas necessidades 

 Reconversão da 2ª Circular em via mais urbana 

 Melhores relações paisagísticas e sociais entre a 
envolvente à 2ª Circular 

 Dotação de áreas para o sector terciário e o sector de 
especializações, competindo nacionalmente e 
internacionalmente 

 Investimento na infraestruturação para equipamentos e 
serviços de ensino e estudos nas diversas áreas 

 Criação de mais edifícios/parque de estacionamento 
promovendo o uso de áreas já ocupadas e essenciais 
para políticas de mobilidade. 

 

Ilustração 54: Planta de proposta de transformações urbanas e 

eixo de polaridades Fonte: Elaborado pelo candidato  
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3.3 A Segunda Circular: diversidade de espaços 

A resolução projectual centra-se na relação entre elementos componentes dos diferentes sistemas 

infraestruturais. Para facilitar a compreensão das suas dependências e relações, há que compreender 

cada uma, num todo. 

Pretende-se cumprir os objetivos propostos relacionando-os nos três campos e como tal resolver os 

problemas de cada um em sinergia.  

Cada elemento referido posteriormente relacionar-se-á, desde a infraestrutura rodoviária de acesso 

rápido e os seus diversos nós, a infraestruturas de tratamento de águas. As margens que funcionam 

como o elemento condutor de relações sociais estruturam-se sobre a diversidade de usos existentes e a 

programação proposta baseada no conhecimento, com a incorporação de diferentes tipos de mobilidade 

e diferentes espaços verdes de lazer existentes e propostos. 

A proposta para a nova 2ª Circular resume-se à complementaridade e funcionamento em sintonia entre 

os três campos abordados, os ‗Transportes e mobilidade: um sistema, ‗A estrutura verde: diversidade de 

espaços‘ e as ‗Transformações urbanas: prática do conhecimento‘. 

  

Ilustração 55: Esquema representativo das relações entre objetivos, concretizando formalmente um espaço diversificado e coeso Fonte: 

Elaborado pelo candidato 
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Transportes e mobilidade: um sistema 

Ao nível do funcionamento dos transportes, esta continua a ser determinante para os transportes 

individuais, ao nível do trafego de atravessamento e de distribuição da cidade, como tal a proposta passa 

pela consagração de dois perfis rodoviários que funcionam em uníssono. O primeiro (a cinzento escuro 

na ilustração) é referente e dedicado ao trafego rápido de atravessamento, com um perfil adequado e que 

cruza apenas as vias estruturantes principais da cidade, (aproveitando a demolição das saídas 

rodoviárias para uma longitudinalidade do espaço público) e o segundo (a grená na ilustração) é a 

construção de uma estrada local que acompanha a via rápida nas suas margens (área a verde na 

ilustração), que potencia a introdução de outros elementos geradores de vida urbana e de coesão 

territorial, como transporte publico dedicado (trama grená na ilustração), zonas verdes de lazer e área 

para edificação. A oferta destes dois elementos rodoviários podem ser vistos como uma mais-valia para o 

território, quer pela redução de tráfego quer na minimização de problemáticas ambientais.  

 

 A via rápida 

O primeiro perfil rodoviário de via rápida cruza as vias distribuidoras principais de norte/sul da cidade nos 

seus diferentes nós. Em Benfica junto ao C.C. Fonte Nova ligando à estrada de Benfica, na Av. Condes 

de Carnide devido à exclusão das saídas para a Av. Lusíada, criando uma nova circulação ao redor da 

área, proporcionada indiretamente por outras vias de acesso à Av. Lusíada. No Eixo Norte-Sul é alterado 

a forma nodal devido à oportunidade e dimensão que esta área representa para Lisboa, na Av. Padre 

Cruz prolongando-a até à Cidade Universitária (relocalizando o hipódromo em Monsanto), criando um 

novo eixo estruturante norte-sul. Através deste mesmo nó é feito o novo acesso ao Campo Grande, 

retirando as saídas existentes e libertando uma área importantíssima para a longitudinalidade do espaço.  

A via rápida cruza a Av. Santos e Castro prolongada através da elaboração projectual até à Av. Do Brasil 

ligando diretamente ao Campo Grande, e intersecta também na rotunda do Relógio podendo aceder a 

diversos locais e direções da cidade. A Via rápida prolongar-se-á até à Autoestrada do Norte como hoje é 

Ilustração 56: Esquema representativo das relações entre infraestruturas de transportes Fonte: Elaborado pelo candidato 
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efetuada, a diferença está na via de distribuição local ‗marginal‘ à via rápida que ligará ao rio através da 

existente Av. Marechal Gomes da Costa. 

A compreensão da importância destes nós e cruzamentos, bem como a sua dimensão proporciona a 

abordagem de outros usos complementares ao rodoviário. Não só se pretende melhorar os acessos 

rodoviários como aproveitar os mesmos para obtenção e criação de outros recursos e imagens da cidade. 

 

 

Ilustração 57: Diferenças entre área ocupada por saídas presentes (em cima) e propostas (em baixo), 

representação do novo sistema distribuidor de trafego rápido, através da via rápida Fonte: Elaborado pelo 

candidato 
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 As margens e a distribuição local 

O fator essencial para a abordagem projectual foi pensar o espaço para as pessoas em geral e não só os 

automobilistas. Onde se ponderam as relações entre as infraestruturas mais pesadas e o espaço 

inerente. 

Para concretizar tal objetivo, as margens às vias tornam-se essenciais, podendo criar um fluxo continuo 

ao longo da 2ª Circular. O espaço percorrível longitudinalmente nas margens da via rápida de 

atravessamento está integrada nas vias locais que criam uma nova circular de distribuição local 

separando os diferentes tráfegos. Criando assim diferentes qualidades e formas do espaço urbano, 

consoante o local. 

A nova formalização das margens está intrinsecamente relacionado com os ‗nós‘ propostos da via rápida, 

com vias estruturantes e de distribuição principal local, sobrepondo o peão e a distribuição local ao 

atravessamento rápido, fazendo com que haja alterações ao nível morfológico das relações entre vias. 

Esta nova formalização das margens é complementada por áreas de maior dimensão que se sobrepõem 

à via rápida, que vão pontuando o território através de diferentes elementos urbanos, quer pela forma de 

edificado quer pela forma de espaço verde. Estes espaços criados estão em muito relacionados com a 

via rápida pois são proporcionados áreas diferentes que se adaptam à via e vice-versa.  

No Colégio Militar é proposto um edifício ‗ponte‘ (terminal multimodal) que se sobrepõe à via rápida 

proporcionando não só uma ligação entre margens, entre o C.C. Colombo e o Estádio da Luz como um 

espaço aberto dinamizador de relações. No prolongamento da Av. Condes de Carnide é proposto um 

uma área relacionada com o nó viário da via rápida que liga e possibilita a utilização do mesmo pela 

forma de jardim entre a margem norte e a margem sul e de maior importância para os jogos de futebol 

que proporcionam grandes fluxos de pessoas. 

Ilustração 58: Planta representativa das relações entre as vias de distribuição local (linhas laranja) ao longo da 2ª circular e do 

espaço público longitudinal (área castanha clara) de relação com a envolvente Fonte: Elaborado pelo candidato 
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No eixo Norte-Sul pelo redesenho do nó com a via rápida é possível apropriar todo um espaço hoje em 

dia apenas para o automóvel, remetendo a via rápida para um nível inferior debaixo de solo e vivendo o 

espaço inferior ao viaduto do eixo Norte-Sul. A grande oportunidade deste espaço para a cidade e os 

tecidos urbanos envolventes bastante diversificados proporciona o redesenho de uma área imensa que 

pretende cumprir os diversos objetivos propostos. 

Soterrando a via rápida na área do eixo norte-sul esta prolonga-se até à área do bairro das Fonsecas, 

proporcionando diferentes espaços de ligação entre margens, superiores à via rápida e que relacionam a 

envolvente pelas diferenças sociais que se destacam nesta área. 

No Campo Grande é proposto a total reconfiguração do espaço inferior ao viaduto, alterando uma 

imagem marcada pelo automóvel para o peão, não só pela demolição das saídas para a via rápida que 

possibilita a deslocação longitudinal do espaço como pela reformulação viária e proposta ao nível da 

programação urbana. Pretende-se dinamizar o jardim do Campo Grande na sua relação com o viaduto e 

o ponto intermodal de transportes públicos. O viaduto é visto como um elemento gerador de vida e não 

como um elemento que segrega o peão. Na Av. Santos e Castro é vivido o espaço inferior ao viaduto 

sendo proposto um espaço com dimensões consideráveis que contemplará diferentes programas. 

Estas áreas propostas estão diretamente relacionadas com os outros elementos infraestruturais e em 

especial com a proposta de um transporte publico elétrico. As margens são apropriadas por este meio de 

transporte público através de vias dedicadas e que mesmo não sendo totalmente linear, acompanha a 2ª 

Circular por vias existentes e propostas. Não só pretende servir a população existente e que se desloca 

na 2ª Circular como população futura, pela proposta de diversos usos e com impactos significativos no 

território de Lisboa. A escolha deste modo de transporte tem a ver com a sua potencialidade ambiental e 

ecológica, bem como a gestão e utilização do espaço publico por parte do peão.  

O facto de ser percetível a grande quantidade e diversidade de usos marginais à 2ª Circular proporcionou 

a criação destas margens livres, que criam o espaço canal. A chave para a concretização das mesmas é 

o espaço público pedonal que se impõe perante as vias rodoviárias.  

Este elemento que cumpre diversos objetivos formaliza-se de variadas formas, dependendo do 

cruzamento entre os diversos elementos infraestruturais presentes. Não é possível dizer que é só uma 

ligação linear apesar de ser esse o conceito. É um espaço que é alterado face ao existente e proposto, 

mas com o mesmo fim, proporcionar o máximo de ligações possíveis quer transversais quer longitudinais.  
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 Os transportes coletivos e a mobilidade suave 

As margens projetadas têm uma relação direta com os transportes coletivos. A divisão do espaço público 

por função possibilita a diversidade de veículos a usar o mesmo espaço. Um dos objetivos principais a 

este respeito é a criação de uma via dedicada a transportes públicos quer elétrico quer autocarros. O 

facto de ter uma via dedicada não quer dizer que não seja possível percorrer pedonalmente a linha, 

propondo espaços mais livres às obstruções atuais.  

A opção pelo modo de transporte elétrico deve-se à sua eficácia em meio urbano, não só 

ambientalmente, economicamente e especificamente na imagem que este pode oferecer à cidade, não 

sendo considerado um constrangimento à cidade mas sim um benefício. 

A criação de uma linha de transportes públicos longitudinal na cidade é importante não só pelo número de 

pessoas que usufrutuam desta ligação independentemente do modo de transporte, como pela lacuna de 

oferta destes serviços na coroa norte da cidade. A mesma linha cruza diversos modos de transporte 

público, proporcionando assim uma melhor ligação na rede geral, criando pontos intermodais e 

agrupando diversos usos.  

Esta linha elétrica associadas ao tecido envolvente e a usos específicos poderá proporcionar através das 

suas paragens elementos dinamizadores do espaço, não só é visto como um ponto de chegada e partida 

mas de possível estadia.  

Formalmente esta linha tem início junto à estação de caminhos-de-ferro de Benfica criando um novo 

ponto intermodal, que passa a ligar por transporte publico Sintra e a coroa norte da cidade. Está também 

associado à proposta de ligação entre Benfica e Algés por metro de superfície ligando assim Este a 

Oeste e a Sul.  

 É proposto uma paragem junto ao C.C. Fonte Nova podendo atrair mais população a esta área, no 

Colégio Militar não só pela sua importância na relação entre transportes públicos e ligação entre 

margens, bem como pela grande variedade de equipamentos que esta área oferece. No nó proposto com 

a Av. Condes de Carnide não só pela habitação presente na área envolvente como na relação entre o 

C.C. Colombo e o Estádio da Luz. Junto à estrada da Luz pela sua importância devido à densidade 

populacional e número de automóveis existentes (tentativa de redução do uso do mesmo), e pela 

possível ligação futura com uma linha elétrica norte-sul sobre a estrada da Luz. 

 Junto ao viaduto do eixo norte-sul é relevante a criação de uma paragem, tanto pela possível população 

futura (fruto da programação urbana) que se desloca em trabalho quer pela grande densidade 

habitacional dos tecidos envolventes. Junto ao Bairro das Fonsecas e ao bairro de Telheiras é proposto 

uma paragem que serve maioritariamente a população residente. No Campo Grande toda a área é 

desenvolvida em função do jardim e da grande afluência populacional que se desloca em transportes 

públicos, a paragem cria um espaço que liga à estação do metropolitano mesmo não estando diretamente 



2ª Circular: Entre Monsanto e o Aeroporto 

 

100 

 

juntas no mesmo espaço. O intuito é esse mesmo a deslocação populacional debaixo do viaduto do 

Campo Grande entre modos de transporte, assente na programação proposta e proporcionando um 

espaço para o peão e não o automóvel.  

O espaço proposto junto aos limites do polo hospitalar Maria Fernanda Resende e do LNEC, com novas 

entradas nomeadamente a norte, associados ao nó entre a 2ª Circular e a Av. Santos e Castro e através 

da proposta de uma linha de metro de superfície (norte-sul), proporciona a criação de uma paragem que 

pode dinamizar o espaço e que liga duas linhas com orientações diferentes. 

 O terminal B do Aeroporto passa a estar ligado à rede de transportes públicos através do elétrico, tal 

como através da revitalização do bairro São João de Brito uma nova imagem é criada onde a paragem do 

elétrico pode ser um elemento atrativo da população não se restringindo apenas à função de deslocação. 

Na rotunda do Relógio pela sua importância ao nível dos transportes públicos rodoviários, a proximidade 

ao aeroporto e a conclusão (de 2020 a 2050) do troço Rotunda do Relógio – Santa Apolónia, pelo vale de 

Chelas possibilita a implementação de uma paragem que funcione como ponto intermodal de maior 

importância para a cidade.  

No que diz respeito à pedonalização e acessos cicláveis, as margens tem um papel determinante bem 

como os pontos intermodais. A rede ciclável é vista como um meio de transporte público (serviço 

municipal integrado no sistema de transportes públicos), proporcionando deslocações mais rápidas entre 

pontos próximos na 2ª circular bem como o exercício físico da população tendo efeitos positivos ao nível 

da saúde geral. Esta é apresentada como um meio alternativo ao elétrico, ao metro e ao autocarro como 

o primeiro eixo de transporte publico ciclável.  

Vê-se na conjugação de diferentes meios de transporte e na sua realização formal ao nível de edifícios 

multimodais a chave para uma melhor mobilidade na cidade e a diminuição do uso do veículo privado e 

consequente poluição.  

As margens não só servem os fluxos das pessoas como respondem a questões ambientais e ecológicas, 

pela promoção de uma cidade mais confortável, saudável e competente.  

Ilustração 59: Planta representativa da linha dedicada a transportes públicos, o elétrico (linha tracejada lilás), as suas paragens 

(circunferências lilás) e a sua relação com as vias de distribuição local e o espaço longitudinal (verde) Fonte: Elaborado pelo candidato 



Capítulo3: Projeto de intervenção 

 

101 

 

 

A estrutura verde: diversidade de espaços 

A proposta ao nível da estrutura verde contempla a ideia de agregação de uma diversidade de espaços. 

Não só é importante reforçar a identidade dos existentes como permitir a mobilidade entre os mesmos e 

uma relação direta e indireta entre espaços. É uma diversidade que assenta essencialmente na 

formalização projectual de questões ambientais que possam também participar não só pela sua 

funcionalidade mas para promoção da vida local de contemplação de espaços naturais. Desde a criação 

de áreas verdes infraestruturais de maior importância para a paisagem e escoamentos de água, à própria 

recolha, captação e tratamento de diferentes tipos de água associados a nós infraestruturais. 

Possibilitando a permanência e utilização destes espaços pelas pessoas de uma forma mais natural, 

podendo transformar e adaptar as paisagens, alterando a imagem que se tem à partida. A relação desta 

mesma estrutura com o ponto atrás referido das margens é notória, pois é através destas e mais 

precisamente das ligações que ‗atravessam‘ a via rápida que se propõe a criação e dinamização de 

diferentes espaços verdes para o território. Uma longitudinalidade verde permeável que vai sendo 

cruzada por uma variedade de elementos ‗verdes‘ desde parques, jardins, edifìcios a áreas de captação 

de energia.  

 

 Gestão de recursos hídricos 

A necessidade crescente da gestão de recursos naturais, nomeadamente hídricos, levou à concretização 

projectual não só da prevenção de riscos ambientais como de equilíbrio entre oferta e consumo do 

recurso. A água que corre em meio urbano pode ser reutilizada, para diversos usos. Como tal pretende-

se uma formalização dos equipamentos que possam captar e tratar diferentes águas para reutilização e 

até criação de paisagem urbana. A multifuncionalidade do espaço, quer seja pela necessidade de 

Ilustração 60: Esquema representativo da proposta de estrutura ecológica e as suas relações variadas ao nível da sua utilização urbana 

Fonte: Elaborado pelo candidato 
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obtenção do recurso como da dinamização do espaço paisagisticamente e economicamente, é 

pretendida, dando lugar a novas paisagens na cidade.  

A captação da água é processada de duas formas, pela criação de bacias de retenção de águas 

associadas as linhas de água da cidade e pela captação de águas pluviais. Estas estão associadas a 

diferentes formas de tratamento e gestão das águas, podendo separar águas para diferentes usos na 

cidade. Todo este sistema está ligado ao atual sistema infraestrutural de saneamento podendo receber 

águas cinzentas dos edifícios envolventes e principalmente dos edifícios propostos.  

A sua formalização no espaço é presente junto ao C.C. Colombo (risco de inundação) pela criação de 

bacias de retenção para prevenção de grandes correntes de águas pluviais que ao mesmo tempo são 

espaço público percorrível, quero com isto dizer que quando estão vazios poderão ser utilizados 

enquanto espaço público de passagem ou permanência.  

Junto a esta mesma área no nó proposto com a Av. Condes de Carnide é criado uma estação de 

tratamento de águas associadas há infraestrutura rodoviária. Esta através da sua imagem relacionar-se-á 

com o espaço de passagem nas margens possibilitando não só o tratamento das águas mas o seu 

usufruto de passagem e permanência enquanto parque urbano. 

Próximo do eixo norte-sul e de Telheiras, toda a área de uma antiga quinta desaproveitada dá lugar a um 

parque urbano hídrico. A possibilidade de tratamento de águas cinzentas através de plantas e algas 

diferentes proporciona um novo espaço para Lisboa, que não só consciencializa para a importância do 

recurso, como dinamiza toda uma população da área envolvente, que se queixa da falta de um espaço 

público verde de maiores dimensões. Nesta mesma área são propostos equipamentos de recolha de 

águas pluviais que se fundem numa paisagem mais rural em meio urbano. O elemento hídrico na sua 

relação direta com as margens é o elemento conector desta área e que proporciona diferentes imagens 

na paisagem. 

Em relação às águas associadas às vias urbanas no nó proposto com a Av. Padre Cruz é proposto outra 

Ilustração 61: Planta de proposta de utilização de áreas para gestão e captação de recursos hídricos e energéticos Fonte: Elaborado 

pelo candidato 
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estação de tratamento de águas, dando uso a um nó que serviria apenas o trafego automóvel. No jardim 

do Campo Grande é proposto uma bacia de retenção que abrange duas linhas de água convergentes, 

prevenindo os r iscos de cheias e proporcionando novos espaços de interação na cidade. 

Toda esta rede estará ligada, desde que as cotas assim o permitam. Não se trata de servir toda a 

população, mas através de projetos mais locais poder servir futuras propostas para que não haja 

sobrecargas do sistema, e como tal possibilitar a maior captação de um recurso cada vez mais escasso.  

 Áreas verdes infraestruturais da rodovia 

A imagem de via rápida e consequente barreira está bastante associada à sua forma e cor. Quer seja 

pela quantidade excessiva de asfalto e betão como de ferro e chapas metálicas.  

O facto de propor a continuação da existência de uma via rápida e as vias de distribuição local nas suas 

margens leva à formulação nova dos seus perfis. São propostas faixas verdes de proteção e de 

escoamento de águas residuais para as estações de tratamento propostas, não só como modo de 

proteção contra acidentes como da própria imagem da via, tentando criar uma imagem artificial mais 

natural. A arborização ao longo da via rápida está associada ao risco de ruído proporcionada pelos 

automóveis. As diferentes alturas do solo e a morfologia das vias proporcionam diferentes exposições ao 

ruído, sendo através da arborização, uma das formas de proteção e minimização do mesmo. 

 O lazer, parques e jardins 

É um facto a carência de espaços verdes pontuais na cidade, e em especial na coroa norte e centro 

histórico. Como tal e devido à elevada densidade populacional e edificada e grande variedade de usos 

com grandes concentrações populacionais, são propostos novos espaços verdes de lazer e 

contemplação da cidade, sob forma de parques, jardins e edificado que possa servir e complementar as 

áreas verdes.  

Ainda que abstrato é visível uma ligação de Monsanto ao Aeroporto (tema inicial de projeto) através da 

infraestruturação de transportes públicos, porém esta linha abstrata é também composta por diferentes 

estratos verdes de lazer criando um espaço canal que integra diferentes espaços verdes. A 

longitudinalidade do espaço proporcionada pelas margens é transversalmente intersectada por diferentes 

elementos verdes que compõem um só sistema. 

Não só as margens percorríeis longitudinalmente estão associadas ao lazer, pela pedonalidade e 

percursos cicláveis propostos, como estão ligados a existentes e propostos parques e jardins. 

Nomeadamente junto ao C.C. Fonte Nova e ao C.C. Colombo pela Quinta da Granja composta por 

talhões agrícolas com uma grande importância para a imagem da paisagem, propondo prolongar este 

elemento verde através do edifício ponte (terminal) proposto já referido. Este poderia não só servir de 

ligação entre margens como criar um jardim interior que possa cumprir objetivos de climatização ao nível 

do edificado que expande o elemento ‗verde‘ da margem norte para a margem sul. Ligando a paragem do 
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metro, o terminal ao Estádio da Luz a toda uma nova área proposta para uso desportivo de lazer 

associado ao estádio e à área envolvente habitacional.  

Ainda associado à área do estádio da Luz e de ligação entre margens através da reformulação do nó 

rodoviário da Av. Condes de Carnide é proposto um parque percorrível integrado na estação de 

tratamento de águas referida anteriormente. A imagem pesada que este elemento poderia ter é 

confrontada com a necessidade de servir a população enquanto parque e jardim, uma zona de 

contemplação e de passagem (especialmente em dias de jogo de futebol). 

Junto ao Eixo Norte-sul e associado ao parque urbano hídrico já referido, está uma área canal proposta 

para debaixo do viaduto do eixo Norte-Sul. Este será o elemento relacionador dos diferentes usos 

existentes e propostos. Não só é necessário a criação de um espaço para a população residente como 

para a população futura. É um espaço central, que serve todo o tipo de população ligado a várias áreas 

envolventes, criado com o intuito de atracão. É criado pela necessidade de equilíbrio entre área edificada 

e área de lazer, promovendo um espaço dinamizador da vida local e da contemplação da paisagem, 

pretendendo responder à forte questão de barreiras sociais e mobilidades sociais implícita na sua área 

envolvente, pelos diferentes tecidos sociais e edificados.  

Em relação ao jardim do Campo Grande, pretende-se uma revitalização do mesmo mas através da 

programação urbana, tendo claro consequências ao nível do jardim. Quanto ao parque existente da 

Quinta das Conchas, pretende-se o seu prolongamento até à Av. Santos e Castro e consequentemente 

com o nó da via rápida, promovendo um espaço para o desporto e lazer integrando-se na paisagem. 

As propostas quanto à diversidade de uso pretendem criar possíveis soluções a problemas existentes, e 

dotar um espaço canal longitudinal com parques, jardins e outro tipo de elementos que reforcem a 

identidade do sistema que é a 2ª Circular, oferecendo espaços de qualidade à população existente e 

futura.  

Ilustração 62: Planta de representação de proposta (e existentes (os diversos verdes) de novas áreas de lazer, desportivas (amarelo 

esverdeado), jardins e áreas culturais Fonte: Elaborado pelo candidato 
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Transformações urbanas: Prática do conhecimento 

Aliado à transformação da infraestrutura rodoviária e mais precisamente nas suas margens, está a 

programação urbana, cumprindo o objetivo não só dinamizar o tecido já existente como aproveitar áreas 

de oportunidade para refortalecimento do mesmo tecido. A atual realidade demográfica económica e 

cultural, bem como a importância do serviço de ensino e produção e exportação de conhecimento leva à 

proposta do sistema 2ª Circular como uma linha que contem em si as infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento e prática do conhecimento. Não só estão associados equipamentos de ensino 

existentes (a laranja claro na ilustração) ao longo da 2ª Circular como novas propostas que visam a 

revitalização de determinadas áreas (a vermelho na ilustração). São propostos também áreas para 

serviços terciários especializados (azul escuro na ilustração), fomentando o empreendedorismo, 

associado ao conhecimento.  

 

 As residências 

Como forma de implementação de um sistema de conhecimento mais produtivo e mais especializado e 

posicionando Lisboa mundialmente como uma cidade para o desenvolvimento do mesmo, são criados 

diferentes elementos que reforçam e se apoiam na estrutura de ensino já existente. 

Pretende-se atrair mais população, quer nacional quer internacional e como tal é necessário criar 

equipamentos públicos de alojamento que sirvam estes mesmos objetivos e princípios. São propostos 

diferentes tipos de alojamento para diferentes poderios económicos e diferentes durações de estadia. As 

áreas propostas para tal estão diretamente relacionadas com elementos da estrutura verde, integrando e 

não separando os mesmos. 

Ilustração 63: Representação esquemática dos variados usos existentes e propostos, predominância de áreas de ensino e do conhecimento ( 

a laranja) Fonte: Elaborado pelo candidato 
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Apesar do envolvimento da 2ª Circular neste sentido, o centro histórico da cidade de Lisboa poderá 

desempenhar um papel determinante neste aspeto, daí a necessidade dos aspetos anteriormente 

referidos desde os transportes à estrutura verde. A proposta destes espaços para a 2ª Circular surge em 

diferentes locais com diferentes possibilidades de oferta.  

É proposto uma área residencial de maiores dimensões junto à estrada da Luz e Telheiras, integrando 

esta mesma no plano proposto para o parque urbano hídrico. A revitalização do jardim do Campo Grande 

é proposto através do conceito de ‗viver o jardim sobre as árvores‘ (projeto do primeiro semestre) que não 

só reformula todo o espaço viário como altera a utilização do jardim, passando a ser vivido 24h. Através 

da proposta de reabilitação do bairro São João de Brito é proposto a integração de residências de 

estudantes na mesma área, envolvendo população nova com população residente. 

 

 

 

  

Ilustração 64: Planta representativa da proposta de revitalização de áreas carenciadas na relação entre área ecológica e habitação 

temporária (a vermelho) Fonte: Elaborado pelo candidato 



Capítulo3: Projeto de intervenção 

 

107 

 

 Os equipamentos 

A aposta num serviço de ensino e conhecimento de maior abrangência nacional e internacional é 

proporcionado não só pelos equipamentos de ensino existentes como pela proposta de novos. A 

necessidade de criar emprego bem como de utilizar todo o conhecimento e especialização das pessoas 

levou a uma reflexão e concretização projectual de equipamentos de ensino e produção de conhecimento 

bem como de áreas para exploração do sector terciário especializado. Pretende-se um sistema que 

possibilite quem finalize os seus graus académicos que possa através da entidade pública mas por meio 

privado de trabalhar em empresas já existentes ou institutos para a prática da investigação, aumentando 

a oferta de especialização ao nível dos produtos e do conhecimento. 

É proposto um novo centro de investigação para Lisboa, que se debruça sobre as questões territoriais e 

os seus diversos campos. Um complexo que estando associado às entidades de ensino poderá oferecer 

novos tipos de edificado complementar às universidades existentes mas também um novo instituto. Este 

centro de investigação é proposto para a área do eixo norte-sul, não só pelas suas acessibilidades como 

pela oportunidade que esta oferece ao nível da sua área e envolventes. Pretende-se um sistema que se 

apoie mais na prática do conhecimento através das suas investigações mas que se possa realizar e 

estudar territorialmente. Também a conjugação da investigação e prática, podendo integrar domínios de 

gestão públicos do território envolvente a este instituto, fazendo do mesmo um grande caso de estudo 

que pode ser consecutivamente estudado analisado e posto em prática, desde o parque urbano hídrico, à 

estrutura ecológica envolvente, às questões ambientais que podem ser testadas e postas em práticas em 

casos concretos mais locais. A intenção é criar um território dinâmico que pela sua constante evolução e 

mutações possa ser analisado e desenvolvido por quem aborda as questões mais precisamente no 

instituto. 

  

Ilustração 65: Planta representativa das áreas propostas para ensino e conhecimento (amarelo torrado), serviços terciários e escritórios 

(azul escuro) Fonte: Elaborado pelo candidato 
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3.4 Entre a estrada da Luz, o viaduto do eixo norte-sul e o Bairro das 

Fonsecas: 

Multifuncionalidade do espaço infraestrutural 

A área do eixo norte-sul, compreendida entre a estrada da Luz, Telheiras e o bairro das Fonsecas devido 

à falta de mobilidade e espaços verdes entre tecidos, mas com uma excelente posição relativamente à 

infraestruturação rodoviária e de transportes públicos (propostos), proporciona uma área de maior 

importância e oportunidade para o cumprimento dos diversos objetivos elaborados.  

A atual paisagem criada pelo cruzamento do eixo norte-sul com a 2ª Circular, apenas serve o propósito 

automóvel, ocupando uma grande área que em nada é produtiva mas apenas de passagem. A vista 

aérea que faz lembrar um trevo de quatro folhas, com as suas áreas verdes de proteção, produzem 

formas volumosas que se tornam marcantes na paisagem, porém servem apenas de proteção e 

escoamento de águas.  

A proposta pretende responder formalmente à estratégia geral e como tal esta área necessita de uma 

reformulação, podendo só assim dinamizar e possibilitar a interação entre os diferentes elementos 

infraestruturais e dos tecidos envolventes. A atual imagem de ‗barreira‘ às interações sociais e 

desaproveitamento de uma área consideravelmente grande leva à proposta de reformulação total do nó 

viário.  

O nó apresenta uma área de aproximadamente 5ha com uma grande percentagem de espaços verdes 

permeáveis entre vias. A sua envolvente é marcada pelas diferenças sociais que se notam na arquitetura 

Ilustração 66: Nó viário existente (trevo, à esquerda, www.bingmaps.com) e nó entre vias rápidas proposto (à direita), debaixo de solo 

Fonte: Elaborado pelo candidato 
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e com uma variedade de usos associados a escritórios e habitação. A habitação densa é contraposta 

pela escassez de espaços verdes de lazer, mas grandes áreas verdes de proteção rodoviária.  

A proposta de formulação de uma nova ligação entre vias estruturantes, a via rápida 2ª Circular e o eixo 

norte-sul é realizada para a maior obtenção de espaço livre para a cidade. Neste aspeto a morfologia do 

terreno é essencial pois o ponto-chave da proposta passa pela transformação do terreno existente. A 

necessidade de tornar o espaço para as pessoas de libertar área, sem quebrar o cruzamento de vias, 

possibilita a proposta do enterramento das mesmas. As saídas do eixo norte-sul são prolongadas para 

debaixo do terreno, criando uma área soterrada, porém não omitida. É essencial para a relação 

infraestrutural, uma sintonia entre os diferentes espaços para que não se segregue nenhum elemento 

territorial. O soterramento da via rápida neste ponto é possibilitado pelas alturas do solo existentes, 

criando assim quatro níveis viários, a primeira referente a uma saída e direção viária, a segunda referente 

a três saídas e direções, a terceira à área livre obtida do soterramento e a quarta o viaduto do eixo norte-

sul.  

A via rápida que passa sobre a Estrada da Luz desce suavemente libertando toda a área outrora 

exclusivamente automóvel, estruturada pelas estradas de distribuição local propostas. Estas estradas 

associadas às margens propostas da 2ª Circular desenham a forma urbana proposta, reforçando um 

espaço central entre vias que é dinamizador e atrativo para toda a envolvente.  

Entre a Estrada da Luz e o viaduto do eixo norte-sul é proposto uma área marcante pela forma urbana do 

espaço público e edifícios associados. Pretende-se uma diversidade de espaços desde margens 

longitudinais que percorrem a 2ª Circular de distribuição local maioritariamente de passagem, associados 

à mobilidade suave e pedonalidade com percursos cicláveis, à transversalidade que cria momentos 

dinamizadores através da programação urbana.  

Ilustração 67: Corte esquemático das relações entre os diversos elementos compositores do espaço, (da esquerda para a direita), o 

parque urbano hídrico à esquerda a sua relação na paisagem pelas suas bacias de retenção e captação de água, às margens e a 

via rápida Fonte: Elaborado pelo candidato 
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É um espaço que ameniza o ambiente causado pela via rápida e que da mesma forma cria um espaço 

mais agradável ao automobilista. A via rápida desce em direção ao subsolo, enquanto as margens locais 

se elevam a partir da Estrada da Luz conectando à nova área livre e formulando-a. Esta diferença de 

cotas possibilita uma paisagem agradável, pelo desenho dos seus limites através de diferentes níveis e 

elementos arbóreos. Não só este último elemento serve de ornamento como da amenização dos efeitos 

do ruído. As dimensões dos diferentes elementos existentes nas margens das vias locais de distribuição 

originam um espaço pedonal e verde de dimensões favoráveis à pedonalidade e proporções face às 

dimensões consideráveis das vias rodoviárias.  

Junto à Estrada da Luz existe uma área de uma antiga quinta onde apenas funciona um edifício de 

âmbito social. Esta antiga quinta ocupa uma área relativamente considerável e de grande oportunidade 

para os tecidos envolventes. Os habitantes locais inclusive, requereram à junta de freguesia a utilização 

deste espaço como parque urbano, mostrando a carência destes mesmos espaços nesta área da cidade. 

Como tal, é proposto um novo parque urbano para a cidade com uma particularidade, a gestão, captação 

e retenção de água incorporado na paisagem. O parque urbano hídrico apropria-se do espaço mantendo 

a sua cultura através do edificado existente e devoluto, da arborização existente e do muro que o limita, 

transformando-o e criando passagens e aberturas através deste.  

A formalização das estações de tratamento tem que ver com a forma de captação e tratamento das 

águas. É um espaço que assenta no declive do terreno para movimentações de água através de 

Ilustração 68: Cortes perspéticos representando as diferentes relações (aberto/fechado) da via rápida, quer com as margens ou com o 

espaço canal de atracão Fonte: Elaborado pelo candidato 
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gravidade. A importância deste elemento não se restringe só à área do parque, a sua relação com as 

margens é relevante, o elemento torna-se um limite no espaço público, porém não só serve de elemento 

ornamental de paisagem como de climatização da área. Na rua que se eleva a partir da Estrada da Luz 

rumo ao espaço livre, limitado pela água como elemento de paisagem e pelos muros do parque, é 

proposto o uso comercial, relacionando-se com as bacias de retenção das águas, promovendo a 

utilização do espaço público e reforçando o uso das margens à via rápida pela população. 

As margens que se estendem longitudinalmente quando se apropriam do espaço superior à via rápida 2ª 

Circular formulam um espaço canal central relacionado com o parque urbano hídrico através do elemento 

água que conduz e proporciona diferentes espaços de permanência e de lazer. Esta área é fundamental 

para a relação entre tecidos envolventes, tentando através do mesmo atrair os diferentes estratos sociais. 

A área por cima da via rápida não a exclui, as diferentes e variadas aberturas relacionam os diferentes 

níveis infraestruturais, não segregando os espaços criados. A área de baixo do viaduto do eixo norte-sul é 

reformulada, passando-se a poder viver a infraestrutura rodoviária presente, através de um uso do 

espaço de lazer e desportivo, criando uma passagem entre as áreas de jardim arborizadas, e a área 

urbana assente no ensino proposta a oeste. 

A proposta de programação urbana como já referida assenta no ensino e no conhecimento, tendo o 

espaço público como elemento de união dos diferentes edifícios propostos para o centro de investigação 

e prática territorial. Este é proposto pela importância do estudo e conhecimento das questões territoriais, 

com a particularidade do desenvolvimento em sintonia entre a prática e a teoria. Este tem a finalidade não 

só de poder gerir os diversos espaços futuros envolventes nos diferentes âmbitos, arquitetura, 

paisagismo, urbanismo, entre outros, como de produção de conhecimento e criação de emprego, direto e 

indireto.  

A sua formalização está intrinsecamente relacionada com o espaço público e as vias de distribuição local. 

A proposta ao nível do edificado baseia-se na criação de diferentes elementos, que tanto integram salas 

de estudo, como os grandes edifícios armazéns (o principal elemento do centro de investigação) para a 

Ilustração 69: Ilustração representativa da criação de espaço livre por 

cima da via rápida, e a sua relação nas diferentes alturas Fonte: 

Elaborado pelo candidato 

Ilustração 70: Desenho perspético das relações entre o 

edificado do centro de investigação e o espaço canal que gera 

vida debaixo do viaduto do eixo norte-sul Fonte: Elaborado pelo 

candidato 



Capítulo3: Projeto de intervenção 

 

113 

 

formalização de projetos em escalas reais. Contudo o conhecimento produzido não se restringe só às 

salas, a relação programática deste mesmo centro está relacionado com os diferentes sistemas 

territoriais presentes na área, desde o parque urbano hídrico, à arborização, ao mobiliário urbano. 

Pretende-se um território dinâmico produzido pelo mesmo centro nas diferentes ciências que em conjunto 

melhoram o território.  

A localização do edificado pressupõe a criação de uma ‗praça‘ de maior dimensão agregadora dos 

diferentes blocos edificados. Relativamente à sua imagem é proposto um edifício que se destaca 

relativamente aos outros pela sua dimensão e apropriação num espaço central fluido, o edifício multiusos 

que agrega uma variedade de usos no mesmo território, desde a paragem do elétrico, ao auditório com 

maior capacidade. Todas as propostas porém centram-se na congregação destes elementos face ao 

espaço público que cobre a 2ª Circular via rápida. 

Associados ao viaduto do eixo norte-sul e ao espaço central proposto para atracão populacional, está a 

proposta de criação de áreas de lazer através da arborização e criação de jardins de permanência e 

áreas desportivas, estabelecendo relações diretas com os tecidos habitacionais mais próximos. É um 

espaço multifuncional bastante ‗apoiado‘ nas movimentações provenientes do transporte público elétrico 

e da população residente.  

A via rápida prolonga-se debaixo de solo até às proximidades do Colégio Alemão, criando diferentes 

passagens entre margens e bairros, onde apenas se pretende a deslocação entre margens, direcionando 

a área canal proposta para o lazer. As ligações entre as margens de Telheiras e o Bairro das Fonsecas 

são essenciais, devido às diferenças sociais existentes e a atual caracterização dos diferentes espaços, 

que é vista de especial forma, não promovendo a total utilização destas ligações mas sim do espaço 

canal central já referido. 

A transformação desta área contempla em si diferentes elementos infraestruturais integrados numa só 

imagem, a 2ª Circular. Desde a via rápida que intersecta o solo e ‗corre‘ fluidamente debaixo do mesmo, 

às vias de distribuição local que se apoderam do espaço superior e debaixo do viaduto do eixo norte-sul 

que conectam os tecidos envolventes existentes possibilitando novas formas urbanas. Não só se tratam 

de infraestruturas rodoviárias mas também de tratamento de águas e de equipamentos de ensino e 

conhecimento. É uma área que passa a concentrar em si uma grade diversidade de usos e que tenta 

através de um espaço comum central resolver problemas sociais dos bairros envolventes (Telheiras, 

Bairro das Fonsecas) ambientais e ecológicos. 

Ilustração 71: Corte representativo dos diferentes níveis viários e a área superior à via rápida, a ligação com o eixo norte-sul Fonte: 

Elaborado pelo candidato 
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Considerações finais: 

 

Cada território é único, com as suas culturas, as suas formas e modelos de desenvolvimento urbano, mas 

todos eles necessitam garantir as condições necessárias à vida. As pessoas e as suas sociedades gerem 

e criam mutações na cidade, cada vez mais apoiadas na tecnologia, que têm sido geradoras de 

paradigmas urbanísticos. 

As condições essenciais (referentes à qualidade de vida) que uma cidade necessita, estão em grande 

parte alicerçadas sobre as infraestruturas. Estas criam as ligações necessárias à transmissão e conexão 

nas suas diferentes formas.  

A segunda Circular é fruto de transformações temporais aliadas a paradigmas passados, que produzem 

atualmente um território problemático, que não tira partido da sua total potencialidade. A necessidade de 

transformação desta área vê-se como prioritária para intervenção, pela sua importância para a cidade de 

Lisboa. 

É compreensivo a necessidade de gerar áreas dinamizadoras na cidade e que possam solucionar 

problemas e é interessante perceber que pode ser fulcral a transformação de infraestruturas pesadas, 

para um espaço complexo que não serve apenas uma função.  

Em modo conclusivo a importância das questões ecológicas e ambientais assumem-se como 

necessidades territoriais defendidas por diversos autores, e onde as características territoriais reforçadas 

pelos instrumentos de planeamento e gestão são essenciais, para as estratégias elaboradas.  

É um trabalho que está em constante desenvolvimento, tal como os acontecimentos urbanos, como tal 

não só se conclui como também se ponderam novas hipóteses, como, e caso não haja disponibilidade 

económica, tecnológica para a existência de carros, o que fazer com áreas imensas de alcatrão? e que 

novos veículos de transporte poderão dar lugar ao automóvel e como isso se repercutiria no espaço 

público?, bem como o que fazer com os excessos de automóveis?. Será possível transformar totalmente 

uma via rápida ou auto-estrada num espaço apenas para as pessoas? 

E as questões iniciais sobre que papel poderia ter uma infraestrutura, são agora compreendidos, pela 

forma projectual proposta. A infraestrutura rodoviária dá lugar a um sistema mais complexo, que abrange 

diferentes elementos componentes de um sistema. A importância das relações entre diferentes áreas cria 

um espaço coeso que serve vários propósitos.  

Em jeito abstrato ou metafórico, pode-se relacionar e comparar os diferentes elementos formais 

componentes do sistema a um braço, ou membro.  
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Para se poder mover, ‗funcionar‘, este precisa que os vários elementos que o compõem funcionem em 

sinergia, desde a estrutura principal os ossos (espaço público), cobertos e articulados pelos músculos e 

tecidos (equipamentos infraestruturais, edificado), e com as relações entre veias, artérias e nervos 

(infraestruturas de mobilidade e acessibilidade). A comparação para com o território nomeadamente a 

segunda circular é feita através da resolução projectual que possibilita a revitalização dos músculos e cria 

fluxos sem interrupções nas veias, para que em conjunto criem um território que não só funciona mas que 

flui como a própria vida. Claro está não passa de uma metáfora, com possíveis interpretações diferentes, 

porém o essencial é a necessidade de agregar diferentes elementos infraestruturais que são criados 

separadamente num espaço coeso, o espaço público. 
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Ilustração 72: 

Comparação entre o 

funcionamento das 

infraestruturas com o 

braço Fonte: 

Elaborado pelo 

candidato 
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A viagem 

Ilustrações elaboradas pelo candidato 

 

-Iniciando o percurso por Oeste, vindo de Sintra, percebe-se à partida o grande investimento nas 

infraestruturas de transportes, não só pela via onde estamos como pelos diferentes tipos e escalas de 

nós, saídas. Placas metálicas, carros… Não se percebe bem onde começa a 2ª Circular, a sua 

semelhança ao IC19 faz crer que seja a mesma via, apesar de administrativamente não o ser. Sei à 

partida que começa na freguesia de Benfica, já depois do nó da CRIL e ultrapassado o imenso viaduto 

sobre a linha ferroviária e uma série de ruas. Tenho de abrandar a velocidade, avisa-me a sinalética de 

redução obrigatória (sinal de mudança do tipo de via) que pisca sobre a estrada que rapidamente se 

confunde pelas copas das árvores que procuram a luz solar acima do tabuleiro do viaduto.  

-Uma séries de saídas vão surgindo, juntamente com edifícios de mais de 10 andares, com enumeras 

janelas viradas para onde estou. Á direita avista-se um enorme monumento, cinzento e vermelho, o 

estádio da Luz que se ergue perante um “mar” de estradas e separado do Centro Comercial Colombo 

pela 2ª circular. Os altos edifícios lineares, em quarteirões, dão lugar a uma imagem de edifícios 

emblemáticos (Estádio e Centro Comercial) onde só se consegue perceber nitidamente o que existe pela 

quantidade imensa de carros que por aqui circulam. 
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-Antes de passar por debaixo do viaduto da Av. Lusíada, já passei uma passagem de nível de peões (de 

acesso entre margens e paragens de autocarros), que imagino eu pela sua reduzida dimensão abane 

quando um vento sopre com mais força. A confusão de estradas e diferentes alturas dá lugar a diferentes 

saídas com diferentes propósitos, desde acesso privado ao estádio, à Av. Lusíada, ao Colombo, à Luz. 

-Já com ambos equipamentos para trás a paisagem altera-se, à minha esquerda um enorme muro 

amarelo no cimo de uma vertente ajardinada, cria um espaço canal, meramente infraestrutural. À direita 

elevam-se de novo edifícios habitacionais que apresentam em muitas das janelas e cartazes publicitários 

a venda dos imóveis. Uma zona recente que vende a sua bela vista para a via rápida. 

-Dou por mim a passar outro viaduto, pois uma saída já lá atrás em direção às Laranjeiras e Sete Rios 

descia. Criando ao meu lado direito um “vazio” deixado pela descida da estrada e definido pelos edifícios 

na sua margem. Exatamente no mesmo sítio mas à minha esquerda onde o enorme muro acaba 

rematando na estrada da Luz, que acabo de passar por cima. Nesta mesma estrada, e à esquerda, 

sobressaem à vista edifícios de épocas passadas, quer devoluto quer em utilização, que à partida se 

relaciona com o enorme descampado pontuado com árvores diversas. Talvez tenha sido uma quinta, que 

apesar da evolução da cidade permanece, e que partilha nos seus limites o espaço com edifícios em 

altura que apesar das diversas formas representam o mesmo, habitar. 

-Á frente do enorme descampado e “barrado” pela 2ª Circular erguem-se um complexo de torres (Torres 

de Lisboa), que pela quantidade de vidros espelhados e logótipos de empresas nas fachadas, identifica 

um espaço de trabalho.  

-Rapidamente devido à velocidade a que vou avisto outra “clareira” idêntica à do estádio da luz, que já se 

começava a perceber pelo descampado, mas que ganha uma maior importância quando se avista a 

dimensão das vias que saem e entram na 2ª Circular. É o Eixo Norte-Sul, uma das vias regionais mais 

importantes de Lisboa, não só ligando ao Norte e Oeste, como ao Sul. É um misto de alcatrão com áreas 

verdes e que se assemelha a um trevo em vista aérea. Bem à minha esquerda e mesmo junto a uma 

entrada para a 2ª circular no sentido inverso, está o que parece ser uma escola com uma dimensão 

considerável.  
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-Logo ao passar por debaixo do viaduto do eixo norte-sul e por sorte que o trafego flui, avista-se todo um 

novo tipo de espaço meramente habitacional. É interessante a relação entre as duas margens da via, 

dum lado (direito) uma proximidade com vias locais e edifícios até então não vista, onde se nota uma 

degradação quer do edificado quer do espaço público, e do outro lado uma barreira antirruído 

completamente pintada e riscada por „artistas‟ de rua. Esta esconde uma zona habitacional, que do lado 

de lá da barreira em nada se identifica com a margem direita da 2ª Circular, apesar do uso ser o mesmo.  

-O „pára-arranca‟ nesta zona leva-me a observar com maior detalhe, um elemento suspenso pedonal que 

passa sobre a via rápida, relacionados com a paragem da única carreira que por ali transita, que se 

encontra neste momento a recolher passageiros e onde o autocarro se confunde com todos os tipos de 

automóveis e camiões que ali circulam. 

-É uma zona interessante, no meio de edifícios de habitação social surge um edifício mais modesto 

amarelo da santa casa da misericórdia, anterior à construção da via. Mas é interessante pois este apesar 

do bom estado está coberto em diversas fachadas por barreiras antirruído. Até edifícios com um passado 

interessante para a história do local é afetada pelas vias automóveis.  

-A forma do espaço é canalizada pelas barreiras ao lado esquerdo que muito curiosamente é intersectada 

por uma saída local que rapidamente se transforma em largo, ligando ao centro histórico de Telheiras. A 

diversidade de saídas é reforçada nesta área canal, do lado direito as vias adjacentes à via rápida, 

apenas separadas por blocos de betão e um passeio estando a „paredes-meias‟ com a 2ª Circular. E do 

lado esquerdo uma saída local que separa a zona habitacional da escola Alemã.  
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-A perceção de canalização do espaço permanece, agora pelas paredes que já começam a ganhar a 

imagem pretendida, com as suas trepadeiras, e a imensa área verde marginal à 2ª Circular.  

-Ao prosseguir a viagem começo a perceber o porque do „pára-arranca‟, uma área enorme “abre-se” e 

desde logo saltam à vista diferentes elementos. Desde a vertente do meu lado direito, onde consigo ver 

pessoas a correr e do meu lado esquerdo, diferentes planos: em primeiro plano um enorme parque de 

estacionamento que intensifica a imagem do carro; em segundo plano a linha de metro que se eleva no 

ar; em terceiro plano a estação de metro e o ainda em construção edifício da sede da ZON; e em último 

plano mas destacando-se sobre os outros pela sua forma e dimensão o Estádio de Alvalade XXI, casa do 

clube desportivo Sporting Clube de Alvalade.  

-Estou no campo grande, mais precisamente sobre o viaduto, é uma imagem marcante, a elevação da 

nossa posição permite uma maior e alterada visão sobre este espaço. Não só consigo ver do meu lado 

direito a área da universidade que se estende estruturada sobre o jardim do Campo Grande, que me tapa 

a visão pelas suas enormes e diversas árvores. São visíveis pré-existências à 2ª Circular, percebe-se 

pela arquitetura edifícios que outrora foram quintas e hoje servem outros propósitos. 

-Já depois do viaduto e apreciando do meu lado esquerdo, o monte que se eleva com o edifício 

administrativo do Metropolitano de Lisboa, atento numa área murada e gradeada pertencente ao LNEC 

com uma imagem degradada. Mas rapidamente os meus olhos se poem do lado esquerdo da via, onde 

se pode ver o crescimento de uma nova artéria viária da cidade, com arborização ainda „miúda‟. Esta 

nova artéria há-de continuar para sul, cruzando o jardim do Campo Grande e criando uma nova área para 

a cidade. 
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-De repente dou por mim, com um avião a apenas alguns metros da minha cabeça, prepara-se para 

aterrar na imensa área descoberta, marcada por torres de comunicação, que é o Aeroporto de Lisboa. 

Durante centenas de metros, percebe-se uma área algo inédita, não só o limite do aeroporto mas também 

a morfologia do terreno, criam uma zona canal que é contemplada por diversos usos comerciais nas 

bombas de gasolina, pelos vistos é possível quase viver num carro, pelo menos dormir e comer sem sair 

dele é possível. 

-O meu relato termina por aqui, porém a viagem continua, em direção ao rio Tejo, saindo da segunda 

circular para a Av. Marechal Gomes da Costa. 
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Painéis A3 do projeto de intervenção  
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Informação e análise 

Transportes Rodoviários e Coletivos 

  Ilustração 74: As infraestruturas de transportes rodoviários e coletivos e deslocações para Lisboa Fonte: Elaborado em trabalho de grupo no 1º 

Semestre 

Ilustração 73: Níveis hierárquicos rodoviários municipal de Lisboa. Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, 

Julho de 2011 
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Ilustração 75: Trafego motorizado nos corredores de entrada/saída de Lisboa (TMD 2003),Fonte: Lisboa o 

desafio da Mobilidade, 2005 

Ilustração 76: Tráfego motorizado nos corredores de entrada/saída de Lisboa (TMD 2008 face a 2003), Fonte: Lisboa o 

desafio da Mobilidade, 2005 
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Ilustração 78: Freguesias próximas da 2ª Circular com elevada taxa de motorização. Taxa de motorização 

em cada unidade de análise (Veic./1000hab), Fonte: Lisboa o desafio da Mobilidade, 2005 

Ilustração 77: Pares origem-destino que utilizam a 2ª Circular (TMD 2003) Fonte: Lisboa o desafio da Mobilidade, 2005 
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Ilustração 79: Tráfego de entrada em Lisboa na Hora de Ponta Matinal: principais pares vias de 

entradas/vias de destino e pesos de fluxo correspondente. Fonte: Lisboa o desafio da Mobilidade, 2005 

Ilustração 80 Análise do perfil (faixas de rodagem) da 2ª Circular Fonte: Elaborado em trabalho de grupo no 1º Semestre 
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Ilustração 82 Análise da ocupação do território (espaços limites da 2ª Circular) Fonte: Elaborado em trabalho de grupo no 1º Semestre 

Ilustração 81: Análise de ocupação do território (espaços limites da 2ª Circular) Troço entre a estrada de Benfica e a estrada da Luz. Fonte: 

Elaborado em trabalho de grupo no 1º Semestre 
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Ilustração 84 Análise de ocupação do território (espaços limites da 2ª Circular) Troço entre a estrada da Luz e o bairro de Telheiras. Fonte: 

Elaborado em trabalho de grupo no 1º Semestre 

Ilustração 83 Análise de ocupação do território (espaços limites da 2ª Circular) Troço entre a cidade universitária e o bairro dos Olivais. Fonte: 

Elaborado em trabalho de grupo no 1º Semestre 
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Ilustração 86: Ranking das estações do Metropolitano de Lisboa em função da sua procura. Fonte: Relatório 

Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 

Ilustração 85: Rede ciclável existente e proposta para a área envolvente à 2ª Circular. Fonte: www.lisboaciclavel.cm-lisboa.pt 
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Ecologia e o Ambiente  

Ilustração 88: Estratégias gerais e questões ambientais relevantes para o PDM de Lisboa. Fonte: Relatório Avaliação Ambiental Estratégica 

Fonte: Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 

Ilustração 87: Carta de Permeabilidade Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 
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Ilustração 90: Bacias Hidrográficas de Lisboa Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 

Ilustração 89: Reservatórios de Água em Lisboa. Fonte: Matriz da água de Lisboa, 2004 
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A população 

Ilustração 91: Evolução da Taxa de Motorização em Lisboa e na AML Fonte: Relatório, Revisão PDM Lisboa, 

Julho de 2011 

Ilustração 93: População residente, segundo o nível de instrução em 2001, Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 

Ilustração 92: Contexto demográfico e social, 2008 Comparação entre diferentes áreas territoriais, Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, 

Julho de 2011 
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Ilustração 95: Densidade de residentes (indivíduos por hectare). Fonte: Lisboa um desafio 

para a mobilidade, 2005 

Ilustração 94: Estimativas da população residente, 2007 Fonte: Relatório Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 



2ª Circular: Entre Monsanto e o Aeroporto 

 

158 

 

 

Modelos de desenvolvimento e o Território 

 

 

Ilustração 96: Proporção da população residente com ensino superior completo (%) Fonte: 

Relatório Revisão PDM Lisboa, Julho de 2011 

Ilustração 97: Freguesias de maior carência nos sectores dos equipamentos – zonas de sobreposição Fonte: Relatório Revisão 

PDM Lisboa, Julho de 2011 
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Ilustração 98: Modelo territorial proposto para Portugal Fonte: Relatório do 

PNPOT, 2007 

Ilustração 99: Sistema Urbano Metropolitano existente e proposto Fonte: Relatório PROT-AML, 2010 



2ª Circular: Entre Monsanto e o Aeroporto 

 

160 

 

Processo de Trabalho: 

Todas as ilustrações elaboradas pelo candidato entre 2011 e 2012 

Ilustração 100: Desenho 

esquemático da situação 

atual da 2ª Circular entre 

Monsanto e o Eixo Norte-Sul 

(1º Semestre) 

Ilustração 101: Desenho 

esquemático das 

infraestruturas 

rodoviárias, de caminhos-

de-ferro da periferia e 

Lisboa (1º Semestre) 
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Ilustração 102: Esquema da proposta de áreas anelares de 

Lisboa a relação com a 2ª Circular (1ºSemestre) 

Ilustração 103: Proposta desenhada em relação ao quadro temporal e a estratégia primordial para a 2ª Circular (1ºSemestre) 
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Ilustração 105: Desenvolvimento da estratégia para a 2ª Circular (1º Semestre) 

Ilustração 104: Desenvolvimento da estratégia para a 2ª Circular, entre o eixo Norte- Sul e o Bairro São João de Brito 

Ilustração 106: Objetivos para o espaço público e as relações para com as infraestruturas (1º Semestre) 
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Ilustração 107: Relação entre os espaços marginais e marginais/canal, as ligações 

entre margens (1º Semestre) 

Ilustração 108: Relações entre os diferentes elementos projectuais e os objetivos 

(1º Semestre) 
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Projeto de intervenção: Segunda Circular - Campo Grande (1ºSemestre) 

Ilustração 109: Planta detalhe da proposta para a área do Campo Grande. A revitalização do Jardim e a utilização da área debaixo do viaduto 

para o peão, reformulando o sistema viário. (1ª Semestre) 1:500 
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Ilustração 111: Modelos representativos das relações entre as residências de estudantes propostas com a paragem do metro de 

superfície com a estação de Metro. O percurso como dinamizador do espaço debaixo do viaduto 

Ilustração 110: Desenho da vista sobre o viaduto da 2ª Circular para o Jardim com as residências de estudantes como imagem 

marcante que se eleva perante as árvores. Utilização do jardim. 
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Projeto de intervenção: Segunda Circular – Entre a estrada da Luz e o Bairro das Fonsecas 

Ilustração 115: Planta de proposta para a área 

Ilustração 114: Resolução do nó viário entre a via 

rápida proposta e o eixo norte-sul 

Ilustração 113: Esquema de utilização dos espaços propostos 

Ilustração 112: Desenho e corte esquemático da proposta para a área, as relações entre infraestruturas do parque urbano hídrico 

e o espaço público 
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  Ilustração 116: Cortes explicativos das relações entre vias propostas, a via rápida, as vias marginais e a área do centro de 

investigação proposta.  

Ilustração 117: Desenho da ´área do centro de investigação e relações entre os diferentes elementos 
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Documentação Fotográfica: 

Todas as fotografias capturadas pelo candidato a 22 de Setembro de 2012 

  

Fotografias 1: Área entre os Olivais e a estação de serviço 
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Fotografias 2: Área da estação de serviço 
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Fotografias 3: área do Campo Grande 
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Fotografias 4:Área da cidade universitária  
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Fotografias 5: Os diferentes bairros habitacionais 
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Fotografias 6: O eixo Norte-Sul e as Torres de Lisboa 
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Fotografias 7: A área entre O Centro Comercial Colombo e o Centro Comercial Fonte-Nova 


