
 

 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITETURA 

 

DESNÍVEIS URBANOS: UMA VIA, TRÊS ESPAÇOS 

Segunda Circular – entre limite e interface 

 

 

 

 

 

 

 

Diana de Carvalho Andrade Santos Moreira 

(Licenciada) 

 

Projeto para obtenção do Grau Mestre em 

Arquitetura com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial 

 

Orientador científico: Doutora Arquiteta Sofia Morgado 

 

Júri: 

Presidente: Doutora Arquiteta Maria da Fonte 

 Vogais: Doutora Arquiteta Sofia Morgado 

 Doutor Arquiteto João Rafael Santos 

 Arquiteto Miguel Batista-Bastos 

 

Lisboa, FAUTL, Dezembro, 2012 



  



 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITETURA 

 

 

DESNÍVEIS URBANOS: UMA VIA, TRÊS ESPAÇOS 

Segunda Circular – entre limite e interface 

 

Imagem: Boulevard Urbano 

 

Diana de Carvalho Andrade Santos Moreira 

(Licenciada) 

 

 

 

 

Orientador científico: Doutora Arquiteta Sofia Morgado 

 
 
Projeto para obtenção do Grau Mestre em Arquitetura com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial 

| Lisboa, FAUTL, Dezembro, 2012



 



- III - 

RESUMO 

 

 

TITULO: 

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

Segunda Circular – entre limite e interface 

NOME: 

Diana de Carvalho Andrade Santos 

Moreira 

ORIENTADORES: 

Doutora Arquiteta Carla Sofia Morgado 

Doutor Arquiteto João Rafael Santos 

 

 

Mestrado Integrado em Arquitetura com 

especialização em Planeamento Urbano e 

Territorial 

Lisboa, 15 de Outubro de 2012 

 

 

Será que a Segunda Circular continuará a ser a barreira física que 

separa duas realidades da cidade de Lisboa? A transformação desta 

num “boulevard urbano” será assim uma realidade tão distante? 

Sendo a Segunda Circular uma das áreas estruturantes da cidade, a 

proposta consiste na reconversão como elemento de reequilíbrio e 

distribuição de funções urbanas centrais, entre as áreas de 

crescimento recente e as estruturas mais antigas da cidade. 

Esta começou por ser um conjunto de avenidas que foram sendo 

construídas em épocas diferentes e que serviam determinadas 

infraestruturas. Devido à sua posição geográfica e ao aumento do 

uso automóvel, foi alterado o caracter da Segunda Circular para uma 

via-rápida. Esta alteração causou bastantes mudanças na 

organização da cidade de Lisboa. 

Como essência da proposta, temos a modificação da Segunda 

Circular e a criação de três espaços de interface que agrupem novos 

e propostos níveis de intercomunicações de diferentes aspetos 

urbanísticos, de transportes, de pessoas e de espaço público. 

Associado aos três espaços propõe-se uma estrutura verde que 

acompanhe toda a extensão da área de intervenção, que faça a 

ligação entre o “pulmão” da cidade, o Parque Florestal do Monsanto, 

e o Vale de Chelas. Dar-se-á mais enfâse às áreas verdes, zonas 

desqualificadas e à rede de transportes públicos que potenciam a 

conectividade e que possibilitam o atravessamento.  

Em suma trata-se de criar espaços públicos e um suporte forte de 

meios de transporte, através de intervenções que possibilitem um 

usufruto e uma vivência dos mesmos, criando um sistema de 

interação entre os diferentes lugares com o intuito de reformular esta 

zona da cidade, que tem um enorme potencial. 

Palavras-chave: Segunda Circular, paisagem, conexões, interfaces 
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Will the Segunda Circular continue to be the physical barrier that 

separates the two realities of Lisbon? Thus, will its transformation 

into an "urban boulevard" be a distant reality? As the Segunda 

Circular of the structural areas of the city, the proposal consists in the 

reconversion as element of a new balance and distribution of central 

urban functions between the areas of recent growth and the oldest 

structures in the city.  

This began as a set of avenues that have been built at different times 

and that served certain infrastructures. Due to its geographical 

position and increased automobile use, the character of the Segunda 

Circular was changed into a freeway. This transformation has had 

massive changes in the organization of Lisbon. 

As essence of the proposal, we have the modification of Segunda 

Circular and the creation of three new and proposed interface spaces 

which regroup levels and intercommunications of different urban 

aspects, concerning transport, people and public space. Associated 

with the three spaces it is proposed a green structure that 

accompanies the full extent of the intervention area, which makes the 

connection between the "lung" of the city, the Monsanto Forest Park, 

and the Chelas Valley. It will give more emphasis to the green areas, 

disqualified zones and to the public transport network enhancing 

connectivity and enabling the crossing. 

In sum it is about creating public spaces and a strong supporter of 

transportation through interventions which enable an enjoyment and 

an experience of the same, creating a system of interaction between 

different places with the intention of reshaping this area of the city 

that has an enormous potential. 

Keywords: Segunda Circular, landscape, connection, interfaces 
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INTRODUÇÃO AOS DESNIVEIS URBANOS  

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tema e objetivos propostos 

O presente documento constitui a tese de investigação para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura, com 

Especialização em Planeamento Urbano e Territorial da Universidade Técnica de Lisboa e intitula-se Desníveis 

Urbanos: Uma via, três espaços. Este trabalho incide num projeto de transformação da Segunda Circular numa 

via mais urbana, com a criação de um corredor verde e de espaços de interface de funções a diferentes níveis. 

O Projeto Urbano proposto consiste no desenvolvimento dos trabalhos iniciados no primeiro semestre no âmbito 

da disciplina de Laboratório Urbano e Territorial III. O objetivo principal é a elaboração de uma proposta 

urbanística sobre a Segunda Circular, uma das artérias mais importante da cidade de Lisboa e a sua envolvente. 

Este projeto visa o desenvolvimento de um trabalho nas áreas de urbanismo e de arquitetura. A Segunda 

Circular está identificada no PDM (Plano Diretor Municipal) como um elemento a reconverter num meio de 

reequilíbrio e distribuição de funções urbanas centrais entre as áreas de crescimento recente e as estruturas 

mais antigas da cidade. 

Para uma estruturação de todo o trabalho apresentado posteriormente, este é organizado por etapas de forma a 

facilitar a estratificação e hierarquização da análise. Assim sendo, como primeira fase temos a Segunda Circular 
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e os nós de interfaces propostos a diferentes níveis, como segundo o sistema destinado ao peão tanto habitante 

como turístico, e como terceiro mas sendo um elemento de interligação entre toda a proposta o sistema verde. A 

par com o objetivo geral estão outras pequenas questões que se encontram interligadas. 

O primeiro objetivo de intervenção recai sobre a “história do local”, na medida em que se pretende dar 

identidade aos dois troços da Segunda Circular que têm como nome, Avenida Marechal Craveiro Lopes e 

Avenida General Norton de Matos. A proposta consiste no reperfilamento e tratamento das vias criando a ideia 

de um ‘boulevard urbano’. Propõe-se também uma nova orientação da via em estudo na direção do Parque 

das Nações terminando esta sobre um dos elementos mais importante da cidade de Lisboa, o Rio Tejo. 

Contrariando a ideia de 2º Circular como uma via de atravessamento como é o caso da CRIL e do Eixo Norte-

Sul, este reperfilamento pretende que ganhe a amplitude da Avenida da República em Lisboa ou da Avenue des 

Champs-Élysées em Paris. Para que seja possível este tratamento de via é necessário haver uma proposta a 

nível metropolitano que possibilite o desvio do trafego em três grandes nós e que o desviem através da nova 

circular de Lisboa, a CRIL. Ainda assim ligada a “história do local”, mas em intervenção mais cirúrgica, propõe-se 

a requalificação de algumas antigas estruturas de bairros característicos e vias antigas, que se encontram 

agregados à Segunda Circular.  

 

O segundo objetivo incide na criação ou reformulação de diferentes interfaces ao longo da Segunda Circular, 

que ligam através de avenidas secundárias, ruas ou azinhagas a interfaces complementares já existentes ou a 

serem propostos. Estes centros criam espaços a diferentes níveis que possibilitam a criação e a agregação de 

diversas funções no mesmo local, assim como corredores estruturantes que atravessam Lisboa horizontalmente 

e verticalmente, sendo atualmente alguns destes corredores vias relevantes no contexto da cidade. Estes 

núcleos são zonas destinados também ao lazer e convívio tanto para os moradores, como para os 

trabalhadores, estudantes e essencialmente serão espaços de troca de ideias, culturas e vivências. Podem ser 

espaços consolidados, compostos por tecidos urbanos estruturados onde se pretende valorizar a morfologia e a 

tipologia urbana envolvente com pequenas propostas cirúrgicas permitindo a união entre as duas margens de 2º 

Circular; como podem também ser espaços a consolidar onde se deteta malhas por reconverter 

urbanisticamente e funcionalmente, bem como espaços intersticiais por estruturar e que permitam a ligação 

entre as duas margens ou simplesmente destinada à estrutura verde proposta. 

 

O terceiro objetivo consiste na aglomeração de diferentes espaços verdes já existentes numa estrutura 

verde/ecológica que associem os dois objetivos anteriores. Este plano contraria o sentido das atuais 

orientações verdes (de norte para sul) como é o caso do Vale de Chelas (Parque da Bela Vista) ou do Parque 
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Florestal do Monsanto, adotando o sentido das principais vias de atravessamento da cidade de Lisboa, de este 

para oeste. Para uma melhor concretização deste manto verde é necessário uma diminuição do trafego 

rodoviário individual e a criação de uma nova linha de transporte públicos para toda a extensão da Segunda 

Circular. Esta carece bastante de meios de mobilidade que acompanhem-na na sua extensão, como por 

exemplo de autocarros, elétrico (proposta do PDM), metro de superfície e metro subterrâneo. Com este objetivo 

vai se verificar uma ampliação das opções de circulação a pé e em bicicleta, uma redução da poluição ao longo 

da Segunda Circular, assim como a redução da velocidade de circulação automóvel. 

 

Local de Intervenção  

O território de intervenção, enquadra-se na Área Metropolitana de Lisboa, incidindo sobre uma grande zona que 

vai desde Benfica, beneficiando do Parque Florestal do Monsanto como base, até Santa Maria dos Olivais, tendo 

o Aeroporto de Lisboa e o Parque da Bela Vista como topo. Esta área é rica numa diversidade de malhas e 

vivencias que estão diretamente e indiretamente relacionadas com a Segunda Circular.  

Na área metropolitana de Lisboa, a Segunda Circular enquadra-se na coroa norte da cidade e liga a parte 

oriental a ocidental, sendo uma das artérias mais importante da estrutura rodoviária. Esta via tem esta 

localização devido a diversos planos projetados para Lisboa, nomeadamente o Plano Diretor de 1948, de 

Étienne De Gröer, em que se pretendia definir uma matriz de organização da cidade, estabelecendo conceitos e 

desenhos de uma rede viária estruturante baseada em circulares e radiais. Apesar da importância este plano, foi 

aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa embora nunca tivesse tido aprovação governamental. Quando esta 

foi projetada, a 2ªCircular era considerada um dos limites da cidade. 

Inicialmente a Segunda Circular não foi uma via planeada para atravessar a cidade, mas simplesmente para 

fazer a ligação da rotunda do Aeroporto a Cabo Ruivo, correspondendo à Avenida Marechal Gomes da Costa. 

Posteriormente esta foi prolongada para servir motivos militares (podendo ser chamada “estrada de 

circunvalação”) sendo assim composta por um segundo troço, Avenida Marechal Craveiro Lopes e um terceiro 

troço, Avenida Marechal Carmona. Todavia atualmente apenas é constituída pelo segundo troço que vai desde o 

viaduto do Campo Grande à zona do Aeroporto e pelo terceiro troço que atualmente se chama Avenida General 

Norton de Matos que vai desde Benfica (mais propriamente perto da área da linha de comboio que passa na 

Estação de Benfica) ao viaduto do Campo Grande. Apesar destas estarem devidamente assinaladas, muitos são 

aqueles que não sabem o nome destas duas vias ou apenas sabem um deles pensando ser o nome da Segunda 

Circular. 
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Como é atualmente uma das artérias principais, tanto de passagem como de distribuição de toda a cidade, esta 

tem um elevado tráfego tornando a mobilidade muito complicada. O que antes era principalmente uma via de 

passagem, atualmente é uma via de ligação entre espaços, bastante central e com o crescimento da cidade, 

esta é uma grande fronteira entre diversas áreas. 

 

 

Figura 1 – Ortofotomapa da 

área de intervenção.  

Fonte: Programa da Unidade 

Curricular de Laboratório de 

Projeto Urbano e Territorial III 

executado no 1º semestre.  

 

 

Método do trabalho desenvolvido 

O método deste Projeto Final, como foi referido anteriormente, incide no âmbito da disciplina de Laboratório 

Urbano e Territorial III onde foram executados trabalhos relacionados com a composição de uma proposta 

urbanística sobre uma das “Áreas Estruturantes” identificadas no Plano Diretor de Lisboa (PDM - proposta de 

revisão), a Segunda Circular, com o objetivo de a reconverter como elemento de reequilíbrio e distribuição de 

funções urbanas centrais, entre as áreas de crescimento recente e as estruturas mais antigas da cidade. 

O projeto tem como diretriz principal a reconversão desta grande via numa via da cidade e não apenas num 

meio de atravessamento. Retirar o carácter de charneira entre a área norte e sul da cidade de Lisboa e torná-la 

num “zip” que ligue e faça a comunicação entre as duas áreas. Estas ligações através de atravessamentos 

perpendiculares à via possibilitam a ligação entre os residentes e os visitantes das duas margens. Este tipo de 

problema será resolvido através de atravessamentos pedonais, pontes pedonais ou viárias, plataformas, 

edifícios cuja cobertura é percorrível, ou outro tipo de estrutura. Aliado a estes atravessamentos encontram-se 

grandes áreas verdes a diferentes níveis que possibilitam a ligação visual como enriquecimento da Segunda 

Circular através de pontos de vista.  
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O método foi faseado em duas etapas, procurando em primeiro lugar adquirir o conhecimento da área de 

intervenção e do seu papel num contexto metropolitano e local, seguido da aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao desenvolvimento projetual da proposta. 

Numa primeira fase pretendeu-se analisar o trabalho realizado no 1º semestre assim como fazer uma recolha 

fotográfica e de informação mais alargada sobre o local. De seguida voltou-se a analisar a escala metropolitana, 

elaborando-se cenários de intervenção que seguissem algumas etapas estabelecidas no primeiro semestre ou 

que rompessem por completo com estas. De início identificaram-se formas de urbanização e espaços abertos 

existentes assim como zonas de possível interesse a nível da cidade e do local, de forma a consolidar ideais 

bases e objetivos de trabalho. A análise e crítica de instrumentos de gestão e planeamento territorial foram 

também essencial para esta compreensão e para o reconhecimento dos problemas e oportunidades dos 

mesmos. 

 

 

Esquema 1 - Proposta de desvio de tráfego da Segunda 

Circular, fazendo a circulação passar através da CRIL e 

havendo nós de distribuição que acompanham esta nova via 

– Área Metropolitana de Lisboa. 

Fonte: Esquema elaborado para este trabalho. 

 

 

Numa segunda fase, analisou-se uma escala projetual deixando a área metropolitana e concentrando-se na via 

em estudo. A primeira visão pretendeu preservar e integrar elementos de interesse patrimonial, identificando e 

propondo novos usos e serviços. Define-se as intervenções singulares no edificado existente e no proposto. A 

delimitação das áreas de intervenção e sua conectividade com a via em estudo aclara a área de intervenção. A 

modelação do terreno com variadíssimas altimetrias - diferentes níveis - vai determinar a conceção dos espaços 

públicos e a definição da infraestrutura de transporte e zonas de paragem. As conclusões do trabalho efetuado, 

possibilitam questionar, se este reúne todas as respostas que no início se detetaram e abrir novas opções de 

pequenas intervenções nas áreas adjacentes à zona em estudo e que venham enriquecer à proposta do Projeto 

Final.  
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Para tal faseamento e análise foi necessário um estudo a nível histórico e cartográfico, com material recolhido no 

Gabinete de Estudos Olisiponenses, na Biblioteca da APL, na cartografia de Filipe Folque e Silva Pinto, entre 

outros elementos mais dispersos que criaram uma base sólida, histórica e fundamental do local. Possibilitando 

assim, o desenvolvimento do projeto apoiado em vivências passadas, como é o exemplo de antigas vias 

essenciais para a estruturação da Segunda Circular. 

A um nível alargado foram consultados instrumentos de gestão territorial (IGT´s), tal como alguns programas e 

relatórios sumários dos mesmos. Foi neste tipo de documentos que se retiraram alguns dos elementos de 

estruturação e potencialidades para o local, como a urbanização e os novos acessos da zona da Alta de Lisboa, 

um novo ponto de vivências futuras. 

Concluindo, estes diferentes estudos deram origem a um projeto estratégico alargado e posteriormente uma 

intervenção mais cirúrgica em três locais diferentes. 

 

Questões de reflexão sobre o projeto de intervenção 

Depois de uma primeira abordagem ao local e de uma breve descrição do trabalho proposto, seguem-se três 

capítulos que orientam o trabalho até ao último capítulo dos princípios do projeto. Foram levantadas algumas 

questões durante a execução da primeira impressão do Projeto Final de Mestrado que o acompanharam sempre 

ao longo do percurso. Estas surgiram de forma intuitiva e foram a razão das diferentes respostas para a escolha 

das opções urbanísticas. As questões são as seguintes: 

 Como evitar a segregação de duas margens bastante consolidadas por um elemento físico forte - Segunda 

Circular - e como planear este tipo de território intermédio? 

 Como tornar a Segunda Circular numa avenida urbana ambientalmente sustentável e energeticamente 

eficiente?  

 Como tornar uma infraestrutura com o carácter de via rápida num espaço amigável, seguro e destinado 

para todos? 

 Como planear uma zona que tem tantos projetos que se encontram alguns em fase de concretização e 

outros ainda em estudo? 
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BASES CONCEPTUAIS DA PROPOSTA – OLHAR A ARTE NO PLANEAMENTO 

URBANO | CAPÍTULO I 

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de planeamento urbano tem como objetivo a melhoria ou a revitalização de pequenos aspetos, 

assim como de uma determinada área urbana que pretende propiciar aos habitantes uma melhor qualidade de 

vida possível. O planeamento tem também como princípios o espaço e o local, as visões políticas e os 

processos económicos. 

Esta complexidade, em cidades antigas como é o caso de Lisboa, têm a tendência para ter uma série de 

problemas interligados desde antigas infraestruturas, edifícios devolutos, comércio nos núcleos mais antigos das 

freguesias em declínio e edificado habitacional obsoleto. Todas estas questões podem-se verificar na área de 

estudo. Com a crise dos dias de hoje e a diminuição dos recursos económicos, é necessário haver uma maior 

preocupação nos programas propostos, refletindo na reabilitação da habitações antigas até pequenos comércios 

com programas de novos empregos. No caso do trabalho desenvolvido, será uma das componentes a ter em 

conta, procurando revitalizar o emprego na área e tornando-a de várias formas atrativa para a passagem e 

paragem do indivíduo nos diferentes interfaces. 
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As bases conceptuais do projeto consistem na explicação do mesmo através de várias análises e textos onde se 

expõe essencialmente a ideia deste. Num plano mais geral apreende-se as camadas de análise explícitas nos 

objetivos da introdução e desenvolve-se de forma a ganhar consistência. Assim, pode-se dividir o trabalho final 

em três grandes subtemas que se encontram inteiramente interligados: 

 A reestruturação da Segunda Circular através de um reperfilamento e do aproveitamento dos desníveis 

urbanos – interfaces de funções; 

 A construção de um sistema verde destinado ao peão onde se pretende que este tenha uma maior 

importância na via em estudo; 

 E um sistema de transportes que venha enriquecer e dar novas possibilidades de atravessamento da 

cidade de Lisboa. 

No âmbito da proposta para o Projeto Final, foi realizada uma recolha de um conjunto de intervenções em locais 

com características ou ideias semelhantes ao analisado no local em estudo, na medida em que estas 

abordagens ajudem a compreender as formas de intervenção de relevância atualmente.  
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1.1 Diferentes interfaces a diferentes níveis 

Como primeira base conceptual, este é o ponto onde todos os objetivos se vão articular. A proposta incide na 

criação ou reformulação de diferentes interfaces ao longo da Segunda Circular, que liguem através de avenidas 

secundárias, ruas ou azinhagas a interfaces complementares já existentes ou a serem propostas. Estes núcleos 

criam espaços a diferentes níveis que possibilitam a criação e a agregação de diversas funções no mesmo local, 

assim como corredores estruturantes que atravessam Lisboa horizontalmente e verticalmente.  

 “ (…) De fato, um espaço intermodal interage com o seu contexto tanto como uma comodidade para os 

moradores locais e como um espaço urbano para seus utilizadores e para os funcionários que nele trabalham. É 

precisamente essa ligação entre o global e o local que cria a sua identidade. (…) “ (François Ascher, 2007, 

página 168) 

O reperfilamento da Segunda Circular também é um ponto-chave de toda esta estrutura. Esta vai possibilitar o 

controlo do tráfego em algumas áreas e essencialmente a união entre a margem norte e sul da via em causa, 

pois, atualmente é um obstáculo na coesão da cidade de Lisboa. 

Numa primeira análise do local, verifica-se a continuidade da Segunda Circular sem nenhuma interrupção de 

outra via. Isto leva a crer que existe uma diferença de cotas ao longo do eixo principal que possibilita uma 

análise muito diferenciada desta, assim como a intersecção de outras vias de importância semelhante ou inferior 

a área em estudo. Estes multiníveis urbanos não são apenas a diferença entre altimetrias mas entre diferentes 

camadas (layers) existentes. Ou seja, não é só uma questão de moldagem do terreno mas sim de interface entre 

diversas funções, que vão desde as vivências, ao lazer, aos serviços, aos transportes e ao próprio sistema de 

cotas. 

Assim, a intermodalidade não pode ser reduzida para o conceito básico de uma plataforma técnica com umas 

funções agregadas nesta mesma. É necessário haver uma coesão e uma sintonia dos valores urbanos daquele 

local para a criação do seu ambiente específico. É por isso que esta relação espacial e abstrata com a cidade é 

fundamental. (François Ascher e Mireille Apel-Muller, 2007)  

A localização e a acessibilidade destas plataformas são também um elemento crucial. As propostas da criação 

destes novos núcleos associam-se a espaços amplos e aparecem nas imediações de uma infraestrutura maior – 

comércio, lazer ou serviços – assim como em centros formados pela própria Segunda Circular. A dimensão e as 

funções nestas mesmas plataformas diferem da importância que se pretende atribuir a estas áreas e ao número 

de pessoas que apenas estão de passagem ou se vão perlongar a sua estadia no local. O objetivo principal 

destas estruturas é reforçar ou criar um espaço público animado em torno de uma rede de vias já existentes. 
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Para uma intervenção mais pormenorizada e tendo em conta as margens existentes, é necessário a reabilitação 

urbana de certas áreas degradadas. A regeneração dos bairros sociais, de habitações abandonadas e de 

algumas áreas obsoletas são um elemento fulcral para o conforto, segurança e para uma visão muito específica 

do espaço para o peão. Para um maior conforto do cidadão será assegurado o aumento dos níveis de segurança 

do espaço público, através do desenho urbano, da criação de novos percursos pedonais com dimensões 

razoáveis, da proposta de novos serviços diretamente relacionados com a Segunda Circular, de uma iluminação 

das vias mais acentuadas e de nova sinalética tanto para o peão, como para o ciclista ou para o condutor. 

 “ (…) Não é possível fazer as pessoas usarem as ruas não tendo nenhuma razão para as usar. Não é possível 

fazer as pessoas observarem as ruas que não querem ver. (...) A segurança da rua funciona melhor, na maior 

parte das vezes, e com menos hostilidade ou desconfiança precisamente quando as pessoas estão a usar e 

desfrutar das ruas da cidade de forma voluntária e pelo menos consciente, fazendo elas o policiamento. (…) O 

requisito básico de vigilância é a quantidade substancial de lojas e outros locais públicos espalhados ao longo 

dos passeios de um bairro; empresas e locais públicos que são utilizados á tarde e noite devem especialmente 

estar entre eles.” (Jane Jacobs, 1961, página 101) 

Ao falar de multiníveis urbanos não se refere apenas às diferenças de cotas no terreno, às alturas do edificado 

ou das vias existentes. Este termo é bastante mais abrangedor do que aparenta. Os níveis podem ser: de 

altimetria como referidos anteriormente como se podem referir a diferentes níveis de transporte, distinguindo o 

transporte coletivo do transporte individual e fazendo ainda diferenciação dentro destes (ciclovias, automóvel, 

táxi, autocarro, comboio, metro, elétrico, etc.); de equipamentos como serviços, comércio e habitações; de 

espaços verdes, reconhecendo os parques, os corredores verdes, as matas ou as quintas; e de infraestruturas 

como as de diferentes tipos de vias, como de estruturas de paragem e largada de peões de transporte publico.  

O papel desempenhado por Le Corbusier no desenvolvimento da arquitetura do século XX é causa suficiente 

para que se examine com certo detalhe alguns pormenores, que, de certa forma, se encontram relacionados 

com as linhas condutoras do trabalho desenvolvido e que serão projetados no planeamento urbano proposto. 

Segundo este, as grandes cidades do futuro e como base estrutural da maioria dos seus edifícios, as ”Villes 

Pilotis”, assentavam em pilastras, deixando o terreno fluir debaixo da construção, funcionando por patamares 

nos níveis superiores e derivando do conceito da rua elevada, a “Rue Future”. (Le Corbusier mencionado por 

Kenneth Frampton, 1987) Em algumas zonas da cidade de Lisboa verifica-se a utilização deste conceito de 

abertura do nível térreo no edificado, como se verifica num troço da Avenida do Brasil. Ainda para Le Corbusier e 

seguindo a ideia de cidades-jardins, a imagem arquitetónica do Jardim de cobertura supostamente recriava o 

terreno coberto pela construção da casa assim como seria um espaço de convivência e lazer.  
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Numa análise mais alargada e adaptando este conceito arquitetónico ao planeamento urbano, a hierarquização 

e estratificação identificada aplica-se à ideia base proposta dos Multiníveis Urbanos, juntando tudo num único 

local mas onde cada nível tem a sua função. 

Alguns planos de "novas cidades" propostos por Le Corbusier baseavam-se em redes de infraestrutura sem 

conexão, rápidas e futuristas, ou seja, "multiníveis de circulação", que são sistemas baseados em massivas 

rodovias, aeroportos na proximidade de estações ferroviárias e onipresente rede de energia, de comunicações e 

de sistema de água. Fluxos de peões, como em quase todos os sistemas modernistas, deviam ser totalmente 

separados do tráfego tendo os seus próprios sistemas de passagem. (Le Corbusier mencionado por Stephen 

Graham e Simon Marvin, 2001) Este género de plano oferece oportunidades ilimitadas para intercâmbio e 

integração e enquadra-se no sistema de multiníveis propostos no trabalho final de Mestrado. 

 

 

Figura 2 - “Plan Obus”, exemplo dos “multiníveis de circulação” de Le Corbusier. 

Fonte: “Historia crítica de la arquitectura moderna”, 1987, Texto “Le Corbusier y la Ville Radieuse, 1928-1946” de Kenneth 

Frampton, página 183. 

 

O projeto “Economic revival, Transbay Transit Center” é um bom exemplo do tipo de interface possível em 

alguns pontos da Segunda Circular. A nova estação de São Francisco é o mais novo centro de mobilidade e irá 

centralizar todos os transportes da cidade, acomodando nove sistemas sob o mesmo teto. Pelli Architects 

projetaram um novo terminal com diferentes níveis onde podemos encontrar o prolongamento da linha 

ferroviária, um parque que ocupa toda a área do edifício e uma rua destinada só a comércio e serviços. A 

estação transmite uma forte mensagem que um sistema verde pode ser combinado com sucesso com o 

transporte moderno, pois esta fará muito da sua limpeza (ex. reciclagem de águas residuais). 
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Figura 3 - Economic revival, 

Transbay Transit Center, San 

Francisco, Pelli Architects.  

Fonte: http://www.worldarchite 

cturenews.com/index.php?fuse

action=wanappln.projectview&

upload_id=13291. 

 

  



DESNIVEIS URBANOS: UMA VIA TRÊS ESPAÇOS 

 

- 13 - 

 

1.2 Sistema Verde – visão do peão 

Continuando a dar a importância que o carro tem na Segunda Circular, não se pode negligenciar o peão e a 

transformação da área em estudo num espaço também destinado a este. 

Desta forma e sendo um dos espaços que o peão desfruta com maior prazer, a proposta consiste na execução 

de um plano que torne a Segunda Circular numa via mais urbana e assim sendo mais verde. Isto é, com a 

criação dos diferentes interfaces podemos agregar o peão a uma estrutura verde que venha enriquecer esta via 

que outrora foi apenas uma via de circulação e não um dos eixos/avenida mais importante da cidade de Lisboa. 

 “O que é uma rua? É uma via dentro de um aglomerado que serve especificamente ou simultaneamente para 

atravessar uma parte desse aglomerado, para aceder a locais situados ao longo ou na proximidade imediata da 

via, e para gerar um espaço comum que pode ser utilizada para diferentes tipos de atividades. (…) o boulevard 

urbano com os seus terraços, as suas áreas de lazer, os seus carrinhos, as suas ruas largas onde passageiros 

passam, moradores e comerciantes se misturam; ou então a parkway, uma espécie de autoestrada alinhada 

com edifícios residenciais e passeios paisagísticos. (…) “ (François Acher, 2007, página 24) 

Atualmente, ao analisarmos a área de intervenção são bastante legíveis certas manchas verdes que têm alguma 

importância na estrutura da cidade de Lisboa. O Parque Florestal do Monsanto é considerado o pulmão da 

cidade apesar deste se encontrar apenas numa área da cidade. A proposta consiste na aglomeração de 

diferentes espaços já existentes num sistema verde interligado aos outros dois objetivos. Este plano contraria o 

sentido das atuais áreas verdes, de norte para sul como é o caso do Vale de Chelas (Parque da Bela Vista) ou 

do Parque Florestal do Monsanto, e adota o sentido das principais vias de atravessamento da cidade de Lisboa, 

de este para oeste. 

Como foi referido no projeto que serviu de base para o primeiro conceito, a criação de um sistema sustentável e 

de própria limpeza é essencial devido à época que o País atravessa e que possa tornar estes espaços 

“autossustentáveis”. Um dos pontos essenciais mas que por vezes é prejudicial é a geografia da cidade, isto é, 

devido às sete colinas a existência de grandes vales pode ser uma ameaça por parte de cheias ou pode ser uma 

virtude com a criação de bacias de retenção que sirvam de serviço de rega da estrutura verde da Segunda 

Circular.   

Relativamente às águas pluviais estas podem ser resolvidas através de espaços de grandes ou pequenas 

dimensões mas de carácter pantanoso, “”sistema de bio-retenção”. Sendo este sistema dominado pela presença 

ou ausência de água e o elemento que faz a ligação entre o terreno e a vegetação pantanosa, este possibilita 

uma enorme biodiversidade de diversas plantas que têm como função o tratamento a curto prazo de águas 
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pluviais. Pode-se associar este sistema às vias rodoviárias concebendo-lhes uma imagem de corredor verde 

como o proposto para a Segunda Circular (Brooke Ryan, 2004). 

 

 

Figura 4 – Sistema de bio-retenção em vias rodoviárias – antes e depois da transformação de uma via. 

Fonte: Livro “The Mesh Book Land-scape/Infrastructure”, 2004, texto “Stormwater Infrastructure” de Brooke Ryan, 

página 229. 

 

Mas ao longo da área em estudo existe uma variedade de vistas e paisagens que a tornam diversificada na sua 

estrutura. A continuidade e a conectividade entre espaços tanto visíveis como invisíveis (networks) vêm reforçar 

a ideia do reperfilamento das vias com elementos que se destaquem e que marquem uma estratégia. Desta 

forma temos duas leituras diferentes ao longo da Segunda Circular: possuímos uma maior densidade em 

algumas zonas da área de intervenção devido a intensidade de funções no mesmo local, desde vivências, 

comercio, serviços, transportes, mobilidades, etc. e, por outro lado, pode-se verificar espaços mais amplos em 

algumas zonas onde se verifica uma menor densidade populacional e que possibilita a criação de novos espaços 

associadas a estrutura verde.  

O projeto “The High Line” de Nova Iorque surge como um exemplo atualmente muito comentado devido à forte 

afluência da população e ao impacto causado. Este projeto torna-se interessante desde que é reabilitada a 

antiga e inutilizada via-férrea industrial. Esta nova infraestrutura elevada torna-se, simultaneamente, num novo 

espaço público verde com variados pontos de acesso ao longo do seu percurso. Cada um destes acessos é, de 

certo modo, ativo ao ter algo que atraí o cidadão e que o leve a passar tempo e explorar o parque. Além disso, 

outra componente importante é a inspiração pela paisagem selvagem. Gerada naturalmente pela desocupação 

da linha, a equipa desenvolveu um sistema de pavimentos que incentiva o crescimento natural da vegetação 

criando assim ambientes indefinidos. 
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Figura 5 - The High 

Line, New York, 

James Corner Field 

Operations & Diller 

Scofidio + Renfro. 

Fonte: http://www.ar-

chdaily.com/. 

 

Já o projeto do “Institutes of Higher Learning Proposal” vem de encontro com a preocupação dos espaços verdes 

e dos espaços de interface serem autossustentáveis. Estes espaços em Hong Kong têm como conceito uma 

arquitetura que foi projetada para atender a uma especificidade - biótopo social-urbano-ambientais, ou seja, um 

projeto através da compreensão de uma cidade como um sistema ecológico (um sistema natural evoluído 

através de um conjunto de regras culturais, sociais, económicas, históricas e ambientais.) Cada arquibiótopo é 

uma zona de pequena escala com eventos únicos e programas que são misturados e hibridados. Isto tudo 

funciona através de multiníveis de verde com uma arquitetura flexível, havendo o cuidado de manter o parque e 

todo o arvoredo que neste se encontra assim como melhorar a comunidade, o benefício da envolvente e uma 

variadíssimas interações sociais. 

 

 

 

Figura 6 - Institutes of 

Higher Learning 

Proposal, Hong Kong, 

Adrian Lo. 

Fonte: http://www.allhi-

tecture.com/search.php?

q=Adrian%20Lo. 
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1.3 Interface infraestrutural 

Ao construir os dois anteriores objetivos e nunca negligenciando o peão, é necessário ter em conta o tráfego 

rodoviário e as deslocações diárias efetuadas pela população na Segunda Circular. A nova circular de 

atravessamento da cidade de Lisboa, a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa), veio possibilitar o desvio de 

algum deste transito e a transformação da infraestrutura em estudo, como referido anteriormente, numa via mais 

urbana. Hoje em dia, os passeios, a ciclovia, o autocarro e os automóveis estão alinhados lado-a-lado dividindo 

as redes de transporte por faixas. Olhando desta forma só se tem em conta uma das dimensões da rua, a 

dimensão linear, descurando os seus valores principais, a transversalidade e a quebra da barreira que hoje em 

dia a Segunda Circular constitui. 

 “ (…) Como tal, a designação "infraestrutura" é um tanto enganador. Ao invés de ser "abaixo", implicando uma 

presença invisível sob a paisagem, talvez a infraestrutura deva ser vista como uma extensão de toda a (ou além 

da) paisagem como uma espécie de superestrutura. Nestes termos, se a paisagem está fora dos limites da 

arquitetura, a infraestrutura está então fora do limite da paisagem. A infraestrutura é, então, paradoxalmente, 

grande demais para ser vista.” (Chis Sawyer, 2004, página 267) 

Atualmente, as infraestruturas não devem ser observadas apenas e unicamente de um ponto de vista funcional e 

individualista, tornando essencial para o cidadão que as utiliza e para as cidades a componente paisagística e de 

mobilidade. A proposta geral do Projeto Final define que problemas como questões sociais, tecnológicas, 

ambientais, de consumo energético e de mobilidade se pretende agrupar tudo num único sistema.  

 “Transporte como um serviço público. Na batalha entre as diferentes mobilidades existentes na rua, o transporte 

público tem um papel dominante, pois oferece muito eficazes soluções quando a procura é alta e concentrada. 

Também oferece mobilidade para todos aqueles que não podem pagar o transporte individual. Oferece um 

serviço que molda a paisagem da rua e que contribui para o seu caráter do espaço público. O desafio para a 

evolução do transporte público de hoje é trazer associada a rua, em vez de dividi-lo.” (François Ascher,2007, 

página 153) 

Pode-se considerar dois tipos de infraestruturas, os sistemas físicos e os invisíveis que se organizam em 

diferentes tipos de fluxos e em vários processos de ligação entre sistemas. Ambos os sistemas, físicos 

(estradas, rios, esgotos, sistemas sociais, equipamentos, etc.) e invisíveis (internet, telecomunicações, 

eletricidade, etc.) estão associados e têm vindo a ser determinantes para a compreensão do novo paradigma 

urbanístico. 

A faixa ocupada pelas infraestruturas no Planeamento Urbano é hoje em dia um dos setores mais importantes 

de fluxos internacionais e nacionais de finanças, tecnologia, capital e conhecimento. O poder das novas 
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tecnologias de informação (redes virtuais) amparam a complexa reestruturação das formas urbanas, estilos de 

vida e das paisagens, assim como são também aplicadas para a reorganização das redes tradicional e 

modernas de transporte, de energia e água. (Stephen Graham e Simon Marvin, 2001) 

Desta forma, seguindo as constantes evoluções tecnológicas e alterações financeiras e para que o peão não 

saísse prejudicado, a proposta integra uma nova linha de transporte público com uma facha destinada de modo 

a que o atravessamento desta continuasse a ser possível mas não apenas de carro mas sim de um transporte 

que fizesse o mesmo trajeto, que até fosse mais rápido e que fosse acessível a todas as fachas etárias. Assim 

sendo, a criação de uma linha de metro de superfície que acompanhe toda a via é essencial, para além da 

colocação de um autocarro que faça pelo menos a toda via e que possibilite ao peão a troca fácil entre 

transportes públicos. Atualmente a Segunda Circular tem um deficiente sistema de estações, encontrando-se 

desligada da via e só havendo contacto em dois pontos desta. 

Este sistema encontra-se proposto de modo a estar integrado nas interfaces a diferentes níveis, referidos 

anteriormente como um dos principais objetivos. Como referência nacional temos o Metro do Porto, o “Andante” 

que apesar de não percorrer apenas uma grande via de atravessamento este está integrado na estrutura 

histórica da cidade fazendo o atravessamento rápido desta. 

O projeto “Houston Metrorail” é um exemplo de como poderia ser as novas linhas de metro ou elétrico para a 

Segunda Circular. O protótipo cria uma imagem de todo o sistema ao mesmo tempo através da adaptação das 

cores, pavimentação, padrões e estrutura. A plataforma é constituída por um telhado de vidro translúcido que 

cobre um terço das plataformas de forma a dar conforto ao cidadão. O tratamento das estações veio possibilitar 

o renovar dos espaços urbanos adjacentes voltando um pouco a história da cidade de Houston. 

 

 

Figura 7 - Houston 

Metrorail, Houston, Texas, 

Architect: Hok.  

Fonte: http://www.hok.com-

/design/service/planning-

urban-design/houston-

metro-light-rail/. 
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1.4 Sumário conceptual da Arte no Planeamento Urbano 

Muito para além dos casos mais conhecidos, as grandes e diversas infraestruturas no seio de importantes 

cidades são atualmente um facto comum em todo o mundo, constituindo indubitavelmente um paradigma das 

cidades nesta primeira década do século XXI. A elaboração deste enquadramento projetual foram substanciais 

para um aprofundamento do tema e serviram de referência e sustento para a coerência do trabalho. Desta forma 

e seguindo a estrutura da introdução do capítulo, segue-se uma pequena reflexão sobre os três subtemas do 

trabalho final: 

 A reestruturação da Segunda Circular não é só feita através do reperfilamento que vai possibilitar o controlo 

do tráfego em algumas áreas mais caóticas mas também o aproveitamento dos desníveis urbanos através 

de interfaces de funções em pontos estratégicos ao longo desta. Porém este tratamento de via possibilita a 

quebra da barreira entre as duas margens e interliga diferentes tipos de cultura e vivências. Os desníveis 

urbanos poderão não ser desníveis mas sim multiníveis urbanos devido a intercalaridade e articulação de 

diferentes funções, infraestruturas e objetivos no mesmo local. 

 A construção de um sistema verde e a agregação deste com as interfaces, pretendem congregar o peão á 

estrutura verde para que esta ganhe uma maior importância e para que enriqueça esta via que outrora foi 

apenas uma via de circulação. A transformação desta num corredor verde estruturante possibilita que esta 

ligue as duas maiores estruturas verdes, o Parque Florestal do Monsanto com o Vale de Chelas que com a 

reestruturação que tem sofrido ao longo dos anos se pode dizer, que a Segunda Circular une os dois 

“Pulmões Verdes” da cidade. 

 Por último, a proposta de um sistema de transportes que venha melhorar e dar novas possibilidades de 

atravessamento da cidade de Lisboa, possibilitando a agregação dos dois anteriores pontos num único 

espaço, ou seja, quebra-se a barreira que a Segunda Circular forma, tanto a nível altimétrico como de 

interceção da função de atravessamento ligeiro com as novas funções de interfaces de serviços. Hoje em 

dia, os passeios, a ciclovia, o autocarro e os automóveis estão alinhados lado-a-lado dividindo a mesma 

via. Sempre com um pensamento ecológico e não só ambiental é necessário valorizar também a estrutura 

económica e de mobilidade. 

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 da área do projeto. 
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Núcleos de interface 

peões = meios de transporte = melhor ambiente 

Espaços verdes 

Meios de transporte 

Tráfego Intensidade 

Metro 

 

Autocarro 

 

Automóvel/Táxi

s 

 Parque de estacionamento 

 

Elétrico 

 

Habitação Comércio Serviços 

Bacias de retenção Linhas de água Áreas agrícolas 

Esquema 2 - Esquema das bases conceptuais e 

suas ligações. 

Fonte: Esquema elaborado para este trabalho. 
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ENQUADRAMENTO E INTERPRETAÇÃO DO TERRITORIO | CAPÍTULO II 

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo, depois de um pequeno enquadramento na introdução e de estipuladas as bases conceptuais é 

necessário fazer um estudo mais aprofundado da área, de forma a compreender certas zonas que mais tarde no 

capítulo dos Princípios do Projeto vão ser especificadas. Para que esta pesquisa seja bem efetuada recorre-se a 

diferentes tipos de cartografia, desde a militar a mais histórica, como é o caso das cartas de Silva Pinto. 

 “Outra vez te revejo – Lisboa e Tejo e tudo-, 

Transeunte inútil de ti e de mim, 

Estrangeiro aqui como em toda a parte, 

Casual na vida como na alma…” (Álvaro de Campos mencionado na página http://www.museudacidade.pt/) 

Neste capítulo pretende-se ainda enquadrar a temática Segunda Circular em todos os programas e planos 

existentes no território. Neste caso essencialmente foram analisados os principais Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT´s) e alguns instrumentos de pormenor que ajudem a identificar algumas alterações em curso nas 

margens da área em estudo. Os IGT’s sob uma perspetiva critica e espacial, são focados de modo a servir o 

trabalho desenvolvido e que o possa condicionar. Os conceitos de infraestruturas, de estrutura verde e 

ecológica, e de peão habitante e peão turístico serão focados, tendo sempre em conta a espacialidade do local 

ao longo do capítulo. 

http://www.museudacidade.pt/Paginas/Default.aspx
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2.1 Diferentes níveis de História 

Lisboa é uma das cidades mais antigas da Europa, definida por vales e colinas abertas, encontra-se num ponto 

estratégico na foz do maior rio da Península Ibérica, o Rio Tejo. Foi sempre uma cidade virada para o rio, 

construindo os seus primeiros núcleos nas margens deste. A Área Metropolitana de Lisboa funciona da mesma 

maneira e, atualmente pretende-se uniformizar a margem sul do Tejo para que haja uma continuidade e se 

concretize a ideia de “uma cidade de duas margens”. 

Na definição das Malhas Urbanas a cidade de Lisboa começou por ser estruturar nos vales e nas encostas ao 

longo da frente ribeirinha. Estendendo-se às colinas e expandindo-se linearmente ao longo das estradas antigas, 

associando os núcleos urbanos a quintas e conventos, muito existentes na época. Este primeiro traçado sofreu 

grandes alterações no acontecimento do Terramoto e posteriormente, no Incêndio de 1755. Depois deste foi 

necessário a reconstrução do núcleo histórico da cidade destruído pelo Terramoto. Marquês do Pombal foi 

responsável por este novo plano que originou alguma controvérsia visto a sua estrutura reta. O "Passeio Público" 

que se encontrava a norte de baixa da cidade, Avenida da Liberdade, gerou o rompimento das perspetivas de 

desenvolvimento da cidade de uma forma nuclear radio-concêntrica. Este novo centro de desenvolvimento 

apareceu como eixo primordial na estrutura da cidade de Lisboa e que se mantem até hoje. 

No final do século XIX, o traçado urbano de carácter orgânico ou resultante da expansão ordenada, 

desenvolveu-se em lotes de áreas rústicas com elevada densidade, pontuadas por espaços públicos e por 

logradouros privados. O centro histórico foi desta forma “engolido” e expandido por uma nova urbanização como 

se pode ver na cartografia de Filipe Folque de 1850. Este modelo gerou uma área urbana com características 

novas estruturadas ao longo de largos e extensos eixos lineares e definidas por traçados regulares, como se 

pode verificar mais tarde nas Avenidas Novas. A abertura da Rua Fontes Pereira de Melo levou à expansão da 

cidade desde o Parque Eduardo VII até ao Campo Grande, planificando todas as ruas adjacentes, paralelas e 

perpendiculares num desenvolvimento ortogonal como já se tinha observado na Baixa Pombalina. Este plano 

esteve a cargo de Frederico Ressano Garcia e foi aprovado em 1904. Nesta mesma altura, com a proposta do 

novo Aeroporto da Portela (1938) houve a necessidade de se chegar até este. A cidade de Lisboa crescia 

juntamente com a Segunda Circular. O primeiro troço denominou-se de Avenida Marechal Gomes da Costa e 

tinha como pressuposto ligações circulares da cidade. Este atualmente não é incluído na designação da via em 

estudo. A Segunda Circular inicialmente não foi uma via planeada para atravessar a cidade mas simplesmente 

para fazer a ligação da atual Rotunda do Aeroporto a Cabo Ruivo. 

A cartografia de Silva Pinto de 1910 é elaborada sobre os novos princípios do movimento moderno e sobre a 

tentativa de estruturar a globalidade do território do município. No século XX desenvolveu-se um fortíssimo 

crescimento com novas áreas integradas em programas de desenvolvimento urbanístico planeado, como os 
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Olivais, Chelas e Telheiras, ou simplesmente resultantes de múltiplos loteamentos dispersos de iniciativa 

particular ancorada em estradas antigas da coroa da cidade, como Benfica/Luz e Calçada de Carriche/Lumiar. 

Sob a orientação de Duarte Pacheco, o Município  decide-se pela criação de um parque verde em Monsanto 

atravessado por uma autoestrada inaugurado em 1944, que fazia a ligação de Lisboa ao Estádio Nacional. Esta 

nova via, denominada Estrada Nacional Nº 7 (EN 7), passaria mais tarde a designar-se Autoestrada A5 que faz 

atualmente ligação Lisboa - Cascais. 

A viagem pela História de Lisboa começa em pleno seculo XX onde surge a primeira proposta de um 

planeamento estratégico, o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, elaborado por Étienne de Groër. 

Este estruturamento deveu-se ao rápido crescimento de população levando à expansão da cidade. Lisboa 

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

cidade. Sob a presidência de Duarte Pacheco em 1948 o plano estava concluído e ficou aprovado pela CML, 

embora nunca tivesse tido aprovação governamental. As principais linhas de força do plano recaiam sobre: 

 A criação de uma rede viária rádio concêntrica estabelecendo conceitos e um novo desenho viário 

estruturante com base em circulares e radiais de Lisboa – projeção do primeiro troço da Segunda 

Circular; a deslocação e organização de um número significativo de população do centro para a 

periferia, com a projeção de novas zonas residenciais em bairros; construir uma zona industrial na zona 

oriente da cidade; planeamento da criação de uma ponte sobre o Tejo que fizesse a ligação das duas 

margens e por sua vez que tivesse ligação a uma das circulares; construir um aeroporto internacional 

na zona norte da cidade, onde se encontra o atual Aeroporto da Portela; e criar um parque florestal em 

Monsanto que fizesse a ligação a Loures através de uma estrutura verde e que impedisse a junção com 

cidades periféricas. 

Um dos bairros projetados e que se encontra diretamente relacionado com a área de intervenção é o Plano de 

Urbanização do Bairro de Alvalade. Este impôs algumas regras como a ideia de quarteirão semiaberto com 

funções essenciais no seu interior e composto por edifícios residenciais, individuais e coletivos. Atualmente é um 

bairro um pouco ou tanto confuso apesar da sua ordem interna. Com uma rica diversidade de tipologias este 

bairro sofreu pequenas alterações sendo estas mais nas vias que o atravessam. 

Considerado um bairro modesto, já numa fase mais tardia, Benfica aparece para um determinado público-alvo a 

pequena burguesia. Primeiramente com o nome de Santa Cruz de Benfica, este era basicamente ocupada por 

hortas, jardins e pomares. Com eles também algumas ordens religiosas se instalaram no território. Com a 

implementação de novas quintas, como é o caso da Quinta da Granja que resiste até à atualidade, e pela 

proximidade do pulmão da cidade, Benfica tornou-se rapidamente um dos maiores bairros de Lisboa. Atualmente 

numa primeira abordagem Benfica é uma área bastante compacta e consolidada. No seu seio encontra-se todas 
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as funções básicas e essenciais para o dia-a-dia do habitante, assim como diversas zonas verdes incluindo a 

Mata de Benfica ou Parque Silva Pinto e a Quinta da Granja, que atualmente facultou uma grande área do seu 

terreno para a agricultura urbana.  

Quando falamos de estrutura verde, Lisboa não é só Monsanto ou o Rio Tejo. É uma estrutura complexa natural 

ou artificial definida por diferentes tipos de espaços verdes, como jardins, parques, quintas ou até mesmo matas. 

Este conjunto rico, tem que ser analisado de acordo com a biodiversidade e com as questões ambientais. 

Monsanto sempre foi fundamental na estrutura ecológica e ambiental da cidade. Depois de diversas tentativas 

de arborização ao longo da história foi apenas no século XX, na política do Estado Novo que certos planos se 

tornaram numa realidade. Foi então designado por Parque Florestal do Monsanto na parcela ocidental da 

Cidade, executado sobre a visão de Duarte Pacheco passa a ser visto como o “Pulmão Verde” da Cidade. 

Atravessado pelo troço final da autoestrada Lisboa – Cascais, esta zona de lazer da população nunca foi, porém, 

isenta de problemas. Os limites e as funções do Parque, embora definidos no Plano De Groër, não chegaram a 

ser legalmente estabelecidos nem terminados, tendo sido apropriados para a construção de alguns bairros, para 

Instalações Militares assim como para a construção do polo universitário. 

O plano em vigor elaborado por De Groër, viria a sofrer uma revisão em 1959. Este proponha a introdução de 

projetos infraestruturais com maior relevância para a história do crescimento da Área Metropolitana de Lisboa. 

Exemplo desta revisão é a construção da primeira ponte sobre o Rio Tejo, a Ponte Salazar, ou a construção do 

Estádio da Luz. Neste seguimento e visto a necessidade da ligação dos dois polos mais importantes para Lisboa 

– Aeroporto de Lisboa e o Parque Florestal do Monsanto – posteriormente entre 1957 e 1961 proporcionou-se a 

construção do segundo troço da Segunda Circular, a Avenida General Norton de Matos, como designação de 

“estrada de circunvalação”. 

 

 

Figura 8 – Fotografias 

antigas da Segunda Circular.  

Fonte:http://lisboaantiga.-

web.simplesnet.pt. 

 

Uma característica da cidade de Lisboa nesta época e que se foi perdendo ao longo dos anos, era a pureza do 

ar devido a proximidade do Rio Tejo, visto as zonas industriais se situarem na altura em zonas periféricas. 

http://lisboaantiga.-web.simplesnet.pt/
http://lisboaantiga.-web.simplesnet.pt/
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Em 1967 foi elaborado por Meyer-Heine o segundo grande plano de expansão da cidade, o Plano Geral de 

Urbanização de Lisboa. Este deveu-se à necessidade de adaptação da nova realidade urbana, ao aumento do 

trafego automóvel, da construção da primeira rede de metropolitano, da construção da ponte sobre o Tejo e do 

aumento do sector terciário nas áreas envolventes à cidade. As principais linhas orientadoras deste plano 

encontram-se na sequência e na atualização do plano De Groër. A criação de um eixo-distribuidor, o atual Eixo 

Norte-Sul, apoiado a norte na autoestrada do Norte e a sul e na Ponte 25 de Abril, é a maior alteração proposta 

assim como um dos elementos mais importante no planeamento da cidade de Lisboa. Em 1974 durante o 

decorrer do plano de Meyer-Heine, é iniciado juntamente com a elaboração das novas infraestruturas 

rodoviárias, a construção do troço que faltava, Avenida Marechal Craveiro Lopes, para a concretização da 

Segunda Circular, definindo a imagem que mantêm na atualidade. Esta iniciativa deveu-se ao aumento da 

população e desta forma do tráfego sendo necessário a concretização do eixo principal que servia de 

atravessamento rápido da cidade. Esta via mantém a orientação do Plano Diretor de 1948, em que De Gröer 

pretendia definir uma matriz de organização da cidade, estabelecendo conceitos e desenhos de uma rede viária 

estruturante baseada em circulares e radiais. 

A Segunda Circular não sofreu grandes alterações do traçado desde a construção do primeiro troço mas contém 

uma diferença para a qual teria sido proposta, ou seja, esta passaria a ser considerada autoestrada e via 

principal em vez de avenida como inicialmente teria sido programada. 

 

  

Figura 9 – Plano Diretor de Urbanização de Lisboa 1948 (Étienne de 

Groër). 

Fonte: Página http://cutcity2.blogspot.pt/. 

Figura 10 – Plano Geral de Urbanização de 

Lisboa 1967 (Meyer-Heine). 

Fonte: Página http://cutcity2.blogspot.pt/. 

 

http://cutcity2.blogspot.pt/
http://cutcity2.blogspot.pt/
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Como terceiro e último grande plano a ser mencionado, o Plano Estratégico de Lisboa foi elaborado em 1992 

juntamente com o Plano Diretor Municipal (será analisado, mais á frente, o PDM em vigor ao invés da versão de 

1992). Assim como nos anteriores as sucessivas transformações urbanas e o rápido crescimento da cidade, veio 

pôr em causa os processos de planeamento e de ordenamento do território que se encontravam em prática. O 1º 

Plano Estratégico de Lisboa, depois de detetadas as debilidades e as potencialidades, possuía como objetivo 

central tornar Lisboa uma cidade do seculo XXI. Para tal tinha como pontos estratégicos os seguintes: 

 Fazer de Lisboa uma cidade atrativa para viver e trabalhar, requalificando alguns dos seus espaços 

públicos de forma a ultrapassar graves carências então existentes e a dar resposta a uma melhoria da 

qualidade de vida dos residentes; tornar Lisboa competitiva nos sistemas das cidades europeias e 

desta forma reafirma-la como capital (metrópole) reformulando e criando novas infraestruturas urbanas; 

e criar um sistema de planeamento com recurso a diversos instrumentos urbanísticos que fosse 

moderno, eficaz e participativo. 

O Plano Estratégico de Lisboa apresentava um horizonte de realização para o ano 2000. E também de salientar 

que, na última década, Lisboa sofreu significativas mudanças quer em infraestruturas de saneamento, rede 

viária, estrutura verde e de equipamentos coletivos. 

 

Multiníveis, Sistema Verde e Sistema de Passagem atuais na cidade de Lisboa 

Com a revisão do PDM (2012) a elaboração de análises e propostas de estruturas ecológicas e ambientais 

fulcrais para todo o processo de equilíbrio entre o meio urbano e o meio natural tornaram-se um dos objetivos 

principais. O Parque Florestal do Monsanto é hoje parte integrante dessa estrutura, Estrutura Ecológica 

Municipal (EEM), assim como os sistemas de mobilidade quer pedonais quer rodoviários. 

A EEM constitui um instrumento de planeamento municipal, cujo objetivo fundamental é estabelecer a 

continuidade e complementaridade dos sistemas naturais e culturais, a sustentabilidade ecológica e física do 

meio, a biodiversidade e a valorização e dinamização do património arquitetónico e paisagístico. 

O sistema rodoviário e pedonal da cidade de Lisboa sofreu grandes alterações ao longo dos anos. Contudo, este 

continua com bastantes carências na intermodalidade entre eles, assim como, o excessivo uso do transporte 

individual. Os sistemas de mobilidade como foi referido anteriormente, também estão incluídos na EEM. Estes 

asseguram a continuidade da estrutura ecológica a uma escala metropolitana e integra áreas públicas e privadas 

consolidadas ou a consolidar que estabeleçam as ligações existentes e que delimite reservas para as ligações 

futuras. Este sistema é complementar a uma rede de mobilidade suave quer pedonal quer de transporte coletivo. 

Integrando no contexto da Segunda Circular, o EEM é constituído pelo Corredor Verde de Monsanto como já foi 
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aludido; pelo Corredor da Alta de Lisboa, e pelo Corredor Verde Oriental, ou seja pelo Vale de Chelas, o Parque 

da Bela Vista e o Parque José Gomes Ferreira. Este último pode ser considerado um segundo “pulmão verde” 

na zona oriente da cidade de Lisboa. 

É percetível a importância da Segunda Circular, não só por ser uma das vias mais problemáticas ao nível do 

tráfego rodoviário ao longo do dia, tendo picos extremamente caóticos, como por atravessar diversos corredores 

ecológicos e importantes linhas de água. A dependência automóvel na cidade de Lisboa tem como 

consequências os níveis de tráfego e poluição intensos na Segunda Circular. Devido à proximidade do edificado, 

das novas funções de lazer ao longo desta e da transformação num “boulevard urbano”, pretende-se diminuir os 

níveis de poluição assim como o número de carros que por aqui passam diariamente dando como alternativa a 

CRIL. 

Outro problema facilmente detetado são as infraestruturas de grande peso relacionadas que desaguam na via de 

intervenção, como Autoestrada do Norte (A1), Eixo Norte-Sul que apenas atravessa esta mas que faz a ligação 

entre a Ponte 25 de Abril (ou Salazar) e a Autoestrada do Oeste (A8), a IC19 e a CRIL que como já foi referido 

no documento, funcionará como uma 3º circular de Lisboa e de desvio da maior parte do trafego que por aqui 

passam. 

A fraca relação entre o modelo rodoviário e o de transportes públicos torna-se preocupante. Apesar do aumento 

de utilizadores de Transporte Individual (TI) face a uma diminuição de Transportes Coletivos (TC), é necessário 

ter em conta as deslocações feitas diariamente pelos trabalhadores e devolver-lhes a comunidade que até há 

pouco tempo desfrutavam. Desta forma a criação de um sistema de TC que acompanhe a totalidade da Segunda 

Circular é fundamental, assim como a criação de interfaces em posições estratégicas na Área Metropolitana de 

Lisboa ou mesmo no seu seio que possibilite facilmente a mudança entre TC ou entre TI e TC. Esta 

interfacialidade coloca-se a vários níveis, desde a estrutura ambiental, ao espaço público, às redes de circulação 

e mobilidade, às malhas, e tudo isto a diversas escalas, exigindo uma leitura e intervenção a multiníveis e 

polimórfica.   

Atualmente a Segunda Circular é uma infraestrutura rodoviária com grande peso para a cidade. Apesar de estar 

devidamente assinalada o nome de cada troço e onde estas mudam, muitos são aqueles que não sabem o 

nome desta duas avenidas ou apenas sabem dum troço, pensando ser o nome da Segunda Circular. Esta é 

também vista como uma barreira que divide duas zonas, uma mais histórica e outra de crescimento constante. 

Desta forma os problemas de mobilidade social entre as margens é um ponto fulcral para a sua transformação.  

Quando referimos os multiníveis, estes não são apenas os desníveis altimétricos mas também as funções tanto 

de lazer, serviços ou comércio, ao sistema de mobilidade, as infraestruturas e a estrutura verde. Um nível 

bastante importante que se encontra também incluído na EEM é o do peão como meio de deslocação. As redes 
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cicloviáveis e os percursos próprios para caminhadas ou corridas são uma grande carência na estrutura da 

cidade. Apesar disto, assiste-se a uma dinamização da rede ciclável, porem com um aspeto mais turístico e de 

lazer do que de possibilidade de percurso casa-trabalho e vice-versa. A interligação desta rede com a de TC é 

também muito deficitária quer na adaptação destes às bicicletas quer do horário possível de utilização. 

Relativamente a questões de qualidade ambiental, a variável mais importante é a poluição, quer do ar, apesar da 

proximidade do Monsanto, quer a sonora. A Segunda Circular é destacada quanto a este fator, não só pelo perfil 

da via que muda diversas vezes no seu comprimento, como pelas distâncias entre a área de intervenção e o 

edificado mais próximo. Não pode ser esquecido a proximidade desta via ao Aeroporto de Lisboa, assim como 

de algumas superfícies que em certos períodos temporais os níveis de ruido disparam. 

A Segunda Circular aparece no plano De Groër como uma Parkway, ou seja como uma via rápida de acesso 

limitado e com uma envolvente predominantemente paisagística. Na proposta apresentada e aprofundada mais 

tarde, a 2º Circular é apresentada como um “boulevard urbano”. Esta designação difere do termo de avenida 

principalmente pela sua dimensão, pelo tráfego que por esta passa e pela característica de estrutura verde 

associada à via. Os eixos arborizados são de uso pedonal, marcados por sistemas lineares que asseguram a 

continuidade da estrutura verde/ecológica, contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria 

da qualidade ambiental. 

Os futuros projetos infraestruturais têm grande importância para a área da 2ª Circular. Entre estes projetos 

importa destacar a transferência da função aeroportuária internacional do Aeroporto da Portela para o Novo 

Aeroporto de Lisboa (NAL), Terceira Travessia do Tejo, e a ligação ferroviária Lisboa – Madrid em Alta 

Velocidade que vai até a Estação do Oriente.  
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2.2 Contextualização da Área de Intervenção – Análise Estratégica 

Depois de uma primeira introdução histórica, segue-se uma análise e um olhar crítico sobre os Instrumentos de 

Gestão Territorial (IGT’s) que estão direta ou indiretamente ligados à área de intervenção, tanto numa escala 

Territorial, Metropolitana como local. Os planos que vão ser estudados neste subcapítulo são planos atuais ou 

alguns deles encontram-se em elaboração. 

 

2.2.1 Primeira Visão Territorial – Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território  

Numa escala mais alargada, primeiramente temos o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do 

Território (PNPOT) que se insere no âmbito nacional ao nível do Sistema de Gestão Territorial consagrado pelo 

RJIGT (aprovado pelo decreto de lei nº58/2007 de 4 de Setembro) e consiste em opções estratégicas integradas 

de ordenamento, desenvolvimento e coesão do País assim como das regiões Autónomas Açores e Madeira com 

a vertente ibérica, europeia e mundial. É um documento essencial, pois permite conhecer e relacionar o território 

na sua globalidade. Assim, o modelo territorial proposto " (...) representa a inscrição espacial da visão, ambição, 

desígnios e opções estratégicas que sintetizam o rumo a imprimir às políticas de ordenamento e 

desenvolvimento territorial no horizonte 2025.".  

Relacionando com a Área Metropolitana de Lisboa, quando se fala da conservação da natureza e da valorização 

ambiental do território refere-se a duas grandes reservas: a RAN (Reserva Agrícola Nacional) e a REN (Reserva 

Ecológica Nacional). Sendo a mais preocupante a que abrange o “pulmão” da cidade, Parque Florestal do 

Monsanto, a REN é constituída por uma estrutura biofísica básica e diversificada que garante a proteção dos 

ecossistemas e o equilíbrio do sistema das atividades básicas humanas.  

As primeiras opções estratégicas estão arroladas com o consumo de energia, as alterações climáticas e a 

estrutura ambiental anteriormente referenciadas. No domínio da energia, Portugal confronta-se com três grandes 

problemas que estão interligados: a baixa eficiência energética, a forte dependência de fontes de energia não 

renováveis importadas, e o elevado impacto nas grandes cidades do nível de emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE). Os serviços urbanos, o sector residencial e os modelos de mobilidade constituem um problema e 

um consumo energético desnecessário, como se pode verificar atualmente na Segunda Circular, via em estudo. 

A solução para este problema deveu-se à melhoria da produção energética do país, proporcionando alterações 

profundas nas atividades referidas quer na redução do consumo energético quer no recurso a fontes de energia 

renováveis e mais limpas. Ainda assim, outra solução foi a de implementar a Rede Ecológica Metropolitana 

(REM), que pretendeu abonar a descontaminação do ar envolvente das áreas destinadas para o peão assim 

como a gestão dos corredores ecológicos. 
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O sistema agrícola, outro problema identificado no PNPOT, deixou de ter o papel central na vida das 

comunidades e dos territórios rurais. Nas áreas urbanas esta é especificamente reduzida, devido à forte disputa 

dos terrenos para usos urbanos ou infraestruturas. Mesmo assim existe uma valorização da multifuncionalidade 

da agricultura como um elemento-chave do seu ordenamento e desenvolvimento sustentável e económico. A 

Quinta da Granja é um pequeno exemplo inserido no interior da cidade de Lisboa e na área de intervenção onde 

foi requalificada uma parcela destinada para a agricultura de domínio público. 

No crescimento da Grande Lisboa e da sua envolvente houve um notável reforço da posição referente ao 

turismo e à tecnologia. O peso relativo a estas duas atividades é cada vez mais importante na produção da 

riqueza e na afirmação da região como um destino internacional. Esta posição proporciona a implementação de 

novas funções no triângulo formado por Lisboa, Sintra e Cascais, sendo a Segunda Circular um dos eixos 

propícios a estas alterações devido à sua posição geográfica.  

 

 

Figura 11 – Sistema urbano e acessibilidade em 

Portugal Continental do Programa Nacional da 

Politica de Ordenamento do Território. 

Fonte PNPOT 2007. 
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Relativamente ao local em estudo, este tem bastantes alterações a nível de futuro, com as novas infraestruturas 

que irão ser implantadas. O grande desenvolvimento da rede rodoviária para o transporte coletivo (TC) revelou-

se competitivo numa escala urbana e suburbana, onde consegue competir com o transporte individual (TI). O 

programa estabelece o desenvolvimento urbano à volta dos terminais do sistema de TC atribuindo espaços de 

troca entre as duas modalidades. Os aeroportos nacionais, como é o caso do Aeroporto de Lisboa, têm sofrido 

um aumento no trafego quer doméstico como internacional. A nível europeu estão delineadas novas 

infraestruturas que permitirão a passagem da Linha de Alta Velocidade (LAV) até à Estação do Oriente, 

inserindo Lisboa nas redes transeuropeias de alta velocidade ferroviária. O programa apresenta ainda o Novo 

Aeroporto de Lisboa (NAL) localizado na margem sul do Tejo e consequentemente a construção da Terceira 

Travessia do Tejo (TTT). 

Rematando, este programa é essencial na medida de uma primeira visão do território, para que ao intervir na 

área não se fique limitado pelas barreiras físicas da mesma, mas sim, que se intervenha de forma integrada e 

coerente com o território. 

 

2.2.2 Novas Conceções – Plano Regional Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa  

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e o Plano Diretor 

Municipal de Lisboa (PDM) são dois planos que em termos de relação com a área de intervenção têm alguns 

pontos fulcrais que não podem ser esquecidos. Este plano define as estratégias territoriais para a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) que engloba não só a cidade de Lisboa, como os concelhos da Grande Lisboa e 

da Península de Setúbal. O documento contempla aspetos muito diversos e abrange algumas das 

potencialidades do local de intervenção. Não só no prisma do ordenamento do território mas também em 

questões mais ligadas à cultura e à população. 

A área Metropolitana de Lisboa deve adotar um novo modelo territorial de desenvolvimento que se aproxime 

mais do conceito de “cidade compacta”, apostando numa cidade multifuncional com uma maior oferta de 

residências, trabalho, espaços públicos de convívio, segurança e serviços no mesmo local, associando-os aos 

investimentos de corredores TC com uma superior capacidade de captação de utilizadores.  

Segundo as diretrizes do PROTAML, propõe-se a implementação da Rede Ecológica Metropolitana, já referida 

no PNPOT, como garantia do funcionamento dos sistemas hídricos e das estruturas ecológicas, aumentando os 

espaços verdes e de utilização coletiva associados às áreas urbanas, indispensáveis para a qualidade de vida 

dos habitantes, da coesão social e da competitividade urbana. Deverá ser assegurada a salvaguarda dos solos 

de maior valor agrícola e florestal. 
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Figura 12 - Esquema Global do Modelo Territorial do 

Plano Regional de Ordenamento Territorial da Área 

Metropolitana de Lisboa.  

Fonte PROTAML 2010. 

 
 

É necessário investir na reabilitação urbana em detrimento da construção nova de habitação, combatendo a 

desertificação, o envelhecimento e a perda de vitalidade das áreas mais antigas. A regeneração de forma 

integrada dos bairros de habitação social tornou-se também um elemento fulcral para AML, elemento que se 

pode verificar de forma pontual ao longo da área em estudo. Para um maior conforto do cidadão não só nestes 

bairros mas em toda a AML será assegurado o aumento dos níveis de segurança do espaço público, através do 

desenho urbano, da limpeza das ruas e fachadas dos edifícios, da iluminação das vias e espaços públicos, da 

sinalética, etc. 

A AML no âmbito da visão do conhecimento, da investigação e do turismo continua a destacar-se, concentrando 

uma parte importante dos polos de investigação e desenvolvimento (I&D), dos serviços financeiros e dos polos 

empresariais. O PROT esclarece a recomposição espacial destas atividades, propondo novos centros no Parque 

das Nações e na área de Benfica-Telheiras, duas zonas limite que estão conectadas com a infraestrutura em 

estudo.  

No PROTAML, as opções tomadas em termos de localização futura de grandes infraestruturas de transportes e 

de acessibilidades, como se verificou anteriormente no PNPOT, estão diretamente relacionadas com a 

reestruturação proposta para a Segunda Circular. A mobilidade deverá ser resolvida a partir da combinação da 

LAV com a TTT, assim como com o metro e as novas rotas de TC em nós de interface comuns a todas as 

operadoras, e ainda assim uma multiplicidade da oferta de soluções individuais de mobilidade no interior da 
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cidade de Lisboa. Devido a situação em que o País se encontra, atualmente muitas destas opções encontram-se 

congeladas.  

As opções estratégicas específicas definidas para a unidade territorial da Cidade de Lisboa consistem 

essencialmente na concretização de dois conceitos: “Lisboa, cidade de bairros” e “Metrópole de duas margens”. 

Estes promovem a reabilitação urbana, a fomentação da coesão social, a valorização da diversidade 

multicultural e a ligação simples e rápida das duas margens. 

 

2.2.3 Articulação dos diferentes Níveis – Plano Diretor Municipal de Lisboa  

O Plano Diretor Municipal (PDM - revisão aprovada em 2012) tem duas ideias-chave: trazer a população de volta 

à cidade e gerar emprego e riqueza. Conforme o PDM “ (…) Lisboa deve ter como ambição tornar-se numa 

cidade (…) acessível e atrativa para os jovens e amigável para os idosos, garantindo uma elevada qualidade de 

vida aos que nela residem e trabalham, através da valorização do espaço público e do património, da coesão 

social e cidadania, da sustentabilidade ambiental e eficiência energética (…) “. 

Num plano mais alargado e numa primeira abordagem, a visão estratégica geral consiste numa forte articulação 

entre os modelos de ordenamento do território e os modelos de mobilidade, promovendo a mobilidade em 

transporte público, o reordenamento da logística urbana e a ligação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) à 

Rede Ecológica Metropolitana (REM). 

 

 

Figura 13 – Esquemas do Plano Diretor Municipal de Lisboa – Corredores de ventilação, Plano Verde de Lisboa (2002) e 

Elementos para delimitação de Unidades Operativas. Fonte: PDM Lisboa 2012. 
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No PDM, a criação de emprego depende da capacidade de crescimento das empresas já instaladas e da 

melhoria dos fatores de localização para novas atividades económicas. Para tal, importa reforçar a oferta de 

espaços amplos a preços competitivos adequados para a fixação de novas empresas e para a expansão das 

existentes. Já referido no PNPOT e no PROTAML a dinâmica turística adquire progressivamente maior 

expressão na base económica da cidade, merecendo uma atenção particular devido ao potencial de geração de 

emprego e de riqueza associado à salvaguarda do património arquitetónico e paisagístico. 

Dos sete grandes objetivos que o PDM expõe apenas cinco se encontram diretamente relacionados com a área 

em estudo. Estes são: a reabilitação do edificado degradado ou de terrenos obsoletos; a regeneração da cidade 

de Lisboa; a fixação de mais famílias, mais empresas e subsequentemente a criação de mais emprego; a 

sustentabilidade ambiental e da eficiência energética, diminuindo o número de veículos em circulação, 

aumentando a área verde e a eficiência energética dos edifícios; e por último a afirmação como verdadeiro 

núcleo e motor de desenvolvimento da região metropolitana, atraindo talentos, investimento no turismo, nos 

serviços e nas atividades de base tecnológica. 

Assim como se verificou nos dois planos apresentados previamente, o PDM deteta um conjunto de 

oportunidades para o futuro em diversos domínios extremamente relevantes para Lisboa - o NAL; a LAV que 

possibilita a chegada de mais turistas à capital portuguesa; a construção da TTT que faz a ligação Chelas-

Barreiro e afetando mais tarde o nó da Rotunda do Relógio; e a expansão da rede do Metro de Lisboa. 

A sustentabilidade ambiental da cidade assume a máxima prioridade para a promoção da qualificação urbana, 

que se deve concretizar através de objetivos de continuidade dos sistemas naturais, preservação da 

biodiversidade, aumento do número de árvores plantadas e redução do risco de inundação através do aumento 

de área permeável. A redução do número de veículos em circulação e a utilização preferencial do transporte 

público e modos suaves de mobilidade são essenciais para a reconversão da Segunda Circular numa avenida 

urbana. Uma das opções propostas para a Segunda Circular é a criação de condições tanto para a circulação 

pedonal como de bicicleta em articulação com o transporte público e com a estrutura ecológica. O desenho das 

redes e serviços de transportes são elementos fundamentais para o planeamento e gestão da cidade num 

quadro de sustentabilidade ambiental e de eficiência da mobilidade.  

A articulação entre as duas margens da Segunda Circular é um dos pontos fulcrais da proposta assim como para 

o desenvolvimento da cidade de Lisboa. Segundo o PDM e sendo a área em estudo uma via de atravessamento 

da cidade, a melhoria da mobilidade é fundamental, devendo assentar no reforço e qualificação do TC, 

nomeadamente na conclusão da rede de metro e na criação de canais para uma rede de elétricos rápidos. 

É particularmente importante reservar espaços para a instalação de empresas de média e grande dimensão em 

áreas de boa acessibilidade como o Eixo Norte-Sul, a Segunda Circular e a CRIL, principalmente junto a nós de 
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rede ferroviária e de metro. A Av. Marechal Gomes da Costa torna-se agora a continuidade da infraestrutura em 

estudo seguindo até ao Parque da Nações e consequentemente até ao elemento mais característico da cidade 

de Lisboa, o Rio Tejo. 

Concluindo, e tendo em conta o contexto europeu, nacional e de cidade, a estrutura verde e ecológica aparece 

como um elemento potenciador mas subaproveitado de momento. Interligando com a Segunda Circular, a 

estrutura verde se for uma paisagem diversificada de articulação de espaços públicos, equipamentos, serviços, 

comércio, habitação, ou mesmo como elo de ligação da malha, torna-se um ponto a favor para toda uma nova 

estrutura. 

 

2.2.4 Reforçar da Malha Atual – Planos de Urbanização e Planos de Pormenor 

Os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP) são essenciais para uma análise mais específica 

de certas áreas que se integram na proposta de intervenção. A escolha dos PP e PU que foram analisados está 

relacionado com a Segunda Circular e toda a sua envolvente, assim como com as três áreas de estudo 

específico mencionadas mais tarde no capítulo dos Princípios do Projeto.  

Numa análise rápida pode-se enumerar dois pequenos/grandes projetos que se encontram diretamente ou 

indiretamente ligados à Segunda Circular e que são elementos de referência a ter em conta numa observação 

mais global da área de intervenção: 

 Um dos planos importantes de referência é a conclusão da “terceira” circular, a CRIL, situada no limite a 

norte da cidade de Lisboa e com acessos a outras artérias principais (IC19, eixo Norte-Sul, A8, A1 e 

A5). Esta via, a nível metropolitano, veio possibilitar o desvio do intenso tráfego existente na Segunda 

Circular e um mais rápido atravessamento da cidade; 

 Outro projeto / plano importante que se encontra em execução é o que faz a ligação entre o Campo 

Grande e a Alta de Lisboa. Esta ligação beneficia de inúmeras vantagens: possibilita a resolução do 

problema de escoamento automóvel da ligação do Campo Grande à 2ª Circular, a requalificação de um 

grande lote de terreno com uma alta valorização urbanística e, melhora substancialmente a qualidade 

do ar da zona do Jardim do Campo Grande. Este plano vem prolongar a ideia de uma avenida mais 

direta que ligasse as Avenidas Novas ao Lumiar, último limite a norte da cidade de Lisboa. 
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Continuação do Eixo Histórico – Plano de Urbanização do Alto do Lumiar  

O Plano de Urbanização do Alto do Lumiar (PUAL) ou Alta de Lisboa como foi caracterizado, constitui uma das 

mais importantes operações de transformação urbana a decorrer na cidade de Lisboa. Sendo uma cidade 

considerada consolidada, a dimensão desta intervenção torna-se pouco comum também pelo grande 

realojamento de uma importante faixa populacional que vivia em condições de habitações bastante degradadas, 

passando o PUAL a ser o prolongamento do designado “eixo histórico de Lisboa”, referido previamente. 

O plano aprovado e atualmente em execução, é bastante rico em termos de infraestruturas de acesso sendo 

demarcado pela proximidade a nascente pelo Aeroporto de Lisboa, a sul pela Segunda Circular e ainda a poente 

pelo Eixo Norte-Sul. 

As opções estratégicas que o PUAL implementou, começaram por estabelecer novas áreas de habitação e de 

emprego, a qualificação dos espaços públicos, de equipamentos coletivos e de corredores verdes de excelência, 

atraindo novos habitantes para o interior da cidade. Através deste grande plano pretendeu-se a coesão sócio 

territorial, o melhoramento das vivências urbanas, a sustentabilidade ambiental e a reconversão de usos 

desativados nunca esquecendo a identidade do local. Outras soluções ampararam-se num sistema de 

mobilidade que incorpora as redes viária de transportes coletivos, mas também a de mobilidade suave e uma 

política de estacionamento.  

Por fim, o eixo central da Alta de Lisboa é a oportunidade de iniciar o rompimento da barreira que constitui a 

Segunda Circular, na relação entre as duas margens da cidade. 

 

Conciliação da estrutura existente – Plano de Pormenor da Cidade Universitária de Lisboa  

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Cidade Universitária de Lisboa está integrada no Campo 

Grande, e ainda se encontra em Termos de referência, ou seja o plano ainda se encontra em elaboração. Para 

além dos terrenos afetos à Universidade de Lisboa, a área de intervenção do plano inclui os terrenos do Museu 

da Cidade, a Torre do Tombo e alguns núcleos habitacionais envolventes. Este é um plano com uma certa 

importância visto a sua proximidade à zona em estudo e por se considerar um terreno consolidado. 

O plano, apesar de conter uma área de intervenção razoável, trata apenas de certos pormenores de conciliação 

do espaço já existente. Assim sendo, pretende-se criar e ampliar edifícios para novos equipamentos, em 

particular na área dos institutos e da investigação, a construção de residências universitárias públicas e privadas, 

e a recuperação de um conjunto significativo de construções que se encontram em estado avançado de 

degradação.  
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Prevê-se o ordenamento da circulação automóvel com vista a reduzir o tráfego de atravessamento deixando este 

para a circulação do peão. Deve-se também prever a requalificação e renovação dos espaços públicos e dos 

espaços verdes, consignando uma intervenção paisagística global e unificadora da imagem da Cidade 

Universitária de forma a restabelecer o seu equilíbrio e potenciar uma maior ligação ao plano de intervenção da 

área verde do Campo Grande. 

 

Manto Verde – Plano de Pormenor do eixo Urbano Luz-Benfica  

Assim como o plano anterior, este ainda se encontra em elaboração tendo sido apenas produzidos os Termos de 

referência. Este manto verde está enquadrado por quatro vias principais, a Avenida Lusíada, a Avenida dos 

Condes de Carnide, a Avenida General Norton de Matos – 2ª Circular, e por uma via que se encontra no miolo 

do plano, a Estrada de Benfica. Pode-se identificar duas grandes manchas na área do Plano de Pormenor do 

eixo Urbano Luz-Benfica, a Quinta da Granja, que atualmente tem uma área destinada para o domínio público 

com hortas urbanas e a segunda representada por um equipamento escolar, a Quinta de Marrocos. 

As opções tomadas são: necessidade de implementar equipamentos na globalidade do plano; reavaliação das 

infraestruturas; a área da Quinta da Granja deve-se manter para não se perder a identidade do local; criação e 

prolongamento de uma rede de mobilidade suave destinada aos peões e às bicicletas e que se estende ao resto 

da cidade; e criação de espaços de recreio, proteção e produção como se verifica na Quinta da Granja. 
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2.3 Síntese de enquadramento e contextualização projetual 

Os planos apresentados vem proporcionar uma leitura mais alargada e pormenorizada do território e de todas as 

layers existentes. Como é enumerado no início do capítulo os conceitos de infraestruturas, de estruturas verde e 

ecológica, e de peão habitante e peão turístico foram focados em todos os IGT’s tal como na contextualização 

histórica e atual, tendo sido sempre tomado em conta a espacialidade do local e a sua escala. 

De uma forma geral existem certos elementos que são idênticos em todos os planos apresentados – Novo 

Aeroporto de Lisboa, Linha de Alta Velocidade e da Terceira Travessia do Tejo – e que possibilitam estudar a 

intervenção da Segunda Circular de uma outra forma, considerando-se todas as hipóteses e problemas 

possíveis através de diferentes cenários. Desta forma o PNPOT torna-se um programa geral e essencial na 

medida de uma primeira visão do território no horizonte de 2025. 

Indo de encontro ao título do Trabalho Final de Mestrado, pode-se concluir que no PROT e no PDM a 

estratificação dos diferentes níveis está patente, como se pode observar na intersecção da estrutura verde e 

ecológica com a Segunda Circular ou ambas com os espaços públicos, de equipamentos, serviços, comércio, ou 

mesmo habitação, a servir de elo de ligação da malha. Todos estes elementos fomentam a coesão social e a 

valorização da diversidade multicultural, ponto-chave para o trabalho desenvolvido. 

São muitos os desafios que se colocam a Lisboa nos próximos anos e, neste domínio, o desenho das redes e 

serviços de transportes (incluindo as redes, interfaces e a componente de estacionamento) são reconhecidos 

cada vez mais como elementos fundamentais na equação do planeamento e gestão da cidade.  
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PRINCÍPIOS DO PROJETO | CAPÍTULO III 

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os princípios do projeto, consistem na fase mais terminal de todo o documento de planeamento urbano do 

trabalho final de Mestrado. Ou seja, os objetivos traçados no capítulo da introdução são aprofundados nas bases 

conceptuais, assim como, na análise do local e dos IGT’s, são agora revistos e aplicados tanto ao nível de toda a 

Segunda Circular como também a áreas mais específicas de intervenção.  

Este projeto teve como ponto de partida a questão da transformação de 2º Circular num “boulevard urbano” 

unificando a cidade de Lisboa. Este elemento já referenciado diversas vezes anteriormente, foi o mote para a 

compreensão do local e tornou-se o ponto de partida para diversas opções projetuais tomadas na intervenção. A 

forma de abordagem nem sempre foi igual ao longo de todo o trabalho: inicialmente tinha-se a ideia que uma 

pequena alteração na via em estudo seria o necessário e as linhas de força transversais poderiam ser elas 

próprias o essencial de todo o projeto, mas com o estudo do local, o conhecimento da realidade sob o ponto de 

vista do utilizador e a evolução do trabalho, percebeu-se que a força do trabalho seria das diversas intervenções 

ao longo da Segunda Circular, quebrando a sua rigidez e utilizando essas quebras como elos de ligação entre as 

duas margens. 
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3.1 Visão Estratégica – Diferentes Cenários possíveis 

3.1.1 Identificação dos problemas da Área de Projeto  

Antes de assumir certas decisões ao nível projetual, passou-se por um processo de identificação dos problemas 

gerais. A Segunda Circular é considerada uma fronteira entre a parte sul e norte da cidade de Lisboa, sendo 

mesmo em diversas áreas completamente impossível a sua travessia, ou seja, contem uma posição de charneira 

entre as áreas de expansão mais recente e o centro urbano tradicional. Inicialmente projetada como uma via 

com o carácter de avenida urbana, rapidamente passou a ser uma das vias de atravessamento mais importantes 

da rede rodoviária. Apesar das diversas intervenções que foram sendo feitas ao longo da infraestrutura em 

estudo, como é o caso do dispositivo de radares de controlo de velocidade ou as diversas passagens pedonais 

existentes e projetadas, esta continua com as mesmas características de charneira e de via rápida. A edificação 

não se encontra diretamente relacionada com a via, ficando mesmo as “traseiras” viradas para esta. Para que 

seja concretizável uma intervenção de transformação da Segunda Circular é necessário uma proposta drástica e 

forte nas alterações da sua morfologia. 

A zona norte da cidade de Lisboa encontra-se segregada da parte mais central incluindo do núcleo histórico. 

Não é caracterizada por nenhum tipo de função específica, pois nesta podemos encontrar grandes núcleos 

habitacionais, alguns novos polos tecnológicos e grandes funções com um elevado poder económico, como é o 

caso do Aeroporto da Portela. Apesar destas características, existem algumas tentativas de unir esta margem 

com a zona mais a sul através de novos perfilamentos de avenidas já existentes ou planeadas com um carácter 

estruturante na organização de Lisboa. Exemplo disto é a nova ligação que se encontra projetada fazer da 

ligação do Campo Grande com a Alta de Lisboa, conectando o centro histórico com a freguesia do Lumiar, um 

dos limites administrativo da cidade. A conclusão da CRIL veio limitar esta mesma facha a norte da Segunda 

Circular, considerando ser a terceira circular e a via que vem substituir o designo da infraestrutura em estudo. 

Desta forma os verdadeiros problemas são de como unir as duas margens quebrando a barreira da Segunda 

Circular; como retirar o perfil de via-rápida a um elemento físico forte, atribuindo uma imagem de avenida; como 

consolidar e planear o território intermédio; como atribuir a imagem de uma via continua e não de uma “manta de 

retalhos” constituída por diferentes vias; como conjugar as diferentes funções e as diferenças de altimetria em 

toda a Segunda Circular; e como tornar esta via ambientalmente sustentável e segura. 
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3.1.2 Multiníveis Urbanos – Projeto de intervenção 

Após a identificação dos problemas desenvolveu-se o conteúdo programático para a intervenção. A Segunda 

Circular atualmente sendo o espaço-charneira pode possibilitar o desempenho de um papel fundamental para o 

reequilíbrio na distribuição de funções no sistema urbano. A transformação da 2ª Circular num “boulevard 

urbana” pode amplificar este papel de “fecho éclair” ao unir a área norte com a área mais consolidada de Lisboa.  

A Segunda Circular pode ser enquadrada na Estrutura Ecológica Municipal visto o seu novo perfil de corredor 

verde/ecológico estruturante, assim como da ligação das duas maiores estruturas verdes de Lisboa o “pulmão da 

cidade”, Parque Florestal de Monsanto, e o Vale de Chelas, que com o parque da Bela Vista e a nova estrutura 

agrícola no vale pode-se considerar como um segundo “pulmão” na zona oriental da cidade. 

As opções projetuais apresentadas distribuem-se por três objetivos principais que se encontram interligados e 

que já foram referidos anteriormente ao longo do documento. A primeira grande modificação e que já vai 

possibilitar grandes alterações em termos de características da Segunda Circular é a estruturação desta via 

numa avenida com mais interrupções e com perfil de boulevard. Associada a esta reestruturação temos a 

segunda fase que consiste na criação de núcleos estruturantes e captadores de diversas funções de forma a 

atribuir características de nova centralidade da via em estudo. Por último a construção de um sistema verde que 

interligue alguns parques e jardins já existentes, com outros propostos e que interrompem ou integram o 

corredor verde proposto que acompanha a Segunda Circular.  

A criação de cenários possibilita o faseamento da construção do trabalho e a estruturação deste para o caso de 

alguns projetos de carácter metropolitano sejam levados avante. De uma forma geral existem certos elementos 

que são idênticos em todos os planos apresentados no capítulo do Enquadramento e Interpretação do Território 

e que podem possibilitar diferentes visões futuras. O Novo Aeroporto de Lisboa na margem sul do Rio Tejo vem 

retirar a função aeroportuária internacional do Aeroporto da Portela, não desativar este por completo deixando 

certo tipo de voos, como possivelmente alguns de mercadorias e quase todos os voos domésticos. Este cenário 

de relocalização facilita em grande escala a implementação das linhas propostas. Contudo, se a saída do 

Aeroporto se poderá traduzir numa menor pressão rodoviária sobre Lisboa, os restantes projetos colocam 

desafios de gestão à cidade que importa acautelar. A construção da Linha de Alta Velocidade que faz a ligação 

Lisboa-Madrid não estaria diretamente relacionada com a Segunda Circular, se na proposta esta não tivesse 

uma nova orientação na direção do Parque das Nações onde a LAV estará amarrada à Estação do Oriente e se 

esta não se encontrasse no seio da teia dos meios de TC. Por último, o terceiro cenário é a construção da 

Terceira Travessia do Tejo que faz a ligação Chelas - Barreiro desaguando perto da Rotunda do Relógio e que 

possibilita estudar a intervenção da Segunda Circular de uma outra forma. A proposta apresentada já tem em 

conta a execução de alguns destes cenários. Exemplo disto é a reconversão da Segunda Circular que se 

direciona, como já referido, para o Parque das Nações deixando o outro troço que vai da Rotunda do Relógio 
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para a A1 como o começo da Autoestrada, como se fosse uma via de mudança entre a A1 e a nova estrada que 

será construída no seguimento da TTT.  

Voltando as opções projetuais e depois de identificados vários cenários que podem influenciar diretamente ou 

indiretamente o trabalho proposto, observa-se uma descrição mais alargada das fases de projeto.  

 

 

Esquema 3 – Planta de estrutura de toda a área de intervenção – Segunda Circular e as suas novas orientações. 

Fonte: Esquema elaborado para este trabalho. 

 

“Boulevard Urbano” 

Como foi dito, a primeira grande modificação é a estruturação da Segunda Circular numa avenida com mais 

interrupções e com perfil de boulevard urbano. Entende-se que boulevard eram antigas zonas muralhadas que 

deixaram de ter um propósito e que foram transformadas em grandes avenidas que por vezes poderiam ter 

espaços verdes ou zonas edificadas associadas. Estas áreas são de uma dimensão razoável devido ao terreno 

que estas muralhas/limites detinham. Os boulevards, assim como acontece na Segunda Circular, faziam a 

ligação entre as zonas mais antigas com as áreas de nova urbanização ou em desenvolvimento. 

Para que tal perfilamento seja possível, é necessário a deslocação do tráfego para outras vias adjacentes e que 

tenham o mesmo carácter da via em estudo, de uma via de atravessamento. Desta forma a conclusão da CRIL 

realizada o ano passado (2011) foi essencial para a execução desta proposta. Esta nova circular da cidade de 

Lisboa localiza-se nos limites da mesma e, como numa grande parte do seu comprimento se encontra num nível 

inferior, não intervém nas vivências da cidade, apesar de ter criado uma fronteira em algumas partes desta. 
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Todavia, esta tem o perfil e foi programada como via-rápida (com controlo de velocidade nas áreas mais 

compactas e fechadas) e encontra-se na ligação das antigas vias que traziam tráfego para a Segunda Circular. 

Estas são a A5, a IC-19, o Eixo Norte-Sul, a A8 e a A1, visto que as duas pontes desaguam em eixos que se 

ligam também com a CRIL.  

Continuando a dar a importância que o carro tem na Segunda Circular, não se pode negligenciar o peão e a 

transformação da área em estudo num espaço também destinado a este. Hoje em dia, os passeios, a ciclovia, o 

autocarro e os automóveis estão alinhados lado-a-lado dividindo as redes de transporte tanto individual como 

coletivo por faixas.  

Um dos elementos que mais impacto tem sobre a Segunda Circular é o Aeroporto de Lisboa. Esta estrutura 

acarta um elevado número de veículos nas suas imediações e por consequência na Segunda Circular. Para uma 

melhor acessibilidade do Aeroporto, propõe-se uma nova circular a este. Esta proposta, aparentemente não se 

encontra ligada diretamente com a Segunda Circular mas quando pensamos num “boulevard urbano” pensa-se 

numa via não de atravessamento mas sim numa via destinada mais aos habitantes da cidade de Lisboa e com 

interrupções pontuais que façam a diferença na sua estrutura. A proposta desta via vai possibilitar a entrada para 

o Aeroporto através da nova circular de Lisboa, a CRIL, pelo Alto do Lumiar tornando possível a circulação em 

torno do Aeroporto tanto para o terminal 1 e 2 como também para o terminal de mercadorias. 

Neste “boulevard urbano” é proposto a criação de uma nova linha de metro de superfície que acompanhe a via 

em estudo e que vá desde a zona da estação de comboios de Benfica até à estação de comboios do Parque das 

Nações. Esta opção estratégica é identificada devido a carência de TC na continuidade da Segunda Circular. 

Este meio de transporte normalmente encontra-se no centro de grandes avenidas, em separadores centrais 

verdes, como se pode verificar no capítulo das Bases Conceptuais com “O Andante” (Metro de superfície do 

Porto). Apesar da recente abertura do prolongamento da linha vermelha de Metro que liga São Sebastião ao 

Aeroporto de Lisboa, mesmo assim a estrutura de transportes coletivos na Segunda Circular é deficitária.  

Esta avenida tem um forte potencial para a fixação de empresas devido a sua acessibilidade de qualquer parte 

do país e da sua posição central na cidade de Lisboa. Prevê-se e propõe-se a expansão do Parque Tecnológico 

de Lisboa, no sentido de densificar com emprego qualificado uma área que precisa de reequilíbrio sócio urbano. 

Na concretização dessa expansão, antecipa-se um modelo urbano mais articulado com as necessidades de 

estruturação da área envolvente pela possibilidade de acolher usos complementares que confiram novas 

vivências à zona, designadamente comércio, serviços e habitação. 

Um elemento bastante importante e que não pode ser esquecido é a preocupação de carácter acústico 

identificado na área em estudo. Os mapas de ruído podem e devem ser entendidos como um instrumento de 

apoio estratégico que permite uma análise e gestão do meio sonoro. Assim, os mapas de ruído devem ser 
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encarados como meios de informação, que são apresentados como uma ferramenta importante no planeamento 

urbano, no desenvolvimento urbanístico, na definição de zonas de atividades e no controlo de ruído. Caso disso 

é a proximidade do Aeroporto a áreas residenciais e de serviços ou da própria Segunda Circular a estas mesmas 

zonas. Como resolução deste problema podemos verificar corredores de árvores que sirvam de elemento 

barreira ou de placas sonoras como elemento não só delimitador sonoro mas também orientador de certas 

vistas. 

Ao longo da área em estudo existe uma variedade de vistas e paisagens que a tornam diversificada na sua 

estrutura. A continuidade e a conectividade entre espaços tanto visíveis como invisíveis vêm reforçar a ideia do 

reperfilamento das vias com elementos que se destaquem e que marquem uma estratégia. Pode-se assim 

identificar duas imagens bastante explícitas, a edificada e a de vazio urbano. Na proposta pretende-se recuperar 

a ideia de avenida do Plano De Gröer através de um elemento que se enquadre nestas duas imagens, que 

defina a paisagem e a continuidade através de diferentes componentes com intensidades diversas mas que no 

conjunto a Segunda Circular seja lida como um todo. 

 

Núcleos Estruturantes – Interfaces multifuncional 

Na continuidade do projeto, o segundo objetivo, como foi identificado no início do subcapítulo, consiste na 

criação de núcleos estruturantes e captadores de diversas funções de forma a atribuir características de novos 

interfaces na via em estudo. Estes desníveis urbanos não são apenas isto, são multiníveis de funções, de 

objetos e de atividades. Não se pretende que estes tenham apenas um impacto imediato mas sim a nível 

metropolitano. Propõe-se a criação de três áreas que funcionem como espaço de interface, isto é, não é só a 

acumulação das funções de habitação, serviços e comércio na mesma área, é também a interpolação de 

diferentes meios de transporte e de uma estrutura verde tornando o peão como elo de união. Esta transformação 

vem enriquecer a via que outrora foi apenas uma via de circulação e não um dos eixos mais importantes da 

cidade de Lisboa. 

Tirando vantagem dos diferentes níveis altimétricos da Segunda Circular e com uma mudança de foco de 

altitude para o sentido de núcleo, os interfaces que acomodam atividades e ao mesmo tempo proporcionam 

vistas sobre a cidade, desenvolvem-se em articulação com espaços subterrâneos especialmente quando estes 

incorporaram sistemas de trânsito rápido. A fim de ajudar o peão a mover-se entre os diferentes espaços 

subterrâneos, nível térreo e superiores, são criados vazios urbanos, abertos para o céu. 
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É possível imaginar que a cidade na área de intervenção acabará por se tornar uma espécie de "bolo de 

camada", originando diferentes núcleos com superestruturas e ruas desniveladas que sirvam espaços públicos 

tridimensionais, acessíveis através de métodos variados de deslocação. 

Estes três interfaces ao longo da Segunda Circular encontram-se ligados a outros pontos que a nível estratégico 

de mudança do transporte individual para o transporte público facilita em grande escala a amontoação de grande 

número de veículos nas imediações da via em estudo, assim como a necessidade de um menor número de 

parques de estacionamento nestas mesmas áreas. Para este ponto projetual aplica-se uma nova política de 

transporte e de estacionamento onde a tarifa a pagar é diferente entre os residentes/trabalhadores na cidade de 

Lisboa e os trabalhadores que residem fora de Lisboa. Ainda assim, esta política vem possibilitar a diminuição do 

número de carros no centro da cidade indo de encontro às zonas de emissões reduzidas (ZER) do Plano “Mais 

Lisboa”. 

Como vetor fundamental para o desenvolvimento de uma mobilidade reduzida e sustentável no centro da cidade, 

a política de estacionamento assenta na ideia de oferta de estacionamento na periferia de Lisboa junto aos 

interfaces para que seja possível a mudança de transporte. Sendo um elemento essencial para a vivência das 

zonas comerciais e da qualificação das zonas residenciais, o estacionamento deve constituir sempre uma 

variável de controlo da utilização do transporte individual e um facto indutor do aumento do uso do transporte 

público e dos modos suaves. 

Em termos de transporte coletivo os interfaces incluem o autocarro que faz as carreiras internas à cidade como 

os que ligam estes aos municípios adjacentes, diferentes linhas do metro, os autocarros com ligação a diversos 

pontos do país e algumas praças de táxis. A Segunda Circular carece de ligações diretas ao comboio. Uma das 

propostas para esta fase é a criação de novas ligações diretas às estações de comboios mais próximas, de 

forma alargar o leque de oportunidades de chegada a Lisboa e depois de comunicação com o centro histórico ou 

aos polos empresariais ou tecnológicos. O metro de superfície, mencionado no ponto anterior, relaciona-se com 

os núcleos através do projeto das próprias estações de metro, que se articulam com os outros meios de 

transporte no mesmo espaço, pertencendo também aos núcleos estruturantes. 

Estas ligações dos interfaces principais com os secundários são possíveis de fazer por pequenas ruas ou 

avenidas que já existem mas que se pretende perfilar de forma a criar uma linha orientadora para o projeto. Com 

esta nova imagem da cidade, vai ser possível gerar novas vivências e reconverter áreas que atualmente são 

consideradas perigosas em espaços públicos de segurança. 

É necessário investir na reabilitação urbana em detrimento da construção nova de habitação, combatendo a 

desertificação, o envelhecimento e a perda de vitalidade destas áreas. Para um maior conforto do cidadão será 

assegurado o aumento dos níveis de segurança do espaço público, através do desenho urbano, da limpeza das 
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ruas e fachadas dos edifícios, da iluminação das vias e espaços públicos, da sinalética, do perfilamento das 

ruas, de criação de espaços abertos e confortáveis com um número elevado de comércio de rua que sirva de 

vigilância do próprio espaço. Ainda assim, pretende-se que os núcleos estruturantes sejam espaços 

energeticamente sustentáveis através da utilização de sistemas de energia renovável (painéis solares) em 

edifícios, na iluminação pública e nos sinais de trânsito. 

Um elemento que acompanha todas as fases do projeto é a criação de uma rede cicloviável que venha 

completar a já existente e em alguns casos reformulá-la de forma a atribuir mais espaço para o ciclista. Nos 

núcleos propostos, este plano ganha uma outra dimensão, onde a criação de um novo sistema de bicicletas 

partilhadas públicas seja acessível a todos e que sirva como complemento ao TC, sendo mesmo considerado 

um meio de transporte. Este sistema não é só um local de levantamento ou depósito de bicicletas mas um posto 

de informação da rede cicloviável existente, dos pontos onde existe este mesmo sistema, quantas bicicletas 

existem em cada espaço e o tempo de espera para o caso num determinado espaço não haver bicicletas 

disponíveis. Funciona como um passe público carregável mas que só se paga a partir de certo tempo de 

utilização controlando assim os minutos entre os diferentes postos. 

 

Estrutura Verde/Ecológica 

Como último objetivo e estando diretamente relacionado com os anteriores, segue-se a projeção de um sistema 

Verde/Ecológico que acompanhe a Segunda Circular e composto por manchas verdes existentes com alguma 

importância na estrutura da cidade de Lisboa assim como na área de intervenção. Desde uma escala mais 

alargada até uma mais intimista, estas manchas constituirão a estrutura proposta interligando desde quintas, 

matas, parques ou logradores públicos e privados, aumentando a permeabilidade nos espaços públicos, bem 

como a defesa dos logradouros de maiores dimensões. Os espaços verdes de enquadramento a infraestruturas 

viárias, visam a diminuição dos impactos sobre as áreas urbanas confinantes. A sua imagem possibilita a 

conectividade entre as diversas áreas que compõem a estrutura ecológica e o meio urbano. A construção de 

instalações de apoio às infraestruturas viárias, assim como, de edificado com alguma importância infraestrutural 

na cidade, conferem esta ligação entre o verde e o urbano.  

Contrariando o sentido dos atuais corredores verdes (de sul para norte) e adotando o sentido das principais vias 

de atravessamento da cidade de Lisboa, a estrutura verde da Segunda Circular atravessará as diversas 

manchas verdes. Promover a integração deste território na Cidade, tornou-se um objetivo essencial, 

indispensável para a continuidade da estrutura ecológica com efeitos de vertebração e de novas soluções de 

mobilidade. Para consubstanciar e integrar as opções tomadas, foi elaborada uma rede de mobilidade suave em 

estreita ligação com a temática e as especialidades de mobilidade e acessibilidade na cidade. 
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A criação de uma Estrutura Verde contínua, assente num macro corredor verde principal que acompanha a 

Segunda Circular e micros corredores que façam as ligações secundárias, geram espaços de maior amplitude 

ambiental tornando a questão do ruído, das emissões de co2 e do escoamento de águas com menor dimensão 

problemática. A incorporação do Programa de Incentivo à Agricultura e Horticultura Urbana é essencial na 

medida em que, se pretende a criação de certos espaços destinados a este fim ao longo da via em estudo e 

associado a bairros históricos ou sociais com maior carência monetária. A vegetação, para além de outros 

efeitos na saúde humana, tem um papel determinante na regulação climática, não apenas por ser "verde" mas, 

sobretudo, porque os níveis de poluição baixam e cria uma barreira sonora. 

A seleção, o nivelamento e a densidade de transportes coletivos nos interfaces da periferia da cidade, 

pretendem diminuir as deslocações de transportes individuais para o interior da cidade, em particular de quem se 

desloca proveniente do exterior dos limites de Lisboa. A reconversão do eixo da Segunda Circular beneficiará da 

possibilidade de introdução de linhas de elétrico rápido, bem como, da recente abertura da estação de metro do 

Aeroporto da Portela e das duas novas estações propostas para servir a população de Benfica (prolongamento 

da linha azul).  

Com a revisão do PDM, como já foi explicado ao longo do documento, o redesenhar do perfil e da paisagem 

desta via-rápida só é possível através da Estrutura Ecológica Municipal, onde são elaboradas análises e 

propostas de estruturas ecológicas e ambientais fulcrais para todo o processo de equilíbrio entre o meio urbano 

e o meio natural. O Parque Florestal de Monsanto é hoje parte integrante dessa estrutura assim como os 

sistemas de mobilidade suave. Pretende-se enquadrar a 2º Circular e a sua envolvente na EEM, criando 

espaços de lazer e de produção, como espaço públicos ou privados (hortas e logradouros) e definindo uma rede 

contínua que recupere os montes e vales existentes. Devido a utilização da vegetação autóctone ou adaptada, 

há um aumento das áreas de espaço verde com rega reduzida ou nula. Relativamente aos novos projetos 

urbanos, incrementa-se a produção local de energia. Ao falarmos de estruturas ecológicas é necessário definir 

este conceito, como um recurso territorial que agrupa “áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e 

valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica”. 

Numa visão projetual existem precauções a ter com a estrutura verde/ecológica, onde é necessário a definição 

de critérios para uma melhor arborização dos eixos urbanos e de estratégias para a gestão do espaço público 

por parte dos cidadãos, nomeadamente na criação e manutenção de espaços verdes produtivos, de lazer e valor 

ambiental. Os espaços verdes de produção e recreio são espaços não edificados, públicos ou privados, que 

podem ter os usos como hortas urbanas que integram, com frequência, instalações de apoio.  

Com este objetivo vai se verificar uma ampliação das opções de circulação a pé e em bicicleta, uma redução da 

poluição ao longo da Segunda Circular, assim como a redução da velocidade de circulação automóvel. 
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3.2 Propostas específicas  

Num cenário em que as grandes infraestruturas como o Novo Aeroporto de Lisboa, a Terceira Travessia do Tejo 

e a Linha de Alta Velocidade se encontram paradas devido à situação económica que o país atravessa, é 

necessário programar a Segunda Circular para a situação atual, nunca esquecendo a elaboração futura destes 

projetos. 

Seguindo o tema principal “Desníveis Urbanos: Uma via três espaços”, o projeto incide sobre três áreas 

propostas. Como primeiro ponto de interface temos a zona entre o Centro Comercial Colombo e o Estádio da 

Luz (Benfica), que atualmente contem quase todas as funções que a proposta interliga mas que se encontram 

demasiado individualistas, sem qualquer ligação entre elas. Avançando na via, como segundo ponto temos toda 

a área que vai desde o Campo Grande à nova ligação em construção que faz a união com a Alta do Lumiar ou 

Alta de Lisboa. Esta área é de uma complexidade habitacional, funcional e de trafego rodoviário que atualmente 

é um autêntico caos. A proposta recai sobre o aproveitamento dos desníveis, da deslocação do tráfego e da 

criação de espaços apenas destinados à população, com o reperfilamento de algumas vias adjacentes. Como 

última área, temos a da Rotunda do Relógio perto do Aeroporto de Lisboa. É uma zona com um potencial 

altíssimo devido a proximidade do Aeroporto e do segundo maior parque de Lisboa, o Parque da Bela Vista. 

Continuando a descrição do tema do trabalho final de Mestrado, Lisboa é uma cidade com uma variadíssima 

escala de desníveis altimétricos e como tal seria necessário uma melhor compreensão destes mesmos níveis 

assim como tirar o maior partido destes valores. A Segunda Circular encontra-se quase toda à mesma cota, 

apesar do terreno que por onde esta passa, atravessar grandes desnivelamentos que através de viadutos e 

cortes no território é possível a continuidade da via, mas criando uma fronteira entre duas margens. A proposta 

consiste em diversos pontos da via em estudo, esta diferença seja quase imparcial, criando a ideia de uma zona 

a diferentes níveis mas em sintonia urbana, quebrando esta fronteira quer seja através de pontos de vista quer 

através de passagens pedonais superiores ou inferiores. 

A escolha de uma rede de metro de superfície em vez do elétrico deve-se à rapidez do primeiro face ao 

segundo. Este possibilita um atravessamento da cidade mais rápido e sendo o elétrico um elemento 

característico da cidade antiga de Lisboa não seria adequado a esta nova reformulação da Segunda Circular 

num “boulevard urbano”. Apesar da rapidez, o metro de superfície torna a sua mudança de alturas e de direção 

mais difícil devido a falta de amplitude deste, podendo ser um problema em alguns pontos da Segunda Circular. 

A política de estacionamento é fundamental para o desenvolvimento da mobilidade sustentável, permitindo 

controlar a procura de transporte individual. De forma a favorecer os modos suaves de mobilidade e sendo uma 

alternativa eficaz nas deslocações de curta distância entre os diversos tipos de transportes, a oferta de 
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estacionamento deve constituir nos interfaces propostos, uma variável de controlo de mudança de meio 

individual para público. 

Um elemento comum a toda a extensão da Segunda Circular e que está diretamente associado às bases 

conceptuais do sistema verde e do sistema de transportes é a ciclovia. Este componente vem reforçar a ideia de 

uma estrutura verde que acompanhe a via em estudo e que agregue os diversos espaços verdes existentes e 

propostos. Assim como o automóvel, a bicicleta é também um meio de transporte, mais individual mas também 

mais “amiga” do ambiente. A proposta consta na criação de uma estrutura cicloviária que venha complementar 

alguns troços já existentes, criar um meio de transporte partilhado e com diversos pontos de apoio espalhados 

pela cidade, e reforçar a ideia do espaço para o indivíduo como elemento principal de todo o projeto final de 

Mestrado. 

Depois de uma descrição de certos pormenores de projeto comuns às três áreas, segue-se uma explicação mais 

específica da proposta de cada área de intervenção.  
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3.2.1 Estruturação do espaço público – Centro Comercial Colombo - Estádio da Luz (Benfica) 

 

 

Esquema 4 - Fotomontagem do local de intervenção da área de projeto Centro Comercial Colombo – Estádio da Luz 

(Benfica). Fonte: Conjunto de fotografias tiradas para este trabalho. 

 

Como foi referido anteriormente, esta área de intervenção é bastante rica na diversidade de funções existentes 

na sua vizinhança. Apesar desta riqueza, as funções são destintas e não existe a preocupação da criação de 

ligações entre os diversos espaços. Ainda assim, a Segunda Circular encontra-se num nível superior e a 

integração desta na envolvente é essencial para a criação de uma via mais urbana. 

Detetados os problemas, a necessidade de um interface a diferentes níveis que interligue todas as funções é 

essencial. A passagem que existe de ligação do Centro Comercial Colombo para a área do Estádio do Benfica é 

fraca e basicamente apenas é utilizada em alturas de jogos. Este canal é estreito para o fluxo de pessoas que 

por aqui passam. A proposta de intervenção pretende criar vários pontos de atravessamento não apenas para a 

deslocação de pessoas em dia de jogo mas de ligação das duas margens possibilitando a reformulação do 

espaço público. Pretende-se que esta área chegue até ao nível da Segunda Circular para que o metro de 

superfície proposto se misture com os meios de transporte já existentes na zona – metro do “Colégio Militar” da 

linha azul, praça de táxis e terminal dos autocarros. Com a reformulação de toda esta área algumas destas 

funções sofreram algumas alterações em termos de localização.  

Como foi referido, a riqueza da área não implica uma melhor organização desta, muito pelo contrário. Para além 

das grandes estruturas comerciais e de serviços, esta apresenta, para além da via em estudo, a Avenida 

Lusíada, a Estrada de Benfica e a Estrada da Luz. Todas estas vias têm um valor bastante elevado para a 

estrutura rodoviária da cidade de Lisboa. Este “novelo” de infraestruturas torna a reabilitação da zona, um 

desafio. 

A proposta edificada baseia-se no interface de transportes a diferentes níveis e com diferentes velocidades. 

Localizada entre o Colombo e o Estádio da Luz, a proposta será gerada por camadas e com diferentes aberturas 

para a entrada direta da luz natural. O edifício será integrado na paisagem através de grandes vãos e, visto de 

um ponto superior, pertencerá ao corredor verde que acompanha a Segunda Circular. As funções que este vai 
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albergar são de caráter comercial e de serviços de apoio aos transportes públicos. Nunca esquecendo a 

dimensão da área de implantação, é preciso enquadrar nesta os parques de estacionamento, a ciclovia e os 

espaços de lazer e convívio, assim como é necessário ter em conta a componente de edifício amigo do 

ambiente. 

A localização das hortas públicas de produção agrícola da Quinta da Granja vem reforçar o sistema verde que 

interliga os diversos espaços verdes existentes e que se integram nos interfaces acompanhando toda a 

dimensão da Segunda Circular. Associado a esta estrutura propõe-se uma grande área destinada ao peão e a 

sua locomoção desde os sistemas de transportes públicos como de espaços de partida e recolha de bicicletas 

relacionadas às ciclovias já existentes como as propostas. 

 

 

Esquema 5 - Área de 

intervenção Centro 

Comercial Colombo – 

Estádio da Luz (Benfica): 

esquema do cenário da 

proposta final.  

Fonte: Esquema elaborado 

para este trabalho. 
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3.2.2 Núcleos de interface estruturante – Campo Grande - Alto do Lumiar/Alta de Lisboa 

 

 

Esquema 6 - Fotomontagem do local de intervenção da área de projeto Campo Grande – Ato do Lumiar/Alta de Lisboa. 

Fonte: Conjunto de fotografias tiradas para este trabalho. 

 

Assim como na primeira zona de intervenção esta área é bastante rica em termos de funções apesar das 

dimensões destas serem muito menores. Esta área de intervenção encontra-se atualmente bastante consolidada 

devido a construção da Alta de Lisboa, do Plano Metrópolis, da nova avenida que faz a ligação do Campo 

Grande para o cruzamento da Segunda Circular com a Alta de Lisboa e a reestruturação deste mesmo nó. 

Apesar destes projetos são possíveis detetar alguns problemas como é o caso do tráfego rodoviário que 

atualmente é caótico. Ainda assim, a Segunda Circular nestes planos continua como uma via rápida e um 

elemento fronteira no interior da cidade de Lisboa. 

A proposta recai essencialmente sobre o reperfilamento da via em estudo, criando formas de diminuição de 

fluxo, intensidade, velocidade e de modo a distribuir o tráfego aqui acumulado. A reformulação do jardim do 

Campo Grande associado à nova avenida que vai para a Alta de Lisboa possibilita o primeiro ponto de rutura 

com o atual. O Plano Metrópolis (Estádio de Alvalade) e o reperfilamento de diversas ruas e avenidas adjacentes 

possibilitam no nó da Segunda Circular com a Avenida Padre Cruz, criar o segundo ponto de viragem na 

estrutura da área de intervenção. Visto a Segunda Circular se encontrar em ambos os pontos, numa cota 

superior, o aproveitamento dos desníveis facilita e possibilita a deslocação nesta mesma área tanto para o peão 

como para o tráfego rodoviário. 

Com a proposta do metro de superfície e sendo esta área um segundo local de interface, o reperfilamento da 

Segunda Circular é fundamental na medida de a tornar numa via mais urbana. Correspondente aos nós do 

Campo Grande e da Alta de Lisboa, estes vão sofrer algumas alterações de modo a criar um intermodal a dois 

níveis sendo o primeiro entre a estação de autocarros, o metro de superfície e o metro subterrâneo e no 

segundo apenas entre o metro de superfície e o metro subterrâneo.  
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Em termos de edificado, este baseia-se essencialmente na construção de duas estações que apanhem dois ou 

três níveis e que apenas tenham os serviços básicos para a realização e a segurança destes. Serão espaços 

amplos enquadrados no corredor verde e que terão também apoios para o sistema de bicicletas. No seguimento 

da nova via para o Alto do Lumiar, propõe-se um Parque de Ciência e Tecnologia que fique próximo do 

Aeroporto de Lisboa assim como da circular deste (proposta na visão estratégica) e que possibilite um maior 

desenvolvimento da área envolvente assim como proporcione novos postos de trabalho dentro da cidade de 

Lisboa. 

Este edifício estruturar-se-á de acordo com o tema dos multiníveis urbanos, ou seja, estará inserido na encosta 

do Terminal do Metro de Lisboa e terá diferentes funções divididas pelos patamares. Com grandes aberturas 

sobre a Avenida Santos e Castro, este tornar-se-á um ponto fulcral na organização das funções ao longo da 

Segunda Circular, seguindo o exemplo das Torres do Colombo e das Torres de Lisboa. 

 

 

Esquema 7 - Área de 

intervenção Campo 

Grande – Ato do 

Lumiar/Alta de Lisboa: 

esquema do cenário da 

proposta final.  

Fonte: Esquema 

elaborado para este 

trabalho. 
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3.2.3 Conexão entre espaços públicos – Aeroporto de Lisboa - Parque da Bela Vista 

Como última área de intervenção, a área da Rotunda do Relógio perto do Aeroporto de Lisboa, como também foi 

referido anteriormente é uma zona com um potencial altíssimo devido às diversas áreas amplas existentes na 

sua envolvente. Apesar de ter duas das maiores estruturas existentes em Lisboa, O Aeroporto e o Parque da 

Bela Vista, esta área encontra-se com bastante espaço ainda por consolidar e com as duas margens da 

Segunda Circular muito desconectadas. Apesar disto, esta zona de intervenção é composta por duas das 

avenidas mais longas de Lisboa, Avenida Gago Coutinho e Avenida do Brasil, por um dos bairros mais antigos, o 

Bairro dos Olivais, e pelo Parque José Gomes Ferreira. 

 

 

Esquema 8 - Fotomontagem do local de intervenção da área de projeto Aeroporto de Lisboa – Parque da Bela Vista. 

Fonte: Conjunto de fotografias tiradas para este trabalho. 

 

Detetado o maior problema desta área de intervenção, a proposta reincide essencialmente na ligação das duas 

margens através de passagens pedonais e cicloviárias a diferentes níveis. Estas ligações são feitas da margem 

norte para a margem sul, ou seja, são passagens que vêm solucionar o atravessamento pedonal dos dois 

Terminais do Aeroporto para a outra margem, já que atualmente é caótico para o peão fazer este 

atravessamento. Com a proposta da circular ao Aeroporto este atravessamento tinha mesmo que ser 

solucionado para um maior conforto a todos os níveis. 

 Sendo dois os Terminais do Aeroporto, são também propostos dois espaços na margem oposta da Segunda 

Circular com bastantes semelhanças entre eles mas com objetivos destintos. 

Na primeira área, sendo a mais problemática e devido às carências que o Terminal 2 apresenta, o projeto propõe 

a criação de diferentes funções e serviços na margem oposta que viessem complementar as carências neste 

Terminal. Algumas destas funções são de restauração e outras de estalagem, propondo a criação de dois hotéis 

nesta área que deem apoio a um Parque Empresarial, também proposto. Devido à proximidade desta área a um 

bairro social, pode-se encontrar hortas de carácter individual e de produção agrícola sem nenhum planeamento 

prévio do espaço. Com a reformulação desta zona, propõe-se, de uma forma planeada, a criação de hortas 
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urbanas que podem ser individuais ou coletivas e que continuem a pertencer às pessoas que habitam neste 

bairro social.  

A segunda área, também destinada para o lazer, tem um carácter mais artístico propondo assim um apoio à 

Faculdade de Belas Artes que se encontra no centro da cidade e apresenta bastantes carências de espaço nas 

instalações atuais. Associado a este espaço, propõe-se um Hotel com características de residencial de 

estudantes e um Museu que dê apoio à Faculdade.  

Estes dois espaços situam-se num grande desnível de cotas e, como é referido no tema do trabalho final de 

Mestrado, houve um aproveitamento destes desníveis e foi criado um local de vistas num ponto mais elevado 

que proporcione a visão sobre toda a envolvente inclusive uma ligação visual entre estas duas áreas. 

O conjunto edificado programado para ambos os espaços, como se verificou na primeira área, é estruturado por 

camadas sendo a integração dos edifícios na estrutura verde bastante visível. A forma não segue nem uma 

estrutura tradicional nem moderna, sendo um misto das duas. Nunca esquecendo a Segunda Circular, alguns 

destes abrem para esta e outros são blocos, onde todas as fachadas são iguais, sem haver uma identidade por 

fachada.  

A Rotunda do Relógio ou Praça do Aeroporto encontra-se atualmente numa das extremidades da Segunda 

Circular apesar de não estar ao mesmo nível desta. Na proposta pretende-se que a grande avenida em estudo 

torne um novo rumo e siga pela Avenida Marechal Gomes da Costa até à Estação do Oriente, continuando o 

“boulevard urbano” até este ponto. Esta direção possibilita ligar uma das vias mais importantes da cidade com o 

elemento estruturante desta, o Rio Tejo. O metro de superfície adota igualmente esta direção e inclusivamente 

entra dentro dos dois espaços propostos anteriormente para esta área. 

 

 

Esquema 9 - Área de 

intervenção Aeroporto de 

Lisboa – Parque da Bela 

Vista: esquema do 

cenário da proposta final. 

Fonte: Esquema 

elaborado para este 

trabalho. 
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CONCLUSÃO FINAL 

Desníveis Urbanos: Uma via, três espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho final de Mestrado foi apresentada uma proposta de intervenção na Segunda Circular em certos 

pontos estratégicos. O tema versado insere-se no contexto entre o limite e a interface, vulgarmente conhecido 

por barreiras físicas entre duas áreas, como já foi referido por vários autores, como pudemos constatar. A 

integração de vias-rápidas que se encontram no seio das grandes cidades, é hoje em dia um problema bastante 

comum. 

O projeto pretendeu tirar partido de uma zona bastante rica em termos de marcos históricos, estruturas 

imponentes e de espaços verdes, mas com diversos problemas de interligação entre as diferentes zonas. Outra 

mais-valia do local foi a diferença de cotas muito marcante ao longo de toda a via em estudo e da sua 

envolvente. Esta “manta de retalhos” apresentou-se como um desafio e foi um dos grandes atrativos do trabalho. 

A proposta consistiu na criação de espaços públicos a diferentes níveis associado a um suporte forte de meios 

de transporte, através de intervenções que possibilitassem um maior usufruto e uma maior vivência dos 

mesmos, criando um sistema de interação entre os diferentes lugares com o intuito de reformular esta zona da 

cidade de Lisboa, que tem um enorme potencial.  
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Dadas as características específicas do território e as dificuldades de uma intervenção desta dimensão, a 

questão da circulação do peão e da mobilidade suave constituíram um princípio fundamental. O objetivo reúne 

diversos aspetos desde a consolidação da infraestrutura com a envolvente, à estruturação de polos de interface 

com diversas funções no mesmo local, com vista ao bem-estar e às vivências criadas pela população, 

contribuindo assim para um território mais coeso e seguro. Só através de cedências de ambas as partes, 

automóvel e peão, será possível construir uma intervenção estruturada e obter um planeamento coerente e 

articulado. 

No início deste trabalho levantaram-se algumas questões assim como chegou-se a outras conclusões. As 

questões levantadas eram: como evitar a segregação de duas margens bastante consolidadas por um elemento 

físico forte - Segunda Circular - e como planear este tipo de território intermédio; como tornar a via em estudo 

numa avenida urbana ambientalmente sustentável e energeticamente eficiente; como tornar uma infraestrutura 

com o carácter de via rápida num espaço amigável, seguro e destinado para todos; e como planear uma zona 

que tem tantos projetos que se encontram alguns em fase de concretização e outros ainda em estudo. 

Chegando ao fim deste trabalho, algumas questões foram respondidas enquanto outras poderiam ter uma 

resposta alternativa. 

A componente que poderia ter esta resposta é a da segregação do território, quebrando a fronteira que a 

Segunda Circular faz. Possivelmente noutro contexto e tendo como base conceptual a utilização desta mesma 

barreira como elemento essencial para uma nova visão projetual, julga-se que esta questão é também bastante 

perspicaz, sendo possível observar noutras cidades e noutros contextos esta mesma utilização. É nesta mesma 

mudança que se poderia continuar este estudo e levantar-se outro tipo de questões, tentando seguir os três 

objetivos falados ao longo do documento. Mas sem dúvida que apesar de qualquer das condicionantes acima, a 

cidade e os seus cidadãos só têm a ganhar com a coesão que emerge da integração destas duas áreas. Mesmo 

assim no terminar deste trabalho, foram levantadas outras questões que surgiram que talvez possibilitassem 

diferentes respostas para a escolha das opções urbanísticas: 

 O que acontecerá ao espaço do Aeroporto de Lisboa e que impacto tem este sobre a Segunda Circular? 

Poderá este ser, juntamente com o Vale de Chelas, o segundo “pulmão” da cidade? Quantos anos serão 

necessários para a reconversão destes solos numa zona verde? 

 Será que a intervenção proposta por si só foi suficiente para unir as duas margens da Segunda Circular? 

Serão os três núcleos de intervenção suficientes para a quebra da barreira? Será que as alterações feitas 

na via foram satisfatórias para esta se tornar mais amiga do ambiente? 
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No decorrer da Tese de Mestrado, depois de várias análises tanto literárias como desenhadas, foram muitos os 

desafios que se encontraram para a cidade de Lisboa nos próximos anos. O desenho das redes e serviços de 

transportes são reconhecidos cada vez mais como elementos fundamentais na equação do planeamento e 

gestão da cidade. Território com diversidade de usos, que colocam o peão em primeiro lugar e que subtilmente 

conectam os espaços, são territórios fortes e só têm a ganhar a nível económico, social e de qualidade de vida 

das suas populações. Pode-se ainda afirmar, que a Segunda Circular enquanto infraestrutura é uma área de 

oportunidade para a cidade de Lisboa, compondo e integrando diferentes infraestruturas e cumprindo várias 

necessidades. 

Concluindo e cruzando as diferentes temáticas abordadas - desde a paisagem até aos transportes passando 

pelos espaços públicos - espera-se alcançar um planeamento coerente e potenciador das características do 

local, tornando-o único na cidade de Lisboa e na sua área metropolitana. 
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Como primeiro ponto de interface temos a zona entre o Centro Comercial Colombo e o Estádio
da Luz (Ben�ca),que atualmente contem quase todas as funções que a proposta interliga mas

que se encontram demasiado individualizadas, sem qualquer ligação entre elas.

Transbay Transit Terminal,San Francisco, United States
Pelli Architects
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Avançando na via, como segundo ponto temos toda a área que vai desde o Campo Grande à nova ligação em construção que faz a união com a 
Alta do Lumiar ou Alta de Lisboa. Esta área é de uma complexidade habitacional, funcional e de tráfego rodoviário que atualmente é um autêntico caos. 
A proposta recai sobre o aproveitamento dos desníveis, da deslocação do tráfego e da criação de 
espaços apenas destinados à população, com o reper�lamento de algumas vias adjacentes.

Teruel-zilla, Teruel, Spain
 Mi5 Arquitectos + PKMN
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 Norreport Train Station, Copenhagen, Denmark
Public Architects
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Como última área, temos a da Rotunda do Relógio perto do 
Aeroporto de Lisboa. É uma zona com um potencial altíssimo 
devido a proximdade do Aeroporto e do segundo maior 
parque de Lisboa, o Parque da Bela Vista.
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