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RESUMO 

 A reabilitação urbana e arquitetónica é um processo cada vez mais abordado nas 

cidades. A estagnação da construção devido à saturação do mercado e devido à situação 

económica que o país atravessa, é uma realidade fortemente presente. Deste modo, a 

reabilitação surge como uma oportunidade de melhorar e revitalizar a imagem da cidade e de 

reabilitar alguns elementos urbanos e arquitetónicos com carácter histórico e patrimonial. 

Atualmente, é fundamental ter em conta os princípios da sustentabilidade no processo 

de criação ou de reabilitação de edificado 

A proposta apresentada vai de encontro às premissas inerentes à reabilitação urbana e 

arquitetónica sustentável do antigo núcleo industrial de Alcântara onde está situada 

atualmente a Lx Factory, um espaço cultural que começa a ser um ponto de referência na 

Cidade de Lisboa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação urbana e arquitetónica; Sustentabilidade; Reabilitação de 

antigas zonas industriais abandonadas; Lx Factory. 

 

ABSTRACT 

Urban and architectural regeneration is a practice increasingly carried out within cities. 

Since, there is a deep building crisis due to the market saturation and economic condition that 

the country is living, rehabilitation appears as an opportunity to improve and to renew the 

city's image and to rehabilitate its urban and architectural heritage  

Today, it is crucial that sustainable principles be applied on any building creation or 

rehabilitation process. 

This is a sustainable architectural and urban rehabilitation proposal for the old 

industrial core of Alcantara where it is located the Lx Factory which is a cultural space that is 

becoming a landmark in Lisbon. 

 

KEY-WORDS: Urban and architectural rehabilitation; Sustainability; Rehabilitation of old and 

derelict industrial areas; Lx Factory; 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

1.1. Âmbito da Investigação 

 

Devido à saturação do mercado da construção aliado à situação económica atual que 

se vive em Portugal, a construção, no sentido mais lato, e a construção habitacional, em 

particular, está a estagnar. Para fazer face a esta situação surgem atualmente algumas 

soluções emergentes, entre elas o interesse acrescido na reabilitação de edifícios urbanos. É 

cada vez mais importante a manutenção do edificado que se encontra em mau estado de 

conservação, muitos dos quais já devolutos, e a sua reabilitação, pois estes contribuem para a 

degradação da imagem da cidade. Além da questão da imagem, surgem também questões 

ambientais intrinsecamente relacionadas com o conceito da sustentabilidade. Tendo em conta 

que uma construção assente segundo os princípios da sustentabilidade considera a redução 

das emissões de gases e outros poluentes para a atmosfera que, como é do conhecimento 

geral, agravam o efeito de estufa, torna-se imperativo a aplicação de medidas sustentáveis no 

processo de reabilitação. 

Uma intervenção no sentido da 

reabilitação da Cidade, baseada nos 

princípios da sustentabilidade, teria 

como consequência a definição de novos 

espaços que proporcionariam um melhor 

ambiente construído, assim como 

qualidade de vida aos utilizadores e, 

acima de tudo, contribuiria para a 

revitalização e valorização do ambiente 

urbano e para a melhoria dos 

indicadores ambientais da Cidade (Fig. 1). Além disso, a divulgação desta medida de 

intervenção faria emergir uma responsabilização social e maior consciencialização da 

população na necessidade de adoção de políticas que promovam o equilíbrio entre o presente 

e o futuro, tendo o ambiente relevância no contexto da sustentabilidade. Este tipo de 

intervenção contribuiria como forma de atração habitacional, manifestando-se num 

consequente aumento da população residente. Deste modo, espera-se que o uso do 

transporte individual (TI) seja substituído pelo uso dos transportes públicos (TP) uma vez que 

existe uma maior proximidade com a rede urbana mais eficaz. A mobilidade melhora devido à 

Figura 1 – Principais indicadores de sustentabilidade para a 
cidade de Lisboa. 
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facilidade de acesso aos TP e, associado ao uso dos mesmos, maior poupança a nível 

económico por parte de cada utilizador e redução do número de emissões de gases tóxicos 

para a atmosfera melhorando a qualidade do ar e por conseguinte dos seus residentes. 

Assim verificar-se-á uma melhoria da qualidade de vida na cidade. 

 

1.2. Objeto da Investigação 

 

Inserida numa política urbana de reabilitação, toma-se como objeto de estudo a Lx 

Factory (LXF) que segundo Reis (2010) é o sítio em Lisboa onde há mais ideias por m2. Neste 

contexto a LXF é um espaço pertinente para uma intervenção pois apresenta uma área 

significativa, bem situada e, em parte, abandonada. Actualmente alguns espaços têm vindo a 

ser reabilitados por empresas que se vão instalando nos antigos espaços industriais. A 

reabilitação é minimalista, como podemos ver na Figura 3, deixando, à vista no exterior dos 

edifícios, os traços do passado fortemente industrial. A maior preocupação prende-se com o 

interior, pois é este o espaço utilizado pelos funcionários ou pelos visitantes, onde a 

reabilitação é feita com maior rigor e cuidado. 

Com este tipo de intervenção a estratégia é evidente: utilizar um espaço que fora 

industrializado para criar atratividade através do tipo de reabilitação e do tipo de uso. Em LXF, 

Figura 2 – Localização da Lx Factory (adaptado de www.bing.com) 
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a cada passo vive-se um ambiente industrial. Uma fábrica de experiências onde se torna 

possível intervir, pensar, produzir, apresentar ideias e produtos num lugar que é de todos, para 

todos (www.lxfactory.com, 2012).  

A constatação de se recorrer ao slogan da LXF como a ilha criativa (REIS, 2010), 

assumiu um papel fortemente cultural na Cidade de Lisboa. Um espaço que, segundo o Plano 

Alcântara XXI, passaria a ser uma área habitacional, todavia, tem um vinco marcadamente 

cultural tão forte que se torna impossível deslocar esta ilha para outro local da cidade pois são 

as próprias caraterísticas industriais e a recuperação das mesmas, que tornam este espaço 

diferente e numa referência também a nível internacional pois foi referido na Revista Time 

(2012). 

A área é composta por uma morfologia urbana que privilegia as ruelas estreitas e de 

sentido único promovendo a fraca acessibilidade. O encerramento a sul pela Avenida da Índia, 

pela linha férrea Cais do Sodré – Cascais, e pela Avenida de Brasília, respetivamente, tornam 

este espaço demasiado delimitado e a necessitar de expansão. Sendo a envolvente, 

maioritariamente composta por zona industrial devoluta, esta área poderá, através deste 

Projeto Final de Mestrado (PFM), ganhar maior visibilidade, passando a ser um dos mais 

importantes espaços culturais de referência em Lisboa, mantendo o uso misto empresarial, de 

serviços e comércio que lhe é inerente, mas com maior acessibilidade em que se pretende 

privilegiar o contato pedonal com o Rio Tejo, com o espaço público e com os TP. Para tal é 

necessário criar condições para que este relacionamento exista e se mantenha. 

 

 

Figura 3  – A e B – Vestígios da degradação dos edificios outrora industriais da LXF. 

http://www.lxfactory.com/


 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

4 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

1.3. Problemática – Questão de Investigação 

 

A Arquitetura e o Planeamento Urbano e Territorial é a área científica que, uma vez 

complementada pelas Ciências Sociais, virá permitir criar um conjunto de propostas 

pertinentes para o uso atual do espaço urbano estudado. 

Inserido na escala do Plano de Pormenor (PP), veremos como a área disciplinar 

referida virá a contribuir para a inserção desta zona no quotidiano urbano. 

Esta dissertação parte da caracterização morfológica da área estudada com base na 

identificação e estudo do edificado e do espaço de uso público. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Gerais 

Sabendo-se que esta área que outrora foi predominantemente industrial é agora um 

espaço que começa a acolher, nos antigos e devolutos edifícios, diferentes tipos de usos 

ligados predominantemente às artes como ateliês de arquitetura, design, fotografia, 

decoração de interiores e também restaurantes, algumas cafetarias, entre outros. Dando 

seguimento à prática de reconversão e de reabilitação que as atuais empresas têm vindo a 

adotar ao se instalarem na Lx Factory, nesta dissertação o objetivo principal consiste em 

aplicar estes conceitos considerando o espaço envolvente, a ligação aos transportes e à frente 

Tejo de modo a que a Freguesia de Alcântara passe a ser considerada uma referência de 

práticas sustentáveis na reabilitação urbana e ligação com o espaço envolvente. Na realidade 

pretende-se que a proposta permita dar visibilidade e conferir-lhe maior potencial a nível de 

espaço e atividades. 

Com base nos aspetos referidos possam ser concretizados, é necessária a articulação 

com o Plano de Urbanização (PU) de Alcântara com as diversas propostas já existentes para a 

área de Alcântara.  

Em suma, pretende-se viabilizar a: 

 - Articulação do PU de Alcântara com as diferentes propostas existentes; 

- Reestruturação da rede viária e ferroviária, dos TP e dos TI; 

- Criação de espaço público de referência como elemento de ligação entre o 

Rio Tejo e a área urbana de alcântara. 
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1.4.2. Específicos 

Após a descrição dos objetivos gerais que propõem a articulação do PU de Alcântara 

com todas as propostas existentes destinadas aquela área, o objetivo primordial é o de 

elaborar uma proposta de reabilitação sustentável incidindo sobre dois dos edifícios e seu 

espaço envolvente. Pretende-se que a solução adotada seja uma referência na área da 

arquitetura e do urbanismo de modo a que possa ser aplicado em muitos outros casos de 

reabilitação urbana sustentável. É ainda objetivo específico a junção da reabilitação do edifício 

referido anteriormente com um edifício totalmente novo, conjugando o novo e o antigo. A 

criação do novo edifício visa expandir as atividades culturais da LXF promovendo a fixação de 

novas empresas e a expansão das atividades culturais.  

Após os aspetos referidos, são objetivos específicos: 

- Proposta de expansão da Lx Factory para terreno adjacente a nascente, como 

ilustrado na Figura 4, em baixo; 

- Reabilitação sustentável de dois dos edifícios como exemplo a ser seguido a 

nível local e Nacional; 

- Criação de novo edifício destinado à divulgação e promoção da LXF, 

funcionando como edifício de coesão dos edifícios existentes.  
 

 

 

 

Figura 4 – Expansão da Lx Factory para terreno adjacente a nascente. 
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1.5. Método de Investigação 

 

No presente PFM foi utilizada uma metodologia de natureza mista, teórica e prática. 

Após todo o levantamento bibliográfico e redação do Estado da Arte, foi realizada a 

proposta. Todo o levantamento relativo à área da Lx Factory foi dificultado foi dificultado uma 

vez que a empresa que gere o sítio, MainSide, apenas autorizou o levantamento fotográfico, 

não disponibilizando elementos referentes ao edificado. 

 
Figura 5 – Plano do processo de Investigação. 
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1.6. Estrutura da Dissertação 

 

Este PFM tem por tema a Reabilitação Urbana e Sustentabilidade, sendo a Lx Factory o 

objeto da investigação, e está estruturado em cinco capítulos. 

O Capítulo I aborda as questões metodológicas definidas para o desenvolvimento da 

investigação e da proposta e são apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

Seguidamente, no Capítulo II, é apresentado o Estado da Arte, em que é apresentado o 

levantamento bibliográfico relativo a todos os campos que esta investigação aborda. Para além 

do referido, é ainda realizado o levantamento de projetos de referência intrinsecamente 

ligados aos campos de investigação. 

De maneira a que a proposta esteja devidamente fundamentada, é necessária a 

abordagem ao local de intervenção. O Capítulo III consiste na caraterização do local ao nível da 

morfologia, mobilidade e acessibilidade, espaços urbanos, atividades económicas, contexto 

legal e administrativo, o que nos permite ter perceção da dinâmica do território em estudo. 

A proposta de intervenção é descrita no Capítulo IV onde são apresentadas e 

devidamente descritas as diferentes soluções aplicadas. 

Por último, o Capítulo V consiste na finalização do trabalho onde são realizadas as 

conclusões que corroboram, ou refutem, as questões de investigação levantadas no início do 

PFM.   

 

1.7. Contributos do Trabalho 

 

Com a realização deste trabalho, espera-se que a investigação efetuada e o projeto 

apresentado contribuam para o desenvolvimento do tema da reabilitação sustentável de áreas 

Urbanas e do Património Arquitetónico. É ainda esperado que a proposta seja um exemplo 

passível de ser posto em prática para a zona de intervenção e que, possa ser tida em 

consideração para a futura reabilitação da LXF e sua área envolvente. 
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CAPÍTULO II – ESTADO DA ARTE 

2.1. Introdução 

 

O presente capítulo assume no desenvolvimento do PFM uma especial importância, 

uma vez que faz referência ao estudo atual das temáticas em que se insere este trabalho. Além 

disto, torna-se essencial conhecer as mais variadas propostas e soluções de modo a que este 

trabalho possa contribuir de forma positiva para o desenvolvimento das questões que lhe são 

inerentes. 

 Este capítulo está organizado segundo seis temas que abordam de modo detalhado a 

investigação agora apresentada: sustentabilidade, reabilitação, recuperação, requalificação, 

reconversão e reabilitação sustentável que irão permitir conhecer as referências bibliográficas 

mais adequadas sobre os referidos temas. 

 

2.2. Sustentabilidade 

 

Em 1933, em Atenas, foi criada a Carta de Atenas, redigida por Le Corbusier, trata-se 

de um documento escrito que faz alusão às preocupações com as alterações que o ser humano 

estava a provocar no planeta. Mais recentemente, em 1998, foi redigida a Nova Carta de 

Atenas que apresenta diretrizes e recomendações para definir o programa urbano futuro a 

partir da Carta de Atenas de 1933. No fundo existe a validação doa teorias modernas de Le 

Corbusier. Mais recentemente, 2003, em Lisboa, o Conselho Europeu de Urbanistas recria a 

Nova Carta de Atenas, através da Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades 

do séc. XXI (CARTA DE ATENAS, 2003). 

O conceito de sustentabilidade começou apenas a ser delineado em 1972, na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo. Esta 

foi a primeira grande conferência acerca do meio ambiente. Posteriormente outros encontros 

de elevada importância se sucederam, onde cada vez mais a atenção se foca a preocupação 

com o meio ambiente. 

Em 1977, em Tiblisi, na Geórgia, foi organizada a Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) em colaboração com o United Nations Environment Programme 

(UNEP). Na referida conferência foram definidas estratégias urgentes que vêm reforçar os 

objetivos da conferência de 1972. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
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Figura 6 – Cronologia sobre sustentabilidade. Adaptado de Tabela do Tempo (AGOPYAN e JOHN, 2011). 

Mas é com o relatório da Comissão de Bruntland (Our Common Future), em 1987, que 

foi definido pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Intitulado de Nosso 

Futuro Comum, foi um dos marcos na preocupação com o futuro ambiental do nosso planeta. 

Na sequência deste relatório, realiza-se no Rio de Janeiro em 1992, a Conferência para o meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Como documento principal desta conferência é elaborada a 

Agenda 21, que define planos de ação que deverão ser tomados a nível global, nacional e local. 

Deste modo, cada poder local deverá entrar em diálogo com os seus cidadãos, organizações 

locais e empresas privadas e deverá adotar uma Agenda 21 Local. Através de processos 

consultivos e de estabelecimento de consensos, os poderes locais deverão aprender com os 

cidadãos e com as organizações locais, cívicas, comunitárias, comerciais e industriais e adquirir 

a informação necessária para elaborar melhores estratégias. O processo de consulta deverá 

aumentar a consciencialização familiar em questões de desenvolvimento sustentável. (Agenda 

21, Cap. 28.3). 

Foram inúmeras as reuniões internacionais centradas na questão do desenvolvimento 

sustentável. A Figura 6 apresenta a cronologia desses principais eventos.  

Atualmente, muita discussão tem sido gerada em torno da palavra sustentabilidade. O 

termo sustentabilidade consiste na tomada de decisões que equilibrem a viabilidade 

económica, o bem-estar social e a proteção ambiental (OLIVEIRA, 2011, p. 37). Estes são os três 

grandes pilares (Figura 7) que definem o conceito de sustentabilidade. 
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Através do aproveitamento do que a natureza nos fornece, como a luz solar, o vento e 

a chuva, aliados à utilização de materiais com bom desempenho ecológico na realização do 

projeto – aquilo que François Ascher chama de economia cleantech – consegue-se produzir 

arquitetura com bom desempenho ecológico. Assim, o conceito cleantech poderia constituir 

uma alternativa poderosa para soluções defendidas pelos militantes da ecologia baseadas em 

mudanças nas formas de produzir, de consumir e de habitar (ASCHER, 2010). 

 Esta é a preocupação atual de muitos arquitetos que se esforçam para conseguirem 

projetar um edifício economicamente viável, com níveis baixos de emissões (ou mesmo zero 

emissões de CO2), atingindo assim a satisfação e o bem estar-social referido anteriormente por 

Oliveira (2011). Como sabemos por Chueca Goitia, a cidade constrói-se dia a dia, mas não 

esqueçamos que toda a construção se processa a par de uma destruição (GOITIA, 1996, p. 

110), daí ser extremamente importante evitar, ou pelo menos diminuir, os impactes negativos 

das atividades humanas sobre o ambiente (AMADO, 2009, p. 59). 

 Porém, para se afirmar que algo é sustentável não basta ter em consideração os três 

princípios referidos anteriormente, é ainda necessário, segundo o relatório de Brundtland, que 

as práticas sustentáveis adotadas no presente sejam consideradas sustentáveis no futuro – É 

sustentável hoje aquele conjunto de práticas portadoras de sustentabilidade no futuro 

(ACSELRAD, 2001, p. 30).  

 

Figura 7 – Diagrama da Sustentabilidade (adaptado de SHERIN, 2008, p. 12) 

SOCIEDADE 
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2.2.1. Planeamento Urbano Sustentável 

 

As pegadas ecológicas das cidades existentes já cobrem virtualmente todo o globo 

(ROGERS, 2001, p. 30). Com esta constatação, torna-se cada vez mais imperativo olhar para o 

planeta como algo finito e adotar boas práticas no planeamento urbano e na arquitetura. Para 

isso, o planeamento urbano deverá ter um papel fundamental no equilíbrio de uma cidade e 

deverá promover a eficiência global do núcleo urbano diminuindo o impacto no meio 

ambiente. 

Herbert Girardet referiu que as cidades deverão adotar um metabolismo circular de 

modo a garantir melhor eficiência através da redução do consumo de energias não renováveis 

e do aumento da reciclagem ao contrário do que acontece nas cidades com um metabolismo 

linear como está ilustrado nas figuras seguintes (ROGERS, 2001, p. 31) 

 

Como se pode verificar, as cidades para serem sustentáveis têm que ter presentes no 

seu planeamento os três pilares da sustentabilidade referidos anteriormente por Oliveira 

Figura 8 – Cidades com metabolismo linear consomem e poluem em alto grau (ROGERS, 2001, p.31) 

Figura 9 - Cidades com metabolismo circular minimizam novas entradas de energia e maximizam a reciclagem. 
(ROGERS, 2001, p.31) 
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(2011), Sherin (2008) ou por Rogers (2001) (Ambiente, Economia e Sociedade). Depende de 

todos os cidadãos motivados o êxito de conjugar os referidos fatores e aplica-los no 

planeamento urbano. 

 Rogers acredita que um dos fatores que leva as cidades a contribuírem para o 

agravamento da ecologia, prende-se com o fato de as cidades não serem compactas, ou seja, 

existem diferentes núcleos dispersos unidos através das vias de comunicação como as 

autoestradas. Por outro lado, se as cidades ao invés de se expandirem para o meio rural se 

concentrassem na mesma área, originando uma cidade densa, poderiam trazer benefícios 

ambientais superiores pois teriam menos níveis de poluição, através da diminuição do uso do 

transporte individual (TI), e maior eficiência energética. 

 No entanto, para combater o agravamento que os grandes núcleos urbanos têm no 

meio ambiente, foram criadas algumas estratégias e implementadas medidas, em algumas 

cidades, de modo a que fossem atingidos melhores desempenhos ecológicos. São muitos os 

exemplos de cidades com desenvolvimento sustentável, entre elas, Curitiba, capital do estado 

do Paraná, é uma cidade brasileira com 1,5 milhões de habitantes. O arquiteto Jaime Lerner, 

durante o seu mandato como Perfeito de Curitiba, introduziu diversas medidas que fizeram 

melhorar o ambiente urbano através da limpeza das favelas. Os seus projetos foram sempre 

acompanhados pelo diálogo com a população. Contudo, Lerner, não se limitou apenas em 

intervir nas favelas. O leque de iniciativas abrangeu toda a cidade de Curitiba, nomeadamente 

na quantidade de áreas verdes. Em 20 anos, Curitiba tinha meio metro quadrado de área 

verde. Hoje (…) a cidade tem 100 vezes mais, para além de ciclovias e áreas para pedestres 

(ROGERS, 2001, p. 59). Além disto, a principal estratégia prendeu-se com uma rede de TP 

eficaz capaz de transportar massas evitando assim o uso do meio de transporte individual 

contribuindo para a redução das emissões de CO2. Outra das preocupações a nível paisagístico 

e cultural foi a reabilitação de três pedreiras. Numa das pedreiras contém a Universidade do 

Meio Ambiente (Figura 10), uma segunda contém a Ópera de Arame (Figura 11) e na terceira 

foi criado um auditório natural destinado a concertos e festivais com capacidade para 25.000 

pessoas (Figura 12). 

 Com este exemplo é importante de se referir que todas as medidas adotadas foram 

implementadas através da participação dos cidadãos de Curitiba. No fundo, as iniciativas 

celebraram o casamento entre a população e sua cidade (ROGERS, 2001, p.61), mostrando 

com isto a importância do diálogo e da participação ativa da população no melhoramento da 

cidade onde vivem. 
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 Assim como Curitiba, muitas outras cidades têm as suas preocupações centradas no 

desenvolvimento sustentável. Seguem-se alguns exemplos de cidades que têm vindo a aplicar 

diversas medidas de desenvolvimento sustentável. 

 O primeiro exemplo é o da cidade de Mader na Austrália – a sustainable town 

(GAUZIN-MULLER, 2002, p. 60). Esta cidade foi a primeira, em 1974, a plantar 80.000 árvores e 

Figura 10 – Universidade do Meio Ambiente em Curitiba, Brasil. Foto de Michelle Baiak (cleversonsacramento.com) 

Figura 12 – Pedreira Paula Leminski em Curitiba, Brasil. Foto por Carlos Ruggi (cwbdeluxe.blogspot.pt) 

Figura 11 – Ópera de Arame em Curitiba, Brasil. Foto de Cleverson Sacramento (cleversonsacramento.com) 

 

http://cleversonsacramento.com/
http://cwbdeluxe.blogspot.pt/
http://cleversonsacramento.com/
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arbustos no âmbito de um programa de regeneração. Após 10 anos, 75% do referido programa 

estava implementado. Atualmente é possível aproveitar a madeira que é podada das árvores 

para ser utilizada numa central de aquecimento de biomassa que foi aberta em 1994. A 

energia produzida é utilizada nos edifícios públicos com o objetivo de reduzir as emissões de 

CO2. 

 Foi também uma cidade pioneira na criação da primeira eco-school da autoria do ateliê 

Baumschlager & Eberle (GAUZIN-MULLER, 2002, p. 62) com o objetivo de incrementar nas 

gerações mais novas as preocupações com o meio ambiente. 

   

  

 Outro exemplo é Estugarda, na Alemanha, em que se estabelece a obrigatoriedade do 

reaproveitamento das coberturas dos edifícios para áreas verdes. Outra das medidas 

implementadas prende-se com o facto de os edifícios públicos tenham mais 25% de insolação 

de modo a ser aproveitada a energia solar e a luz natural. Foram ainda atribuídos subsídios 

para poupar energia em novos edifícios e em edifícios já existentes. 

Figuras 13 – A e B – Mader High Schhol. Eco-School em Mader, Austrália. Foto por David Baugh. (www.mimoa.eu) 

http://www.mimoa.eu/browse/designers/baumschlager%20%2526%20eberle/
http://www.mimoa.eu/
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 Por sua vez, Amesterdão, que alberga o segundo maior porto de toda a Holanda, é 

uma cidade industrializada e 48% da sua área é construída. Por todas as características 

inerentes a uma cidade desenvolvida tornou-se imperativo criar medidas que contribuíssem 

para o melhoramento ambiental da cidade. Em 1992, foi introduzido no regulamento de 

construções uma lista de materiais alternativos amigos do ambiente. Como referiu Rogers 

anteriormente, o carro tem que passar a ser menos usado de modo a diminuir as emissões de 

gases poluentes que contribuem para o efeito de estufa. Assim, em Amesterdão, de modo a 

promover o uso dos TP, a rede dos mesmos foi melhorada e a rede de ciclovias foi prolongada. 

Outra das medidas consistiu na reabilitação de antigas áreas industriais e na criação e bairros 

sustentáveis (GAUZIN-MULLER, 2002, p. 76). 

 

Figura 14 – Exemplo de coberturas verdes em Estugarda, Alemanha (howtobuildahouseblog.com) 

Figura 15 – Ciclovias de Amesterdão, Holanda (www.cicloativismo.com) 
 

http://howtobuildahouseblog.com/
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 Na capital da Finlândia, Helsínquia, as medidas adotadas na cidade foram idênticas ao 

exemplo anterior de Amesterdão à exceção de que 91% dos edifícios habitacionais e 95% dos 

edifícios destinados a serviços são sustentados por central de cogeração. Este tipo de centrais 

reaproveita o calor libertado pelas centrais térmicas usando-o como energia. 

 

 

 Em Rennes, na França, é um exemplo que vai de encontro às soluções apresentadas 

por Rogers. Em Rennes apostou-se na densificação da área urbana através de edifícios de uso 

misto, no melhoramento da rede de transportes, no incentivo à caminhada e ao uso da 

bicicleta e melhoramento destes percursos. Outras estratégias de reaproveitamento de água e 

de produção de energia a partir do lixo foram implementadas de modo a contribuir para uma 

cidade mais sustentável. 

 

2.2.2. Arquitetura Sustentável 

 

Os objetivos de uma arquitetura sustentável assentam nos mesmos de um 

planeamento urbano sustentável, ou seja, combinar os fatores económico, social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Processo de produção de energia das centrais de cogeração (www.zigersnead.com) 
 

Figura 17 - Princípios da Construção Sustentável (adaptado de KIBERT, 2008, p. 6, table 1.1). 
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Em 1994, o Conselho Internacional da Construção (CIB – Conseil International du 

Bâtiment) especificam ainda sete Princípios da Construção Sustentável (Figura 17) que deverão 

ser seguidos nos processos de desenho, construção e desconstrução (em vez de demolição), e 

que se deverão manter durante toda a vida do edifício (KIBERT, 2008, p. 6). 

Kibert defende que os edifícios devem contemplar energias renováveis como painéis 

fotovoltaicos e energia eólica. Os cuidados a ter para se reduzir os consumos excessivos de 

recursos por parte dos edifícios deve atingir elevado grau de detalhe. Nas pequenas opções, 

como na escolha de uma torneira de baixo fluxo pode estar uma solução de poupança 

incomensurável. Outra das opções importantes prende-se com a escolha de materiais com 

bom desempenho ecológico. Deverão ser usados materiais autóctones, de modo a que seja 

reduzida a emissão de gases poluentes inerentes ao seu transporte, e que permitam a 

desconstrução. A diferença entre desconstrução e demolição é simples: na desconstrução os 

materiais utilizados que permitem ser reutilizados aquando do fim de vida do edifício. 

Um exemplo de arquitetura sustentável é a casa R128 em Estugarda. O Arquiteto 

Werner Sobek projetou a primeira casa carbono zero da Alemanha, finalizada em 2000. 

Embora aparentemente pareça ter pouca eficiência energética pelo facto de todas as fachadas 

serem em vidro, a preocupação do Arquiteto Alemão não foi a de evitar que o frio entrasse, 

mas sim, apostar numa mudança de hábitos, deixando de andar de t-shirt dentro de casa, com 

o aquecimento central ligado, passando a andar agasalhado dentro de casa. No entanto, as 

inovações para a época de projeto são evidentes, uma vez que foi utilizada vitrificação tripla 

nunca antes utilizada em projetos residenciais, fazendo com que no verão a casa não se torne 

numa estufa, mesmo sem proteções solares. Existe ainda um sistemas de água no chão das 

divisões que podem aquecer ou refrescar os diferentes espaços, melhorando a temperatura 

interior da casa. 

 Atualmente existe a marca Triple Zero© criada por Sobek e que conjugam três 

características: - Edifício Zero Energia – o edifício ou o terreno onde este está localizado geram 

a energia básica necessária como água quente, aquecimento, arrefecimento e alimentação; 

- Edifício Zero Emissões – não existem emissões de CO2 uma vez que todos os gastos 

energéticos primários inerentes ao edifício são anulados pela produção energética do mesmo, 

   - Edifício Zero Desperdícios – aquando do fim do ciclo de vida dos componentes que fazem 

parte da construção os mesmo deverão ser reciclados sem recorrer à queima ou ao envio dos 

mesmo para um local de eliminação podendo ser devolvidos à natureza sem qualquer prejuízo 

para a mesma.   
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 Um dos grandes problemas da arquitetura prende-se com o gasto excessivo de energia 

para manter o edifício constantemente iluminado artificialmente, arrefecido no verão e 

aquecido no inverno. No entanto, se os edifícios forem pensados para usar apenas metade da 

energia que é usada nas situações referidas anteriormente, o consumo global de energia gasta 

por parte do edificado reduziria para 25% (ROGERS, 2001). 

Estas alterações não passam apenas pelo modo como se projeta, passam também por 

uma ligeira mudança de hábitos, como refere Werner Sobek, ou seja, se em edificações mais 

antigas em que as variações de temperatura interiores se fazem sentir de acordo com 

variações de temperatura exteriores, num escritório atual, se o usuário tolerar ligeiras 

diferenças de temperatura, evitariam o uso de energia para refrescar ou aquecer os espaços, o 

que se traduziria num consumo de energia muito inferior. 

Outras das opções passam por contemplar no projeto a inserção de elementos 

arbóreos como uma mais-valia a diversos níveis. Uma árvore de médio porte absorve dióxido 

de carbono, elimina oxigênio, transpira 380 litros de água por dia e purifica o ar em sua 

vizinhança (ROGERS, 2001, p. 91). Para além disto, no verão fazem sombra e aliadas à água, 

arbustos e plantas funcionam como filtros de poluição, umedecem e refrescam o ar, 

constituindo, no seu conjunto, elementos agradáveis à paisagem. 

O Banco de Investimentos Europeu projetado pelo Ateliê Ingenhoven Architekten cuja 

estrutura foi projetada pelo Arquiteto e Engenheiro Werner Sobek, ganhou em 2009 o 

European Architecture Award Energy + Architecture. Para além do referido prémio, este 

Figura 18 – A e B – Casa R128 em Estugarda, Alemanha (Roland Halbe, Josef Schulz, www.arquitour.com) 

http://www.arquitour.com/
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edifício foi o primeiro da Europa a receber certificação Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method (BREEAM). Obteve a classificação Excelente por cumprir os 

mais rigorosos padrões ambientais e ser um exemplo para a UE (KOLLEENY, 2010). 

O edifício é constituído por um contínuo “v” de escritórios e salas de reuniões e nos 

espaços sobrantes existem jardins de inverno que ajudam ao equilíbrio térmico do interior 

aproveitando as potencialidades das estruturas verdes referidas anteriormente. O corpo 

exterior, em vidro, funciona como uma estufa, no entanto, a particularidade é que alguns dos 

painéis são ajustáveis para que se consiga controlar a temperatura interior. 

Os próximos esquemas e imagens elucidam o funcionamento térmico da construção. 

Figura 19 – A – Exterior do Banco de Investimentos Europeu (openbuildings.com)  B – Planta interior (openbuildings.com) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Research_Establishment
http://openbuildings.com/
http://openbuildings.com/
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Outro exemplo é o projeto da Escola de Engenharia de Delft, na altura da sua abertura 

em 2009, era o edifício destinado à educação mais sustentável da Holanda. Projetado pelo 

luso-holandês Jorge Moura através do Architecture Royal Haskoning, o objetivo principal é o 

de usar ao máximo os recursos naturais e minimizar as perdas de energia através do uso de 

materiais apropriados. O edifico é caracterizado pela sua transparência, no entanto, a 

utilização do vidro na Arquitetura não está associada à sustentabilidade devido aos consumos 

elevados de energia que são inerentes a uma fachada envidraçada, contudo, o edifico apenas 

Figura 20  – A e B – Esquemas das circulações de ar dentro e fora do edifício (es.urbarama.com) 

http://es.urbarama.com/
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tem 38% de transparência. Foram aplicadas impressões nos vidros que evita significativamente 

a entrada de luz e que ao mesmo tempo não lhes retira transparência. 

Na cobertura, existe uma canalização com água que recolhe calor no verão e o 

armazena no terreno para uso no inverno. A cobertura está ainda preparada para receber uma 

central fotovoltaica que fará reduzir as emissões de carbono em 65%. 

São estes alguns fatores que contribuem para que este edifício use apenas 33% de 

energia comparado a edifícios similares e que contribuíram para que o projeto vencesse o 

prémio holandês NET 2010. 

 

   

 Por fim, dois exemplos similares na medida em que intervêm ao nível do bairro ou do 

quarteirão. 

O primeiro projeto refere-se ao maior bairro sustentável do Reino Unido localizado na 

cidade de Sutton, na área metropolitana de Londres. O Beddington Zero Energy Development 

(BedZED) foi concebido pelo Arquiteto Bill Dunster e tem como objetivo primordial a 

utilização, somente, de energia renovável. O local conta com 777 metros quadrados de painéis 

fotovoltaicos e tem suas casas voltadas para o sul, de modo a aproveitar ao máximo o ganho 

Figura 21 – A e C – Escola de Engenharia de Delft, Holanda (www.sybvanbreda.com); B – 3D da Escola de Engenharia 
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solar. As construções possuem vidros triplos e elevado isolamento térmico. Grande quantidade 

da água das chuvas que caem na região é coletada e reutilizada. Além disso, os 

eletrodomésticos são escolhidos para uso eficiente da água reciclada, quando possível 

(GUERRA, 2011). 

Outra das medidas foi o incentivo ao uso do TP, dotando a zona com pouco área 

disponível para estacionamento. 

Ao nível de energia, há redução de 81% na energia de aquecimento e 45% de redução 

na electricidade (comparado com a média local). Nos transportes, a redução é de 64% na 

quilometragem dos automóveis (em relação à média nacional). O consumo de água por pessoa 

e por dia (pela média local) diminuiu 58%. Cerca 60% dos desperdícios são reciclados e 86% dos 

habitantes compram alimentos biológicos. E na comunidade, os residentes conhecem, em 

média, pelo menos 20 vizinhos pelo nome (GUERRA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Bairro BedZed, Sutton no Reino Unido (inhabitat.com)  

Figura 22 – Ciclo de energia de BedZed (www.bioregional.com) 
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Outro exemplo é o Forwarding Dallas que foi concebido pelos ateliês portugueses Data 

+ Moov. O ateliê Data constituído pelos Arquitetos Filipe Vogt Rodrigues, Inês Maia Vicente e o 

ateliê Moov é constituído pelo Arquiteto António Louro e João Calhau, formados na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Esta proposta vencedora tem como objetivo 

a criação de um quarteirão carbono zero, em Dallas, nos Estados Unidos da América. O 

conceito baseou-se na perceção de como funcionam os ciclos naturais da natureza e 

reproduzi-los como estratégia, como maneira de organizar o espaço, e como modelo para 

soluções técnicas que nele estão integradas. O projeto pauta-se pelas principais características 

de seguida, que lhe conferem o título de 1º quarteirão com zero emissões de carbono: 

- Espaços verdes no interior do quarteirão e coberturas verdes para produção agrícola; 

- Sistema de estufas nos andares superiores; 

- Sistema de construção 100% pré-fabricado predominantemente de materiais locais; 

- Unidades habitacionais diferenciadas desde estúdios a apartamentos T3 num total previsto 

para 854 habitantes; 

- Combinação de sistemas foto voltaicos com sistemas eólicos que fornecem a totalidade da 

energia necessária; 

- Sistema ajustável de persianas foto voltaicas nas fachadas sudoeste; 

- Paredes de palha com grande inércia térmica com extra isolamento nas fachadas nordeste; 

- Zonas permeáveis para prevenção de cheias; 

- Área de produção agrícola na cobertura; 

- Todos os espaços acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada; 

- Reaproveitamento da água das chuvas para uso na rega dos terraços e nas sanitas. 

 Todos os projetos referidos vão de encontro às medidas sustentáveis que podem ser 

aplicadas à arquitetura para reduzir as emissões de CO e os consumos energéticos. 

Muitos são os exemplos na arquitetura, da preocupação com o meio ambiente. Novos 

materiais, novos conceitos, novas tecnologias são o mote para o desenvolvimento, cada vez 

mais, sustentável de arquitetura. 
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Figura 24 – A e B – Imagens digitais de Forwarding Dallas (www.atelierdata.com) 
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2.3.  Revitalização, Renovação, Recuperação e Reabilitação 

 

Atualmente, muitos são os termos usados para descrever o processo de 

melhoramento das condições urbanas ou arquitetónicas. Deste modo, torna-se imperativo 

fazer distinção entre os diferentes termos relacionados com esses processos. 

O processo de intervenção que visa transformar a base socioeconómica obsoleta de 

certas áreas urbanas (DGOTDU, 2001, p. 28) chama-se revitalização ou regeneração. Estas 

transformações podem ser efetuadas através da modernização do sistema urbano criando 

assim maior atração de novas atividades e empresas. Consequentemente o processo de 

revitalização urbana gera melhoria da qualidade de vida. 

Já o processo de renovação consiste na substituição de bairros empobrecidos ou áreas 

urbanas degradadas por projetos de considerada dimensão que consistem na criação de nova 

habitação, comércio, serviços e espaço público. Atualmente este tipo de intervenção não é tão 

frequente devido aos custos inerentes. 

Quando o objetivo é o de reconstituir um edifício ou área urbana degradada ou que foi 

alterada através de intervenções anteriores sem qualidade, a isso chama-se Recuperação. De 

um modo geral a recuperação impõe-se na sequência de situações de rutura do tecido urbano 

ou de casos de intrusão visual resultantes de operações indiscriminadas de renovação urbana. 

A recuperação urbana implica a requalificação dos edifícios ou conjuntos recuperados 

(DGOTDU, 2000, p. 54). 

Por fim, a reabilitação é, presentemente, entre os processos referidos anteriormente, 

o mais utilizado atualmente. Consiste, principalmente, na regeneração e conservação do 

património edificado ou o ambiente urbano de modo a melhorar condições de uso e/ou 

habitabilidade. Este conceito visa manter o carácter arquitetónico do edificado, no entanto, é 

importante referir que não é a mesma intervenção que restauro. Este processo inclui ainda a 

modernização e melhoria de equipamentos históricos e o respeito pelas normas e regras 

ambientais e de segurança (DGOTDU, 2001, p. 28). 

Em torno das políticas de reabilitação urbana, existem hoje vários tipos de apoios 

públicos a privados, como se pode perceber pela figura seguinte. O Estado Português participa 

através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) nas Sociedades de 

Reabilitação Urbana (SRU). As SRU’s têm como objetivos principais criar, definir e regular o 

regime jurídico excepcional da reabilitação urbana para as zonas históricas e áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística, a desenvolver (www.cmlisboa.pt, 2012). As referidas 

Sociedades atuam ao nível local através do Regime Especial de Comparticipação na 
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Recuperação de Imóveis Arrendados 

(RECRIA), do Programa de Solidariedade de 

Apoio à Recuperação de Habitação 

(SOLARH), do Regime Especial de 

Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em 

Regime de Propriedade Horizontal 

(RECRIPH) e, por fim, o Regime de Apoio à 

Recuperação Habitacional em Áreas 

Urbanas Antigas (REHABITA). 

Todos os apoios referidos visam 

incentivar, através de financiamento, por 

parte do IHRU e das Câmaras Municipais, a recuperação e reabilitação de edificado ou áreas 

urbanas devolutas. 

 

2.3.1. Reabilitação Urbana e Arquitetónica 

 

Ao longo dos anos, verifica-se que tem havido uma crescente responsabilização das 

entidades públicas e privadas no sentido de contrariar o envelhecimento urbano. A título de 

exemplo, em 2007, Lisboa aprovou uma só obra de reabilitação, contra 173 pedidos, sendo 

que, dois anos depois, os alvarás concedidos dispararam para 216 (MELO e SOARES, 2011). 

Esta preocupação e a tendência para reverter os edifícios devolutos deveu-se à liderança da 

equipa de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa pelo Arquiteto Manuel Salgado, desde 

2007. 

A crise demonstrou que não poderemos continuar a construir novo, pois há uma 

elevada redução da procura e muitas famílias já não conseguem pagar as prestações dos 

empréstimos com a aquisição de habitação própria (SANTO, 2009). Segundo Fernando Santo, 

ex-Bastonário da Ordem dos Engenheiros, a reabilitação do edificado contribuirá para a 

reocupação dos centros das cidades, podendo ser contrariada a tendência de desocupação do 

centro urbano que se tem vindo a verificar; nos últimos 30 anos, Lisboa perdeu cerca de 

300.000 habitantes e, o Porto, que nos últimos 25 anos, perdeu cerca de 100.000. São de ter 

em conta vantagens como o facto de a fixação no centro tornar a vida dos habitantes mais 

cómoda pois estão mais perto do local de trabalho, logo há menos desperdício de tempo de 

deslocações e, como também se recorre menos ao TI há menos poluição, como já foi referido. 

Figura 25 – Políticas de Reabilitação Urbana. 



 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

27 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

São ainda fatores preponderantes da reabilitação urbana e arquitetónica a criação de 

empregos e riqueza, a valorização do edificado e a oferta habitacional diversificada com preços 

mais ajustados às necessidades financeiras de cada família. Neste contexto é ainda importante 

referir que as cidades mais habitadas são mais atraentes, mais seguras, mais vivas e, 

consequentemente, existirá um aumento do turismo. 

A Câmara Municipal de Lisboa, aprovou a 29 de Abril de 2011, a Estratégia de 

Reabilitação Urbana de Lisboa 2011/2024 revelando que se torna imperativo intervir através 

da recuperação de edifícios e espaços públicos em mau estado ou devolutos tendo como 

objetivos a atingir os referidos por Fernando Santo (2009), anteriormente. 

Por falta de orçamento, em Lisboa tem-se optado por dar outra imagem aos edifícios 

em mau estado através de grandes pinturas que predominam nas fachadas. A iniciativa 

Reciclar o Olhar foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António 

Costa. Embora este tipo de trabalho ilustre como a arte urbana pode confrontar assuntos 

sociais e políticos de uma maneira poderosa e incensurável (MANCO, 2010), os grafitti 

Lisboetas (Figuras 26 e 27) que se encontram entre os 10 melhores trabalhos de arte urbana 

do mundo (PÚBLICO, 2011), são bem vistos pelos amantes de arte urbana, e até considerados 

reabilitação de fachadas, no entanto, segundo António Sérgio Rosa de Carvalho, Historiador de 

Arquitetura, este tipo de trabalhos são um verdadeiro crime de Lesa-Património, esta 

intervenção “emite” em termos de Pedagogia o pior “sinal” possível... Desprestigia o pouco que 

resta, nesta zona, do Património do Séc. XIX e ilustra a confusão de valores e a incompetência, 

disfarçada de sofisticamento cultural, que impera nas cabeças dos Vereadores da C.M.L. 

responsáveis por este atentado (CARVALHO). 
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Para além do tipo de arte referida anteriormente, que camufla o mau estado dos 

edifícios e que geram alguma controvérsia por menosprezarem o património arquitetónico, 

referimos alguns exemplos de reabilitação de edifícios que pertencem ao património 

arquitetónico do país como o Palácio Sotto Mayor (Figura 28), o Solar do castelo, o Convento 

das Inglesinhas, o Palacete Vilhena, o Bairro Alto Hotel em Lisboa o Museu Machado de castro 

em Coimbra, o Teatro Tivoli no Porto, em que o objetivo primordial é o de manter 

rigorosamente o original. 

Figura 26 – Arte Urbana da autoria de Blu e Os Gémeos, Lisboa. 

Figura 27 – Arte Urbana da autoria de Sam3, Lisboa. 
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Embora o objetivo de reabilitação seja o de manter o mais original possível quando nos 

referimos a edifícios de caracter histórico, existem variados casos em que são adicionados 

elementos de arquitetura contemporânea que se podem destacar em relação ao edifício 

original ou não, como é o caso da Figura 30 referente à Casa das Artes em Felgueiras, em que 

existe um cuidado em articular a imagem existente com a nova imagem contemporânea, ou o 

caso da Figura 29 da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em que o acrescento 

contemporâneo ao edifício principal se faz notar mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à reabilitação de edifícios de caracter industrial temos como exemplo o 

798 Art Zone, em Pequim (Figura 31). O conceito aplicado em tudo se assemelha ao conceito 

aplicado na Lx Factory. Um espaço inicialmente industrial que ficou desocupado até ao 

momento em que a Academia de Belas Artes se fixou no local, atraindo grupos de artistas 

independentes. Nesta área acabaram por juntar-se diversas atividades culturais tornando-se 

num ponto de interesse e de referência. 

Aqui têm-se vindo a organizar vários festivais que contribuíram para que este local 

tenha vindo a desenvolver a sua viabilidade, como exemplo podemos encontrar por os meses 

Figura 30 - Casa das Artes de Felgueiras 

Figura 29 - Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar Figura 28 - Fotografia atual do Palácio Sotto Mayor, 
Lisboa 
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Agosto e Setembro do ano 2009 a Biennal de Pequim. Este espaço apresenta agora um óptimo 

estatuto, fazendo já parte da cidade e dos cidadãos de Pequim. Actualmente este local consta 

em guias turísticos da cidade, levando a que alguns artistas que lá trabalham a auto-

intitularem-se ironicamente como animais-culturais, visto serem perseguidos pelos visitantes 

cuja vontade de descobrir quase sempre lhes bate à porta (Carvalho, 2009, p. 56) 

 

 

 

2.4. Reabilitação Urbana e Arquitetónica Sustentável 

 

A Reabilitação sustentável consiste na união dos princípios que definem o conceito de 

Sustentabilidade e de Reabilitação Urbana e Arquitetónica.  

Após a aplicação das medidas sustentáveis passíveis de serem aplicadas no Urbanismo 

e na Arquitetura, existem alguns sistemas de avaliação e certificação de construção 

sustentável. Estes, através da análise de parâmetros específicos geram uma avaliação da 

construção. 

Figura 31 – 798 Art Zone (topchinatravel.com) 
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O Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM) do Reino Unido e 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) dos Estados Unidos da América são dois 

dos sistemas de avaliação e certificação sustentável mais conhecidos. Em Portugal existem o 

LiderA, o SBtool e o DOMUS Natura. 

LiderA é um sistema português, e foi desenvolvido no IST e está disponível desde 2009 

a versão 2.0. Trata-se de um sistema voluntário de reconhecimento (fase concepção) e 

certificação (fase de operação) da sustentabilidade. Aplica-se a zonas, empreendimentos ou 

edifícios de diferentes usos ou mesmo múltiplos: habitação, comercial, turismo etc.  

A classificação é feita de A++ a G à semelhança da certificação energética, abrangendo 22 

áreas incluindo a energia (www.csustentavel.com, 2012). 

O sistema Domus Natura existe em Portugal desde 2008. Este sistema foi desenvolvido 

pela SGS (Société Generale de Surveillance) em 2005. O sistema Domus Natura inclui uma 

certificação de qualidade intitulada Domus Qual (controlo de qualidade em edifícios). 

O DomusQual, consiste numa declaração de conformidade que visa verificar o cumprimento 

integral dos requisitos legais, regulamentares e normativos e conformidade da qualidade 

técnica da construção aplicáveis ao projecto (www.csustentavel.com, 2012). 

O Domus Natura, conjuga o factor qualidade do nível anterior com factores como a 

preocupação ambiental, eficiência energética, gestão eficiente dos recursos com o objectivo do 

aumento do conforto e redução de custos de utilização. Possui 6 categorias e 127 critérios dos 

quais 21 são pré-exigências do Domus Qual (www.csustentavel.com, 2012). 

Por fim, o sistema SBToolPT-H foi desenvolvido pela Universidade do Minho e lançado 

em 2009. Baseia-se no sistema SBtool tendo sido aprovado pela iiSBE. O sistema apoia-se nas 3 

vertentes da sustentabilidade. Contém 9 categorias e 44 parâmetros. Este sistema está 

adaptado à habitação e reabilitação (www.csustentavel.com, 2012). 

 

2.5. Conclusão 

 

Através do estudo e análise das diferentes referências presentes neste capítulo, 

tornou-se possível avançar no Projeto Final de Mestrado de forma fundamentada e com 

conhecimento sobre os principais temas abordados.  

Não desvalorizando outras preocupações que existem com a Arquitetura e Urbanismo, 

as preocupações ao nível ambiental deverão cada vez mais ser tidas em conta na realização de 

projeto. 
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CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

3.1. Introdução 

 

Compreender a evolução do território torna-se imprescindível para a contextualização 

de determinada área urbana dentro da própria cidade. É muito importante perceber a 

evolução histórica das diferentes freguesias envolvidas na área de estudo e de intervenção de 

modo a se obter uma contextualização urbana da cidade de Lisboa, bem como a sua evolução. 

No presente capítulo, será feita uma caracterização ao Plano de Urbanização (PU) de 

Alcântara, e em particular à área de intervenção definida, reunindo informação necessária 

sobre o território para que a proposta se identifique com o local e a sua história, procurando 

enraizar-se de acordo com as características que lhe são inerentes. 

 

 

 

 



 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

33 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

 
Figura 32 – Limites do PU de Alcântara (área de estudo) e limites da área de intervenção 
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3.2. Plano de Urbanização de Alcântara 

 

Neste momento, julho de 2011, está em processo de aprovação a última versão 

do PU de Alcântara. A área de intervenção do Plano possui cerca de 238Ha de 

superfície e assenta no vale onde corre a Ribeira de Alcântara que hoje se encontra 

encanada em todo o seu percurso (SÁ, 2011, p. 9). Uma vez que a área de intervenção 

da proposta se encontra dentro dos limites do referido plano, como se pode ver na 

figura anterior, será feita a análise ao PU pois é fundamental compreender toda a 

envolvente à área de intervenção de modo a que a proposta apresentada se enquadre 

na área urbana e  corresponda às necessidades da população e do local. 

 

3.2.1. Freguesias abrangidas pelo PU de Alcântara 

 

A maior parte da área de intervenção do PU de Alcântara abrange territórios 

que pertencem a 3 freguesias de Lisboa – Alcântara, Prazeres e Santo Condestável. 

Existem ainda duas pequenas áreas que pertencem às freguesias de Santos-o-Velho e 

Campolide (SÁ, 2011, p. 12) que não serão analisadas uma vez que não se verifica 

população residente e por se tratarem de áreas pequenas (Figura 33). 

A freguesia de Alcântara teve um papel fundamental na evolução da cidade de Lisboa 

uma vez que os principais ataques de conquista ao território nacional se faziam pela antiga 

Ribeira de Alcântara que se situava no atual vale de Alcântara onde se situa atualmente a 

Avenida de Ceuta (www.jf-alcantara.pt, 2008). 

Com o terramoto de 1755, após os estragos provocados no centro da cidade, a realeza 

e o governo instalaram-se na área de Alcântara atraindo com esta migração todo o tipo de 

população incluindo muitos artífices que eram chamados para construir as suas casas. 

A fixação da indústria neste local veio a se intensificar a partir do século XVIII. É 

exemplo disso a Fábrica da Pólvora construída por Carlos Sousa e Azevedo (1728), até que nos 

meados do séc. XIX, outro tipo de indústria se fixou, a química (sabão, velas de estearina, 

azeite de purgueira, óleos, etc. (www.jf-alcantara.pt, 2008)). Com a evolução das áreas 

industriais, o Calvário que era conhecido pelas quintas, palácios e conventos, converteu-se 

numa zona industrial. 

http://www.jf-alcantara.pt/
http://www.jf-alcantara.pt/
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Com o surgimento dos transportes públicos, em 1860, nasce também associado aos 

preços elevados dos transportes, os bairros operários para facilitar a mobilidade da população 

fabril para as fábricas. 

Em 1887 foi inaugurada a linha férrea Alcântara-Terra – Sintra que posteriormente foi 

expandida até Alcântara-Mar, ligação atualmente desativada.  

Alcântara está também associada à revolução e às mudanças de regimes políticos. 

Entre 1872 e 1943 foram sucessivas as greves organizadas pelos trabalhadores da zona 

industrial de Alcântara. 

Após o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, a parte ocidental da cidade tornou-se 

maioritariamente residencial, contudo o núcleo industrial de Alcântara/Santo Amaro manteve-

se. 

A freguesia de Alcântara abrangia então uma área mais vasta pois sofreu algumas 

alterações ao nível dos limites administrativos, tendo sido desmembrada em Fevereiro de 

1959 (ulisses.cm-lisboa.pt, 2008), dando origem à freguesia dos Prazeres. 

 

Figura 33 – Freguesias abrangidas pelo PU de Alcântara e respetivos limites 
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Com a construção da Ponte 25 de Abril, entre 1962 e 1966, ocorreu muita demolição 

residencial na base da ponte levando a uma profunda alteração dos usos do solo no vale de 

Alcântara com os novos acessos à margem Sul. 

Alcântara é caracterizada pela enorme herança patrimonial até então preservada. A 

indústria é praticamente inexistente e o edificado em mau estado de conservação é também 

uma característica desta área urbana. 

Outra das freguesias abrangidas pelo PU de Alcântara é a freguesia dos Prazeres. Esta 

prolonga-se, a Sul, até ao Rio Tejo, albergando nos seus limites a maioria do Porto de Lisboa.  

Muito do património arquitetónico existente na freguesia foi construído antes da 

separação de Alcântara em duas freguesias, pelo que se poderá referir que o património 

existente foi herança da freguesia de Alcântara. Alguns dos mais importantes são o Palácio das 

Necessidades (Figura 34), e Edifício do Teatro da Casa da Comédia, o Chafariz das Janelas 

Verdes, a Igreja de São Francisco Paula e o Palácio do Conde de Óbidos (Figura 34). 

   

O PU de Alcântara abrange também a freguesia de Santo Condestável. Á semelhança 

do que aconteceu em 1959, com o desmembramento de Alcântara, o mesmo aconteceu, na 

mesma data, com a freguesia de Santa Isabel, originando assim, a do Santo Condestável. Foi 

nesta última freguesia, juntamente com as freguesias da Ajuda,  Alcântara, Lapa, Prazeres, 

Santa Isabel, Santa Maria de Belém, Santos-o-Velho e S. Francisco Xavier, que se iniciaram os 

primeiros movimentos revolucionários do 5 de Outubro de 1910 referentes à Implantação da 

República (http://www.jf-santocondestavel.pt, 2010). 

Como todas as outras freguesias referidas anteriormente, Santo Condestável possuí 

um vasto património arquitetónico, entre eles o viaduto Duarte Pacheco e a Casa Fernando 

Pessoa (http://www.jf-santocondestavel.pt, 2010). 

Figura 34 – A – Palácio das Necessidades (pt.wikipedia.org) e B – Palácio do Conde de Óbidos (www.visitlisboa.com) 
 

http://www.jf-santocondestavel.pt/
http://www.jf-santocondestavel.pt/
http://pt.wikipedia.org/
http://www.visitlisboa.com/
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3.2.2. Morfologia 
 

O território em análise apresenta uma topografia plana que é constituída pela planície 

aluvial da ribeira de Alcântara e pelo aterro onde se localiza o Porto de Lisboa, ou seja, não se 

verificam significativas alterações na topografia tratando-se de uma área aplanada. O Vale de 

Alcântara apresenta uma topografia muito própria do que foi um dos talvegues mais 

importantes no território de Lisboa, agora aterrado. O território em estudo apresenta ainda 

uma estrutura verde, maioritariamente associada ao Vale, sendo escassa a presença de 

estruturas verdes nos antigos espaços industriais, como se pode constatar na Figura 37 onde 

está representado o levantamento de todas as tipologias de espaços abertos como jardins 

urbanos, logradouros, arborização urbana, parque florestal de Monsanto, hortas, áreas 

orgânicas de proteção da encosta e áreas orgânicas de enquadramento de infraestruturas. 

Com o referido aterro do vale, foi criado o caneiro de Alcântara de modo a que os 

escoamentos possam ser conduzidos para o rio Tejo. Estes são também efetuados, 

predominantemente, através do subsolo, verificando-se percolação subterrânea preferencial 

no sentido do rio Tejo, recebendo e conduzindo os afluxos de escorrência superficial da bacia e 

da percolação subterrânea que se estabelece nas formações aquíferas mais profundos do 

substrato (SÁ, 2011, p. 55). 

Na zona de Alcântara, os problemas associados ao escoamento previsto da água pode-

se tornar num problema. Por ser uma área com cotagem muito próxima à do nível médio do 

mar, em situações de grande precipitação, também associadas à preia mar e especialmente 

em maré viva, pode levar a situações de inundações (Figuras 36). 

 Em relação à morfologia urbana, é de referir que o edificado é caracterizado por uma 

altimetria que varia maioritariamente entre um e seis pisos, verificando-se situações pontuais 

da presença de edificado com sete ou mais pisos (1,4%). A área do PU de Alcântara é 

Figura 35 – Alguns exemplos da herança patrimonial da freguesia de Santo Condestável: A – Viaduto Duarte 
Pacheco (postaisportugal.canalblog.com) e B  – Casa Fernando Pessoa (lisboeta1974.blogspot.pt) 
 

http://postaisportugal.canalblog.com/
http://lisboeta1974.blogspot.pt/
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constituído maioritariamente por edificado com 1 ou 2 pisos, 59,1%, (SÁ, 2011) como se pode 

constatar pelo Quadro 1. 

   

  

Figura 36 – A e B – Inundações na área de Alcântara (www.tvi.iol.pt) 
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Quadro 1 - Cérceas – Ocorrências por unidade de inquérito (SÁ, 2011, p. 77, quadro 4) 

 

O estado de conservação da estrutura edificada é razoável ou mesmo mau (Figura 37), 

abrangendo ambos um total de 82,4%. Verificam-se ainda alguns focos de ruína (7,9%) 

associados a áreas industriais desativadas que aguardam novos usos que se situam 

maioritariamente em Alcântara (SÁ, 2011). 



 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

40 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

Figura 37 – Edificado (volumetria e estado de conservação) e estrutura verde (Adaptado de SÁ, 2011) 

 

 



 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

41 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

3.2.3. Mobilidade e Acessibilidade 

 

Nas freguesias de Alcântara e Prazeres, encontram-se algumas das vias mais 

importantes de ligação entre a periferia e a cidade de Lisboa. As Avenidas da India e de Brasília 

constituem uma ligação fundamental ao longo de toda a marginal. Esta dupla estrutura viária 

constitui ainda o remate de todas as vias perpendiculares ao rio, existindo ao longo das 

mesmas, vários atravessamentos sob a forma de viadutos favorecendo as ligações entre Sul e 

Norte da linha férrea de Cascais. 

Duas das ligações mais importante a serem referidas são as ligações destas avenidas 

com a Rua de Cascais, que por sua vez faz ligação à Avenida de Ceuta (Figura 38A), e com a 

Avenida Infante Santo (Figura 38B). As soluções atuais implantadas geram alguma 

desorganização o que impede a boa fluidez do trânsito. 

  

 
Figura 38 – Viadutos de ligação entre as áreas urbanas a norte e a zona ribeirinha a sul das Avenidas da India e 
Brasília: A – Viaduto de Alcântara, B – Viaduto de ligação da Av. Infante Santo à Avenida de Brasília. 
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A nível pedonal, existe uma forte carência de acessos seguros para peões. As soluções 

que se verificam ao longo das referidas Avenidas da India e Brasília são insuficientes, estão 

muito afastadas umas das outras e oferecem pouca segurança (Figura 39). O mesmo acontece 

com a ligação aos TP, em que os acessos aos transportes são deficientes ou, quando existem 

(através de túnel ou viaduto), funcionam mal. A título de exemplo, a ligação subterrânea à 

estação de comboio de Alcântara-Mar (Figura 40) os tuneis de acesso que se encontram por 

baixo das Avenidas da Índia e Brasília, encontram-se degradados, em mau estado de 

conservação e pouco policiados, gerando insegurança a quem os tem que usar. 

 

 
Figura 39 – Passagem pedonal de ligação norte-sul com a estação de Belém 

. 

Figura 40 – Passagem pedonal subterrânea de ligação norte-sul com a estação de Alcântara-Mar 
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A área de estudo é atravessada por três linhas de comboio (Figura 42), são estas: 

- Ligação Cais do Sodré a Cascais operada pelos Comboios de Portugal (CP), com 

estação em Alcântara-Mar. Esta é uma linha ribeirinha que acompanha toda a marginal até 

Algés; 

- Linha de Cintura, operada também pela CP, que faz ligação entre a estação de 

Alcântara-Terra e Braço de Prata. Esta linha faz a ligação ao centro da cidade de Lisboa e faz 

ligação a uma das mais importantes linhas do país, a Linha do Norte; 

- Linha da Margem Sul do Tejo, operada pela FERTAGUS (Travessia do Tejo) que utiliza 

a Ponte 25 de Abril com ligação entre Roma-Areeiro e Setúbal. 

A REFER (Rede Ferroviária Nacional) tem atualmente em estudo a ligação subterrânea 

entre a linha de Cascais a Linha de Cintura através de túnel, ligação já prevista também no 

PDM de Lisboa.  

O desenvolvimento desta nova ligação ferroviária aponta para o estabelecimento de 

uma melhor acessibilidade à cidade de Lisboa através de transportes públicos, bem como uma 

melhoria significativa da fluidez do tráfego rodoviário na zona, eliminando os cruzamentos de 

nível existentes entre a ferrovia e a rodovia e entre as linhas ferroviárias de passageiros e de 

mercadorias (www.refer.pt, 2012). 

Com a oferta das três linhas referidas e com a futura ligação entre Alcântara-Terra e 

Alcântara-Mar, esta zona será a mais bem servida da cidade ao nível dos transportes pesados 

(comboios) pois existe, numa só área, as principais opções de destino, já referidas. 

 Aliado aos desenvolvimentos das linhas férreas, está previsto no PDM de Lisboa o 

prolongamento da Linha Vermelha do Metro até Alcântara (Figura 41), podendo estar 

associada à nova estação de comboios subterrânea. 

Todas as opções de transporte referidas, associadas aos autocarros de serviço urbano 

e elétrico, operados pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CARRIS) que atualmente 

servem também a área de estudo, tornam a zona muito bem servida ao nível dos TP. 

Porém, a falta de articulação entre os diferentes meios de transporte que existe 

atualmente, poderá ser solucionada, em parte, pelas alterações previstas pela REFER e pelo 

Metro de Lisboa. 

http://www.refer.pt/LinkClick.aspx?fileticket=yiCEaOvICaY%3d&tabid=223
http://www.refer.pt/LinkClick.aspx?fileticket=FxUKlFnWNAY%3d&tabid=223
http://www.refer.pt/LinkClick.aspx?fileticket=FxUKlFnWNAY%3d&tabid=223
http://www.refer.pt/
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Figura 41 – Projeto de expansão do Metro de Lisboa, pormenor da linha de vermelha (www.metro.pt), 

junho de 2012. 

http://www.metro.pt/
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Figura 42 – Estrutura viária e de TP. Adaptado de PUA (Sá, 2011, p. 121, carta nº 21) 
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3.2.4. Evolução e Distribuição da População 

Desde 1981 que a população residente tem vindo a diminuir à semelhança do que se 

passa com muitas das freguesias mais antigas da cidade de Lisboa. Segundo os dados 

preliminares dos Censos de 2011 apresentados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), a 

diminuição é substancialmente menor de 2001 para 2011 como se pode verificar no Quadro 

seguinte. 

 

População 
1981 

População 
1991 

População 
2001 

População 
2011 

Área 
Hectares 

ALCÂNTARA 22697 18510 14443 13911 438,6 

PRAZERES 14837 10068 8492 7890 148,2 

SANTO 
CONDESTÁVEL 29612 22186 17553 15171 101,1 

TOTAL 67146 50764 40488 36972 687,9 

Quadro 2 – Evolução da população residente nas freguesias de Alcântara, Prazeres e Santo Condestável (Adaptado 
de SÁ, 2011, com adição dos dados preliminares dos Censos 2011 do INE) 

 

A população das freguesias de Alcântara, Prazeres e Santo Condestável não se distribui 

de igual forma. De modo a que se perceba a distribuição da população foram criadas as 

seguintes sete unidades de divisão do território representadas no Quadro 3 e na Figura 43 (SÁ, 

2011, p. 46 e 47)  

 
População 

Residente 

Área 

Ha 

Densidade 

Hab/Ha 

Unidade 1 0 85 0 

Unidade 2 430 34 12,6 

Unidade 3 1218 9 135,3 

Unidade 4 1537 18 85,4 

Unidade 5 1670 11 151,8 

Unidade 6 1996 66 30,2 

Unidade 7 1904 14 136,0 

Área Plano 8755 237 36,9 

 

Quadro 3 - População residente, densidade da população, número e dimensão média das famílias, por unidade 
morfológica em 2001; (Recenseamento Geral da População 2001;(SÁ, 2011, p. 47, quadro 4)  
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Como é de prever, a Unidade 1 não apresenta população residente uma vez que é a 

área que alberga o Porto de Lisboa com as Docas de Alcântara e de Santo Amaro. Estão ainda 

associados às docas, edificado de apoio às mesmas ou que albergam restauração e afins.  

Em 2001, pode-se verificar que a população residente está maioritariamente localizada 

nas unidades 4, 5, 6 e 7 onde reside cerca de 80% da população da área. 
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Figura 43 – Delimitação das unidades de inquérito. Adaptado de PUA (Sá, 2011, p. 46, figura 10) 
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3.2.5. Usos Gerais do Edificado 

 

O espaço urbano referente ao PU de Alcântara é ocupado sobretudo pela 

predominância de edificado destinado à habitação (35,7%), seguida pelos Serviços de 

Administração Central e Local e Instituições de Apoio à Comunidade que ocupam 27.4% (SÁ, 

2011, p. 87). 

 Pode-se verificar através da seguinte figura a distribuição percentual dos diferentes 

usos gerais do edificado. 

 Figura 44 – Percentagens do Uso Geral do Edificado. Adaptado de PUA (SÁ, 2011) 

 
 A percentagem industrial e de armazenagem em Alcântara é, atualmente, residual, 

verificando-se 0,3% e 1,6% respetivamente. Estes dados vão de encontro ao sucessivo 

abandono das atividades industriais naquela zona. 

Por outro lado, algumas das zonas cujo uso era industrial, atualmente albergam novos 

usos. Como podemos ver pela Figura 45 da página seguinte, nas antigas zonas industriais, 

existe fixação de profissões liberais e serviços às empresas. 
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Figura 45 –Usos Gerias do Edificado. Adaptado de PUA (SÁ, 2011, carta nº 13)  
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3.2.6. Contexto Legal e Administrativo 

 

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) são um conjunto de documentos que têm 

como objetivos o estabelecimento do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial 

(RJIGT), onde são definidas algumas das principais regras sobre o planeamento e ordenamento 

do território ao nível nacional, regional, municipal e local. Existem ainda IGT’s especiais que 

regulamentam situações pontuais como, por exemplo, os estuários ou albufeiras. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT-AML) encontra-se em fase de alteração, no entanto, até aprovação do mesmo, o PROT-

AML que vigora é o aprovado na reunião do Conselho de Ministros de 7 de fevereiro de 2002 

(ccdr-lvt.pt, 2012). Este constitui o quadro de referências para o Plano Municipal de 

Ordenamento do Território (PMOT). Por sua vez o referido IGT define os principais objetivos 

relativos ao município e, define ainda, vários planos de ocupação do solo. O PMOT 

compreende ainda o Plano Diretor Municipal (PDM), o Plano de Urbanização (PU) e o Plano de 

Pormenor (PP). 

O Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML) é um instrumento de planeamento 

territorial, que estabelece o modelo de organização espacial e a estratégia de desenvolvimento 

do território municipal, a classificação do solo e as regras e parâmetros aplicáveis à ocupação, 

uso e transformação do solo (DR, 2012, p. 30276). 

 Em vigor desde 30 de Agosto de 2012, com novo PDML pretende-se alcançar sete (7) 

objetivos principais: atrair mais famílias para residirem em Lisboa, mais empresas e mais 

empregos, incentivar a reabilitação do edificado, o seu aproveitamento e das infraestruturas 

existentes. Pretende-se, ainda, melhorar o espaço público e aumentar as áreas pedonais, 

integrar a frente-rio na cidade, diminuir o número de carros a circular e melhorar os 

transportes públicos, aumentar os espaços verdes e a eficiência energética. Esta proposta 

resulta de um longo processo de audição e concertação de ideias. 

 Relativamente à área em estudo, o PDM contempla algumas alterações ao nível das 

acessibilidades e transportes, nomeadamente o possível prolongamento da linha de metro até 

Alcântara, como já foi referido, e a criação de um interface no mesmo local onde está prevista 

a nova estação. Outras das preocupações são os problemas com as intersecções da estrutura 

viária, as quais são identificadas como prioridade a serem estudadas. 

Para que os problemas identificados no PDML possam ser resolvidos, houve a 

necessidade de criação do PU de Alcântara, cuja área é a definida como área de estudo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planeamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_do_territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_do_territ%C3%B3rio


 
 
Reabilitação Urbana e Sustentabilidade – Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa 

52 
M. I. em Arq. com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial - Cláudio Ribeiro 

 O PU de Alcântara foi aprovado em Reunião de Câmara no dia 19 de Março de 2008. A 

última proposta do PU refere-se a Julho de 2011, que já foi também aprovado em reunião da 

Câmara. Atualmente aguarda aprovação da Assembleia Municipal. O PU tem como principais 

objetivos, os seguintes, que poderão ser visualizados na Figura 46 da página seguinte que 

contém as Grandes Opções Urbanísticas: 

  - Definir o zonamento das funções urbanas;  

- Delimitar categorias de espaços em função do uso estabelecido no PDM;  

- Identificar as áreas a recuperar ou a reconverter;  

- Fixar os índices e parâmetros urbanísticos;  

- Traçar a estrutura da rede viária e das infraestruturas principais;  

- Estabelecer subunidades operativas de planeamento e gestão, que servirão de base 

ao desenvolvimento de Planos de Pormenor. 
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Figura 46 – Proposta – Grandes Opções Urbanísticas. Adaptado de PUA (SÁ, 2011, carta nº 26) 
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3.3. Lx Factory 

Figura 47 - Delimitação atual da área da Lx Factory (adaptado de www.bing.com) 

 

A Lx Factory é um espaço em que as suas remanescências são industriais. Este espaço 

contemplou algumas das unidades fabris mais importantes de Lisboa no séc. XIX.  

A Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense foi a primeira empresa a fixar-se em 

Alcântara, em 1849, com a construção de um novo edifico projetado pelo arquiteto português 

João Pedro da Fonte. A empresa foi crescendo e, com a necessidade de espaço, foram criados 

mais cinco edifícios (entre 1851 e 1855) situados junto ao edifício principal. A primeira vila 

operária criada por unidade industrial viria a surgir em 1873 para albergar os operários e as 

respetivas famílias (OLIVEIRA, 2007 in www.igespar.pt). 

A partir de 1910 a companhia começou a passar pelas primeiras dificuldades 

financeiras que se viriam agravadas com a crise económica de 1917, acabando esta por se 

dissolver, sendo os edifícios vendidos.  

As empresas que seguidamente ocuparam os edifícios foram a Companhia Industrial 

de Portugal e Colónias (1918), a Tipografia Anuário Comercial de Portugal e Gráfica Mirandela 

que deixou as instalações há pouco tempo. 

O espaço que albergou todas estas empresas chama-se Lx Factory, tutelado pela 

MainSide Investments SGPS S.A. e, ao longo dos anos, veio a albergar diferentes tipos de usos. 

Através das dinâmicas de algumas empresas, a ilha criativa, ganhou um cunho cultural muito 

forte. 

http://www.bing.com/
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3.3.1. Morfologia 

 

Figuras 48 – Edifícios atuais da Lx Factory (adaptado de www.bing.pt) 

 

A LXF está situada na freguesia de Alcântara e é constituída por dez edifícios (Figura 

48). 

A maioria dos edifícios são constituídos apenas por um piso térreo à exceção do 

edifício sete, que apresenta dois pisos e o edifício principal seis, que apresenta cinco pisos. O 

estado de conservação é, na grande maioria do conjunto edificado, razoável, à exceção do 

edifício cinco, que estado de conservação é mau. 

Relativamente ao património edificado, o edifício seis esteve em vias de classificação 

nacional, mas tal não aconteceu por decisão do conselho consultivo do Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) (www.igespar.pt, 2009). 

Ao nível da estrutura verde, o espaço apresenta algumas árvores e canteiros, não 

existindo espaços ajardinados uma vez que se trata de uma antiga área industrial onde estes 

espaços não eram contemplados. 

 

 

 

http://www.bing.pt/
http://www.igespar.pt/
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3.3.2. Mobilidade e Acessibilidade 

 

Embora a área envolvente à LXF seja bem servido ao nível da estrutura viária e dos TP, 

não implica que este espaço também o seja. Existem apenas dois acessos viários e pedonais 

que servem como entradas possíveis para a ilha criativa, através de uma rua de sentido único, 

a Rodrigues Faria, e através da Avenida da Índia. No entanto, a última opção encontra-se 

fechada. 

No fundo, é uma área de fraca acessibilidade uma vez que existe apenas uma opção de 

entrada com ausência de passeio, tornando-se uma entrada pouco convidativa ao nível da 

mobilidade e acessibilidade do peão. A utilização do espaço por pessoas com mobilidade 

reduzida não está também favorecida uma vez que a calçada de paralelepípedos e o passeio 

em calçada portuguesa, em deficiente estado de conservação, são extremamente irregulares 

e, embora os edifícios sejam maioritariamente térreos, os acessos aos mesmos também não 

estão favorecidos a pessoas portadoras de mobilidade reduzida. 

 

   
Figura 49 – Acessos à Lx Factory: A – pavimentos em mau estado e passeios obstruídos que dificultam o acesso; B – 

rua principal da LXF, em paralelepípedo que dificulta a mobilidade. 

 

3.3.3. Usos Gerais do Edificado 

 

Nos edifícios apresentados no ponto 3.3.1. estão alojadas as mais diversas empresas 

ligadas às áreas de arquitetura, design, restauração, comércio e lazer, publicidade, moda, artes 

plásticas, artes performativas, música, novas tecnologias, comunicação/marketing, entre 

outros. 
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Os usos atribuídos aos edifícios foram surgindo da ocupação evolutiva do 

espaço, fazendo com que, no mesmo edifício, e no mesmo espaço, possam ser 

encontradas diferentes tipos de empresas. Existe no interior dos edifícios o conceito 

de open space. 

Aos espaços dedicados ao comércio, lazer e restauração é usual a promoção 

cultural do que se faz dentro e fora da antiga fábrica. 

A par das empresas estabelecidas, a quantidade maciça de eventos tem feito o resto; 

não há Lisboeta que não saiba onde fica o local. O festival internacional OFFF (International 

Festival for the Post-Digital Creation Culture, de.wikipedia.org, 2011), dedicado à criação 

digital, passou por aqui recentemente e teve visitas na ordem das 6 mil pessoas. Desfiles de 

moda, filmagens, festas, exposições e concertos fazem parte da programação diária da 

LxFactory. Sinergia é uma palavra que ganha mais significado neste espaço em que o ponto 

alto é atingido no Open Day, onde todos os residentes são chamados a definir a programação e 

é possível aos visitantes conhecer os espaços de trabalho e os projectos realizados (FERREIRA, 

2009 in www.ruadebaixo.com)  

 
Figura 50 – Alguns dos usos do edificado. A verde arquitetura, design, comunicação e marketing e a vermelho 
serviços, comércio e lazer (adaptado de www.lxfactory.com) 
 

Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Piso 2 

Piso 4 

Piso 0 

http://www.ruadebaixo.com/
http://www.lxfactory.com/
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3.3.4. Contexto Legal e Administrativo 

Como previsto no PDML, parte da área da LXF e respetiva envolvente, está destinada a 

espaços centrais e residenciais (PDML, 2011). No PU, o mesmo espaço está destinado a 

grandes opções urbanísticas (PUA, 2011), o que acaba por ser algo com pouca definição do que 

se pretende para o referido espaço. 

Relativamente à possibilidade da realização de um Plano de Pormenor, embora não 

exista qualquer PP oficial, a empresa gestora do espaço, MainSide, apresenta um Projeto 

Urbanístico (www.mainside.pt, 2012) para a área da LXF que contempla a redefinição de uma 

malha com ligações pontuais de ligação ao rio. Está ainda referido que os espaços vazios serão 

preenchidos por edifícios de uso misto e por espaço público. É ainda intensão do projeto, a 

preservação do edificado que compõe a LXF. 

 

3.4. Conclusão 
 

Após a análise do território estão reunidas as condições necessárias para realizar uma 

proposta de intervenção fundamentada e que se relacione com o meio em que se insere. 

Todos os levantamentos, análises e estudos efetuados neste capítulo tornam-se uma 

mais-valia na perceção do território e de como será a sua evolução. 

 

http://www.mainside.pt/
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CAPÍTULO IV – PROPOSTA  

4.1. Introdução 

 

Este capítulo apresenta a proposta de intervenção e os seus objetivos 

principais. 

No fundo, torna-se no culminar de toda a investigação efetuada com a criação 

de uma proposta que vá de encontro às necessidades do local tendo em conta a 

reabilitação urbana e arquitetónica sustentável. 

 

4.2. Objetivos 

 

Podem ser identificados dois grupos de objetivos específicos e, cada um deles, 

relacionado com as duas escalas de intervenção: plano estratégico e objeto arquitetónico. 

Objetivos da proposta: 

- Reestruturação da rede viária e de transportes públicos; 

- Reestruturação das ciclovias e das áreas destinadas a passagem de peões; 

- Melhoria da mobilidade e da acessibilidade entre a área a Sul e a Norte da Linha de 

Cascais; 

- Criação e diversificação de espaços públicos; 

- Criação de estruturas de apoio ao Porto de Santo Amaro; 

- Reabilitação de áreas habitacionais confinadas com a área de intervenção e dos 

edifícios da LXF; 

- Criação de edifícios de uso misto; 

- Criação de estrutura ecológica diversificada; 

- Criação do Museu da Fábrica como elemento de ligação aos edifícios preexistentes da 

LXF; 

- Criação de passagem sobrelevada de ligação pedonal entre a área a Sul da Linha 

férrea e o Museu da Fábrica e respetiva área Norte; 

 

São ainda objetivos comuns a toda a proposta os conceitos estudados da reabilitação e 

da sustentabilidade.  
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4.3. Proposta de Intervenção 

 

A proposta que se apresenta de seguida está inserida na freguesia de Alcântara e dos 

Prazeres e, fazem parte integrante da mesma, a área da Lx Factory e respetiva zona envolvente 

como ilustra a Figura 51. 

Figura 51 – Visão geral da proposta 

 

A proposta assenta-se nas principais problemáticas associadas à área de intervenção e 

nos conceitos de reabilitação urbana e arquitetónica sustentável. 

Para a realização da proposta, a premissa principal passa por tirar o máximo partido de 

todas as estruturas existentes de modo a reduzir o impacto económico da intervenção e, por 

outro lado, assumir como dado adquirida algumas das propostas apresentadas no PDML e no 

PU. 
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Como se pode verificar através da Figura 52, existe uma preocupação na 

reestruturação viária de modo a otimizar a circulação viária entre as Avenidas da India e 

Brasília com a Avenida de Ceuta e com a Avenida Infante Santo. 

Partindo-se do pressuposto que irá existir enterramento da ligação entre a Linha de 

Cascais e a Linha de Cintura, e tendo também como premissa a expansão da linha do Metro de 

Lisboa (previsto pelo PDML, PU, pela REFER e pelo Metro de Lisboa) torna-se imperativo a 

reorganização da estrutura viária. Deste modo, os viadutos de acesso ao Porto de Lisboa e de 

acesso à Avenida Infante Santo serão retirados uma vez que a proposta contempla uma 

rotunda elíptica que funciona como rótula de modo a fazer ligações diretas entre Av. de 

Brasília, Av. da Índia, Rua de Cascais (e Av. De Ceuta) e com o prolongamento da Rua General 

Gomes Araújo. 

Figuras 52 – Pormenor da rotunda proposta 

 

Esta apresenta uma forma longitudinal devido à sua localização. Se a opção fosse uma 

rotunda circular provocaria um deslocamento do sentido atual das avenidas. De modo a que a 

circulação nas avenidas da India e Brasília continuem a ser uma prioridade, o desenho 

apresentado tem como objetivo não criar quebras significativas na circulação viária, contudo, 

permite o cruzamento de várias vias facilitando a mobilidade entre Norte e Sul. 
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Este nó inviabilizará o viaduto existente de ligação à Av. Infante Santo, uma vez 

que a Av. de Brasília estará diretamente ligada à Av. da Índia. Outra das vantagens 

prende-se com a deslocação das cargas pesadas para o prolongamento da Rua General 

Gomes Araújo ou para a nova rua proposta. 

 Com o deslocamento referido, será possível aproveitar a área disponível para a 

criação de uma passagem sobrelevada e acessível (do ponto de vista da mobilidade 

reduzida), para peões. Esta passagem assemelha-se a uma praça sobrelevada 

caracterizada pela vista a 360o para o Tejo e para Alcântara pois, a cota a que se 

encontra, proporciona este tipo de vista. Com esta solução de ligação entre a área Sul 

e a área a Norte, e com a escala da mesma, a passagem assume-se como elemento 

integrante do espaço público facilitando a reestruturação da rede de ciclovias 

permitindo a sua expansão para Norte. 

Relativamente a área Sul, o objetivo principal é o de criar um espaço público 

multifuncional. Uma vez que o espaço compreende uma área considerada, existe a 

possibilidade da criação de um espaço que pode ser destinado à realização de festivais 

e concertos ao ar livre, no entanto, como o espaço será apenas utilizado para esse fim 

pontualmente, torna-se importante diversificar a sua funcionalidade de modo a que o 

interesse pelo uso do mesmo se mantenha. 

 O caracter da intervenção na área a Norte torna-se um pouco diferente a 

intervenção a Sul uma vez que o uso do solo será diferente. Propõe-se a reabilitação 

do edificado habitacional e, á também proposto a implantação de edificado de uso 

misto (habitação e comércio) de forma a rematar e consolidar o edificado existente. 

Relativamente ao espaço público, propõe-se a diversificação da estrutura verde 

com a criação de espaços verde, uma vez que a existência de uma estrutura ecológica 

consolidada no interior da cidade desempenha um papel fundamental na diminuição 

da poluição atmosférica e dos níveis de ruído, no controle microclimático [aumento da 

humidade relativa do ar, diminuição da temperatura de 5o a 10o], no controle da 

erosão e minimização das cheias, como suporte de vida silvestre, criando zonas de 

infiltração e recarga de aquíferos, na produção de biomassa e de produção de oxigénio, 

repercutindo-se na melhoria da qualidade do ambiente urbano e na qualidade de vida 

dos cidadãos (SÁ, 2011, p. 69).  
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 Com o objetivo de expandir a ilha criativa, é proposto um equipamento, o 

Museu da Fábrica. Este novo edifício irá fundir-se com dois dos edifícios da LXF 

permitindo a ligação entre o edifício tipicamente industrial e o edifício 

contemporâneo. Através da referida junção, este contribui para a mobilidade dentre 

da LXF e para a comodidade dos visitantes.  

O Museu da Fábrica seguirá o mesmo conceito da LXF, um espaço que poderá 

ser adaptado aquando das necessidades. No entanto, em primeira instância, o seu uso 

será como Museu, expondo a história do local, desde a criação da indústria até ao 

desaparecimento da mesma. Será usado para a exposição de algumas peças antigas 

expostas atualmente e de forma pontual, nos diferentes estabelecimentos de 

restauração alojados na LXF. 

A construção terá em conta a sustentabilidade do mesmo, sendo aplicadas 

técnicas já referidas neste PFM como o aproveitamento da água das chuva para uso na 

rega do espaço público ou para uso interno nos autoclismos, uso da cobertura para 

produção de energia e para aquecimento de água, o uso de fachadas envidraçadas, 

devidamente protegidas contra a entrada direta do sol, para permitir a entrada de luz 

natural, terá contemplada a circulação de ar induzida através de painéis ajustáveis. 

 
Figura 53 – Volumetria da proposta e relação com o edificado existente na LXF   
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4.4. Conclusão 

 

Através da proposta apresentada alguns dos problemas associados aos 

transportes são minimizados melhorando o normal funcionamento da rede de 

transportes. São ainda resolvidos problemas ao nível da acessibilidade e da mobilidade 

do peão, dando-lhe primazia relativamente aos transportes. 

A proposta torna-se uma possível opção para a área de intervenção uma vez 

que vai de encontro às principais problemáticas da zona. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 

  O presente PFM foi tornou-se uma mais-valia no aprofundamento do 

conhecimento sobre as temáticas que este aborda, nomeadamente sobre a 

reabilitação e sustentabilidade.  

 Através de toda a investigação associada foi possível elaborar uma proposta 

onde são conjugados vários exemplos de arquitetura e urbanismo sustentável de todo 

o mundo. Assim, com base nos exemplos, esta proposta torna-se fundamentada e 

possível de pôr em prática. 

 Por se tratar de um trabalho do foro académico este poderá eventualmente ser 

aprofundado, podendo o estudo aqui iniciado, ser continuado futuramente. 
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ANEXOS – PAINÉIS FINAIS 
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Painel 4 – Localização da análise; 
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Painel 6 – Análises ao PU de Alcântara, continuação; 

Painel 7 – Análises à LXF; 

Painel 8 – Proposta Urbana; 

Painel 9 – Proposta Urbana, continuação; 

Painel 10 – Proposta Urbana (aproximação); 

Painel 11 – Alçados; 

 







Linha férrea existente

Estrutura viária principal

Área urbana


















	PFM_Cláudio Ribeiro_act_18Mar
	UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
	Faculdade de Arquitectura
	Reabilitação Urbana e Sustentabilidade
	Lx Factory: um exemplo de Reabilitação Sustentável na Cidade de Lisboa
	Cláudio André dos Santos Ribeiro
	(Licenciado em Estudos Arquitectónicos pela FA-UTL)
	Projeto para obtenção do Grau de Mestre em
	Arquitetura com Especialização em Planeamento Urbano e Territorial
	Orientador Científico:
	Professor Doutor Carlos Alho
	Co-orientadora Científica:
	Professora Doutora Elisabete Freire
	Lisboa, Novembro, 2012
	Dedicatória e Agradecimentos
	Índice Geral
	1. Capítulo I – Introdução     1
	2. Capítulo II – Estado da Arte     8
	3. Capítulo III – Caracterização do Local     33
	4. Capítulo IV – Proposta     60
	4.1. Introdução     60
	4.2. Objetivos     60
	4.3. Proposta de intervenção     61
	4.4. Conclusão     65
	5. Capítulo V – Conclusões     66
	6. Referências Bibliográficas     67
	7. Anexos – Painéis Finais     71
	Índice de Figuras
	Lista de Acrónimos e Abreviaturas
	TP – Transportes Públicos
	TI – Transporte Individuais
	PFM – Projeto Final de Mestrado
	PU – Plano de Urbanização
	LXF – Lx Factory
	UE – União Europeia
	UNESCO – Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
	UNEP – United Nations Environment Programme
	IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
	SRU – Sociedades de Reabilitação Urbana
	RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados
	SOLARH – Programa de Solidariedade de Apoio à Recuperação de Habitação
	RECRIPH – Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal
	REHABITA – Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas
	CO2 – Dióxido de Carbono
	BREEAM – Building Research Establishment Assessment Method
	LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
	CP – Comboios de Portugal
	FERTAGUS – Travessia do Tejo
	REFER – Rede Ferroviária Nacional
	CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa
	IGT – Instrumentos de Gestão Territorial
	PP – Plano de Pormenor
	O presente capítulo assume no desenvolvimento do PFM uma especial importância, uma vez que faz referência ao estudo atual das temáticas em que se insere este trabalho. Além disto, torna-se essencial conhecer as mais variadas propostas e soluções de mo...
	Referências Bibliográficas
	EDUARDO MELO e ELISABETE SOARES. Como Lisboa e Porto promovem reabilitação urbana  –[Consult. 30 de Maio de 2012]. Disponível em http://economico.sapo.pt/noticias/como-lisboa-e-porto-promovem-reabilitacao-urbana_133131.html

	MARTA F. REIS. LX Factory. O sítio em Lisboa onde há mais ideias por m2 – [Consult. 21 de Junho de 2012]. Disponível em http://www1.ionline.pt/conteudo/47623-lx-factory-o-sitio-em-lisboa-onde-ha-mais-ideias-m2
	ATELIÊ SYB VAN BREDA. Haagse Hogeschool, Delft – [Consult. 21 de Julho de 2012]. Disponível em http://www.sybvanbreda.com/ERVARING/ARCHITECTUUR%20VOOR%20DE%20GEEST/H3/Haagse%20Hogeschool/Haagse%20Hogeschool-e.html
	Anexos – Painéis Finais

	Painel 1_casos de estudo
	Painel 2_casos de estudo_Contexto
	Painel 3_Evolução Histórica
	Painel 4_Localização da Análise
	Painel 5_Análises ao PU
	Painel 6_Análise ao PU2
	Painel 7_Análise LXF
	Painel 8_Proposta Geral
	Painel 9_Proposta Geral2
	Painel 10_Proposta Aproximação
	Painel 11_Proposta Aproximação2

