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Resumo 
 

O presente relatório tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o trabalho de Projeto Final em 

Arquitetura II, realizado no Mestrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, justificando as 

opções tomadas no desenvolvimento do mesmo. 

 

O projeto realizado, incitado pelas Câmaras Municipais de Lisboa e de Oeiras e pela Administração do 

Porto de Lisboa, refere-se à requalificação da frente ribeirinha localizada entre a foz do rio Jamor e a 

Torre de Belém. 

 

Neste projeto é refeita a modelação da margem ribeirinha. Este propõe a localização de um Parque 

Urbano Ribeirinho e de um Pólo Náutico. Para acomodar estes novos conteúdos programáticos, são 

criados novos pontos de travessia da barreira constituída pela linha rodoferroviária. É também proposta 

uma nova solução para a estrutura viária e a reabilitação das frentes urbanas do Dafundo, de Algés e 

de Pedrouços, bem como a zona da Doca Pesca com a introdução do Pólo Náutico. 

 

Com estas novas valências, propõe-se que esta nova zona ribeirinha seja a nova “porta atlântica” da 

Europa, dando lugar a novos eventos e programas de utilização.  

 

Com a introdução do Centro Residencial Tejo, no Parque Urbano Ribeirinho, espera-se que a zona 

ganhe vivências antes inexistentes. Esta zona é constituída por um parque, pelas Residências Tejo e 

pelo Restaurante Riverside. 

 

Palavras-chave: frente ribeirinha; requalificação; parque urbano; habitação 

  



	

	

 

  



	

	

Abstract 
 

This report aims to reflect on the work of Final Project in Architecture II, accomplished in the Masters in 

Architecture of the Instituto Superior Técnico, justifying the options taken in its development. 

 

The project, promoted by the Municipalities of Lisbon and Oeiras and by the Administration of the Port 

of Lisbon, refers to the requalification of the riverfront located between the Jamor river and the Belém 

Tower. 

 

In this project the modelling of this riverbank margin is re-shaped. This proposes the location of an Urban 

Park and a Nautical area. In order to accommodate these new contents, new crossing points are created 

to overcome the barrier that is the railway line. A new solution is also proposed for the road structure 

and the rehabilitation of the urban fronts of Dafundo, Algés and Pedrouços, as well as the area of the 

Fishing Dock with the introduction of the Nautical area. 

 

With these new values it is proposed that this new riverside area be the new "Atlantic port" of Europe, 

giving way to new events. 

 

With the introduction of the Tejo Residential Centre, located in the urban park, it is expected that the 

area will gain a day to day use, that did not exist before. This area consists of a park, the Tejo 

Residences and the Riverside Restaurant. 

 

Key Words: riverfront I requalification I urban park I housing 
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0. Introdução 
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0.1. Enquadramento e inserção no plano de estudos 
O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II, 

inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. Este 

relatório tem como objetivo refletir sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do ano letivo 

2015/16 e justificar as opções tomadas, no primeiro semestre à escala urbana e no segundo à escala 

arquitetónica. 

 

0.2. Tema do projeto 
A área de estudo do projeto, balizada pela torre de Belém e o rio Jamor, foi selecionada em articulação 

com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Oeiras.  

 

O projeto tem como objetivo abordar temas com relevância nas atuais dinâmicas da cidade de Lisboa 

e do concelho de Oeiras, chegando a diferentes resultados que possam ser apresentados às Câmaras 

Municipais referidas. Os temas a serem abordados são: regeneração de áreas ribeirinhas, desenho de 

frentes ribeirinhas, desenho de novos espaços públicos na frente ribeirinha que estejam de acordo com 

as novas dinâmicas de relação com o rio, e desenho de instalações de apoio a desportos náuticos.  

 

0.3. Motivação 
O limite, constituído pela linha rodoferroviária, impedia a utilização dos espaços existentes a sul desta 

linha. Com o projeto proposto, espera-se trazer novas vivências para esta zona, antes negligenciada.  

 

Através da regeneração da área ribeirinha, com a introdução de novas vivências para esta zona, como 

a sede da Volvo Ocean Race e de espaços para albergar atividades culturais como o festival Nos Alive, 

espera-se que esta se torne a nova “porta atlântica” da Europa. 

 

O programa estabelecido para o Projeto de Arquitetura a desenvolver no 2º semestre é a habitação. A 

zona ribeirinha não tem este uso, pelo que se considera fundamental desenvolvê-lo nesta área. Deste 

modo, espera-se promover uma dinamização permanente do espaço. 

 

A instalação do Centro Residencial Tejo é pensada para integrar no Parque Urbano. Com este 

programa, a nova zona ribeirinha de Oeiras/Lisboa, passa a ser uma zona habitável e de usos 

quotidianos. 

 

0.4. Descrição do problema a estudar e da metodologia adotada 
O programa desenvolvido para esta área tem como objetivo responder às solicitações urbanísticas e 

funcionais feitas pelas Câmaras Municipais de Lisboa e de Oeiras, e pela Administração do Porto de 

Lisboa. É solicitada a integração, neste espaço, de diferentes conteúdos programáticos, tais como: 

interface de transportes, habitação, hotelaria, espaços desportivos, entre outros.  
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A requalificação e consolidação dos espaços subaproveitados dos núcleos habitacionais do Dafundo, 

Algés e Pedrouços e o estabelecimento de ligações com a nova frente ribeirinha, surgem como uma 

primeira fase da regeneração da zona de intervenção. 

 

Soluções projetuais estruturantes incluíram também a redefinição do nó de Algés através de uma 

rotunda elevada que serve de ligação entre a CRIL, a Avenida de Brasília e a Avenida Marginal. Esta 

última é transposta, na zona do Dafundo, para sul da linha ferroviária. Para a área da sua atual 

localização propõe-se uma promenade qualificada com arborização e ciclovia.  

 

A renaturalização da ribeira de Algés é outra das intervenções da proposta. A ribeira voltará a funcionar 

como um elemento integrado no sistema de drenagem, sendo também um elemento marcante no 

Parque Urbano, a intervenção mais abrangente em toda a frente ribeirinha.  

 

A segunda fase do projeto, desenvolvida no segundo semestre no âmbito do Projeto Final em 

Arquitetura II, consistiu no aprofundamento do trabalho iniciado no semestre anterior. Na extensa área 

de estudo, é efetuada uma aproximação a uma zona, com uma escala mais adequada ao 

desenvolvimento do projeto arquitetónico - Centro Residencial Tejo.  

 

Criado junto à Avenida Marginal, no lado sul da linha ferroviária, o Centro Residencial Tejo, constituído 

por habitação, zona de parque e restaurante, tem como objetivo, quebrar o limite que esta linha sempre 

impôs ao separar núcleos habitacionais no lado norte e espaços públicos de recreação a sul. A sua 

implantação é proposta numa área que serve de charneira entre o rio e o Parque Urbano. Esta área é 

a mais atrativa por estar no limite destas duas realidades que caraterizam toda a proposta. 

 

0.5. Estrutura do relatório 
O presente relatório está seccionado em 3 capítulos. 

 

Capítulo 1 – Enquadramento teórico – Neste capítulo faz-se o enquadramento genérico dos conceitos 

urbanos adotados no projeto. Referem-se ainda os casos de estudo que serviram como ponto de 

partida para a resolução do projeto. 

 

Capítulo 2 - Caracterização da área de estudo – Neste capítulo é feita a leitura detalhada da área de 

estudo, identificando os principais problemas e condicionantes presentes, tanto a nível físico como 

social. Também é feita a descrição da evolução histórica do local. 

 

Capítulo 3 – Descrição e justificação das soluções projetuais – Neste capítulo descreve-se o 

desenvolvimento da proposta, reduzindo gradualmente a escala de trabalho, desde as opções tomadas 

a nível de implantação, até aos detalhes construtivos apresentados na proposta. O capitulo secciona-

se entre a descrição do projeto urbano para a nova frente ribeirinha de Oeiras/Lisboa e o projeto 

arquitetónico para o Centro Residencial Tejo  
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1. Enquadramento Teórico 

 

É objetivo deste capítulo construir a argumentação teórica que suporta a estratégia implementada na 

intervenção. 

 

O capitulo está organizado em duas partes. Na primeira faz-se um enquadramento geral dos conceitos 

urbanos adotados no projeto. Na segunda, é feita uma descrição dos casos de estudo utlizados como 

guias para a elaboração do projeto, que exemplificam diversas maneiras de resolução de problemas 

semelhantes aos encontrados durante a elaboração deste projeto. 
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1.1. Conceitos adotados no projeto 
Neste subcapítulo faz-se o enquadramento teórico dos conceitos presentes na elaboração deste 

projeto. 

 

No séc. XXI as cidades confrontam-se com a deterioração de muitos “espaços urbanos consolidados”. 

De modo a acompanhar o desenvolvimento económico das cidades e com o aumento exponencial da 

população, hoje em dia a requalificação urbana é um “tema muito atual no domínio da politica e do 

planeamento urbanos, constituindo-se como um instrumento de estratégia especialmente dirigido às 

áreas urbanas em decadência.” (Moreira, 2007, pp.117) 

 

Requalificação urbana “abrange as alterações...das características de uma área urbana que está em 

transição devido a um processo de declínio. Inclui aspetos de carácter económico, social, ambiental...” 

A nível económico a requalificação tem como propósito a “criação de condições adequadas à 

manutenção de uma atividade económica rentável”, proporcionando assim emprego aos habitantes da 

zona. O objetivo da requalificação social é cortar o ciclo de pobreza a que certas áreas urbanas 

parecem destinadas, alterando a perceção social que se tem delas.” (Moreira, 2007, pp.120) 

 

Segundo Ferreira et al. (1999) (cit. in Moreira (2007: 124)) a requalificação urbana é um “processo 

social e político de intervenção no território, que visa essencialmente (re)criar qualidade de vida urbana, 

através de uma maior equidade nas formas de produção (urbana), de um acentuado equilibro no uso 

e ocupação dos espaços e na própria capacidade criativa e de inovação dos agentes envolvidos nesses 

processos.”  

 

“Renovação urbana, que visa substituir bairros urbanos empobrecidos e áreas degradadas por 

projectos de grande dimensão incluindo habitação, serviços, sistemas de transporte, áreas de recreio, 

etc. O custo da renovação urbana para as comunidades residentes é, por vezes, elevado, pelo que 

este tipo de actividade é presentemente menos frequente do que há algumas décadas;” (DGOTDU, 

2011, pp.28) 

 

“Regeneração e revitalização urbana, que visam transformar a base socioeconómica obsoleta de 

certas áreas urbanas, tornando-a mais sustentável através da atracção de novas actividades e 

empresas, da modernização do tecido urbano, da melhoria do ambiente urbano e da diversificação da 

estrutura social;” (DGOTDU, 2011, pp.28) 

 

“Reabilitação urbana, que visa principalmente regenerar e conservar o património edificado ou o 

ambiente urbano, incluindo os seus ecossistemas. Para além da recuperação de edifícios históricos e 

de paisagens urbanas, estas actividades incluem ainda a modernização e melhoria de equipamentos 

e o respeito pelas normas e regras ambientais e de segurança.” (DGOTDU, 2011, pp.28) 
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Parques urbanos são espaços verdes localizados em áreas urbanas públicas. Têm como objetivo 

oferecer espaços de recreação e de lazer, serviços culturais, como museus e atividades desportivas, 

como campos de desporto e ciclovias. O Governo do estado de São Paulo define que a vantagem 

destes parques é oferecer aos moradores da zona urbana espaços verdes e áreas naturais, uma 

escapatória da cidade, “sem a necessidade de percorrer grandes distâncias.” É nos parques urbanos 

que muita da população urbana entra em contacto com a natureza, o que os torna cruciais na 

consciencialização ambiental.
1
 

 

  

                                                
1
 http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-urbano/ (23/04/2017) 
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1.2. Casos de estudo 
Os projetos de referência são uma parte fundamental na formulação do programa e conceção de um 

projeto, pois permitem adquirir bases para a resolução de problemas similares ou somente como 

influência de decisões projetuais. 

 

Para albergar os espaços requisitados pelo programa e dar uma nova vida à zona ribeirinha entre o rio 

do Jamor e a Torre de Belém, a primeira decisão deste projeto foi a criação de um parque urbano.  

 

Para a requalificação da zona ribeirinha foi essencial estudar projetos que se tenham originado tanto 

em espaços bem conseguidos e vividos, como em espaços abandonados. Para este propósito são 

estudados os espaços que deram lugar à Expo ’98 em Lisboa, e à Expo ’92 em Sevilha. O estudo 

destes dois projetos, permitiu uma melhor compreensão do que é esperado para a elaboração de um 

projeto com grande impacto urbanístico. 

 

Os projetos do rebaixamento da linha ferroviária de Espinho, da ponte pedonal em Lujiazui e da Dryline 

em Nova Iorque, foram estudados como exemplos de resolução de problemáticas encontradas na área 

de intervenção, como as cheias e a barreira constituída pelas infraestruturas rodoferroviárias. 
 

Parque das Nações e a Expo ’98 
Um dos projetos que desencadeou o retorno de Lisboa ao rio foi a intervenção urbanística realizada 

para a Expo ‘98, atualmente o Parque das Nações
2
. Esta zona, tal como a área de intervenção, 

albergava uma plataforma industrial e portuária, desativada com a sua relocalização. Como referem 

Ferreiro et al. (1998) este projeto, no inicio, realizou-se com um propósito efémero, a realização da 

Expo ‘98, mas teve um impacto urbanístico na cidade de Lisboa que se estendeu para além do 

esperado, tornando-se numa nova “centralidade metropolitana”. (Ferreiro et al, 1998, pp.49) 

 

Lisboa com este evento não só se desenvolveu a nível cultural como a nível das infraestruturas com a 

construção da Ponte Vasco da Gama e da Gare do Oriente, que foram pensadas para após a Expo ’98 

continuar a haver um uso contínuo dos espaços criados no quotidiano. O Parque das Nações 

desencadeou assim uma mudança na relação de Lisboa com o rio. (Ferreiro et al, 1998) 

 

O Parque das Nações, criado a propósito da Expo ‘98, permanece como parte do tecido urbano, 

tornando-se um ponto de referência da cidade de Lisboa.  

 

Para a área de estudo a que se refere o presente relatório, propõe-se a instalação de um parque urbano 

e de um centro habitacional. O estudo do Parque das Nações foi essencial para o desenvolvimento 

destes projetos, situados também numa antiga área industrial e portuária em que é implementado um 

processo de regeneração.  

                                                
2 

Designação dada à zona de intervenção da Expo ’98. Atualmente alberga atividades culturais, habitação e 
escritórios. 
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Com a análise da Expo ’98, destacaram-se os pontos a focar na requalificação da frente ribeirinha de 

Oeiras/Lisboa: a instalação de usos permanentes na área, como habitação, e a criação de 

infraestruturas que permitam um uso descomplicado do local pela população.  

 

Expo ’92, Sevilha 
Não só é importante estudar casos urbanísticos de sucesso, como estudar os casos menos bem-

sucedidos. O caso da Expo ’92 em Sevilha, ao contrario do Parque das Nações, resultou num espaço 

que caiu no desuso após a exposição.  

 

Situada na proximidade do centro histórico de Sevilha e com uma grande relação com o rio 

Guadalquivir, encontra-se a paisagem natural que deu lugar à Expo ’92. Este local, ao contrário do 

Parque das Nações que resultou da renovação de um “solo com utilizações industriais obsoletas”, 

converteu-se numa “ilha urbanizável”. As melhorias urbanas realizadas para a concretização da Expo 

‘92 incluíram: a construção de oito novas pontes sobre o rio, um comboio de alta velocidade de Madrid 

a Sevilha, equipamento cultural, Teatro da Mestria, entre outros. (Ferreira, et al, V. 1998) 

 

Após o evento da Expo ‘92, os novos espaços construídos na ilha revelaram-se pouco dinâmicos e 

pouco integrados na cidade. Mesmo com a criação de múltiplas infraestruturas, estes espaços caíram 

em desuso, o que liderou mais tarde ao abandono da zona. (Ferreira et al, 1998, pp.17) 

 

O caso desta ilha urbanizável, criada para a Expo ’92 em Sevilha, exemplifica o que acontece quando 

requalificações/projetos urbanos não são pensados a longo prazo. Conclui-se que, para a área de 

intervenção, a criação de habitação garante a vivência dos espaços criados por parte da população. 

 

Rebaixamento da linha ferroviária de Espinho 
Em 2008, os comboios à superfície da cidade de espinho foram desativados. A linha férrea foi 

relocalizada, com a criação de um túnel de quase mil metros de comprimento. Com o desnivelamento, 

o espaço à superfície, que antes dividia a cidade em dois, é libertado. O empreendimento custou mais 

de 60 milhões de euros. Esta solução resolveu o problema do efeito barreira criado pela linha férrea, 

libertando na totalidade o espaço, antes ocupado pela linha, fazendo a ligação das duas partes da 

cidade antes divididas. (Oliveira, 2015) 

 

Sete anos após a alteração à linha férrea, foi aprovado o plano para a requalificação dos espaços 

libertados após o seu rebaixamento. O plano tem como objetivo transformar os espaços expectantes e 

sem identidade, num corredor central verde, fazendo a transição entre a cidade e o mar. O programa 

prevê a criação de novas praças, sala de espetáculos, espaços para exposições, cafés, entre outros. 

(Oliveira, 2015) 
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A soterração da linha do comboio foi considerada para a resolução da linha ferroviária na zona de 

intervenção, mas por ser um processo dispendioso optou-se por investir noutras resoluções, como a 

elevação das vias no nó de Algés. 

 

Ponte Pedonal Circular Lujiazui, China 
Construída em 2011, a ponte pedonal de Lujiazui permite aos pedestres escapar ao trânsito caótico, 

oferecendo um espaço simples e conveniente para a circulação pedonal. A ponte circular, construída 

por cima de uma rotunda, liga diferentes pontos do lugar, centros comerciais, cafés, estações de 

transporte e escritórios. Esta ponte também se tornou, pela sua inovação, um ponto turístico e 

referência nesta cidade. (Berman, 2017) 

 

Esta obra utiliza a elevação de uma via, como forma de melhorar a estrutura das vias pedonais. Para 

a zona de intervenção, à semelhança deste empreendimento, optou-se pela elevação das vias 

rodoviárias, aproveitando o viaduto já existente da CRIL, liberando na totalidade o espaço térreo na 

zona do nó de Algés.  

  

New York Dryline 

Em Outubro de 2012, o furacão Sandy atingiu Nova Iorque. Este acontecimento levou à população a 

enfrentar a realidade das mudanças climáticas, e a aceitar a vulnerabilidade a que todas as cidades 

costeiras estão sujeitas com a subida do nível do mar. O projeto Dryline, do Bjarke Ingels Group, visa 

equipar a zona costeira de Manhattan com uma barreira protetora verde, criada para servir de 

amortecedor contra as inevitáveis inundações costeiras.  

 

O projeto para a zona costeira de Nova Iorque, é composto por uma infraestrutura com 12 km de 

extensão. Esta incorpora espaços públicos como parques, abrigos de bicicletas ou rampas de skate 

sob estradas elevadas que funcionam como “barreiras” para água. A Dryline adiciona ainda aterros, 

áreas verdes e espaços sob as estradas elevadas para uso público. (Wainwright, 2015) 

 

À semelhança da Dryline, a proposta aqui apresentada propõe uma panóplia de espaços verdes na 

frente ribeirinha para prevenir as inundações, que acontecem com frequência nesta margem. Com esta 

mudança espera-se que na zona da intervenção, o impacto causado pelas cheias seja 

consideravelmente menor. 
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Figura 1. (cima para baixo e esquerda para a direita): evolução da área da expo ’98, ponte Lujiazui, Dryline, 
túnel de Espinho 

  
Fontes por ordem: tsf, Interesting Engineering, BIG, Cenor   
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2. Caracterização da área de estudo 

Neste capítulo é feita a leitura do território, identificando os principais problemas e condicionantes 

presentes. Focam-se aspetos físicos e sociais, e faz-se a descrição da evolução histórica do local. 

 

O capitulo está organizado em duas partes. Na primeira é descrita a evolução histórica do local, desde 

o séc. XVI até aos dias de hoje para uma melhor compreensão da sua identidade. Na segunda faz-se 

a leitura do território, sendo abordadas as condicionantes naturais e estrutura ecológica, a morfologia 

urbana, mobilidade e os usos do local. 
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Figura 2. Área de intervenção 
 

Fonte: autor   
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2.1. Evolução histórica do local  
Lisboa carateriza-se como uma cidade à beira rio desde a sua criação. O seu forte sempre foi a zona 

ribeirinha. Desde o séc. XII a.C que as boas condições para a navegabilidade permitiram a criação do 

porto comercial na margem de Lisboa. Com o crescimento da cidade, a margem foi sendo alterada por 

sucessivos aterros que modificaram o seu desenho subtil. (França, 1996) 

 

No séc. XVI, entendida como uma zona crucial de defesa e desenvolvimento da nação portuguesa, na 

altura a principal potência marítima da Europa, a frente ribeirinha experienciou a sua época de glória 

com os Descobrimentos Marítimos Portugueses. Foi também nesta altura reforçada a defesa do 

estuário do Tejo com a construção de fortes como a Torre de Belém. (Silva 1997 cit. in (Ferreira et al. 

1998)) 

 

Após a reconstrução da cidade depois do terramoto de 1755, mantém-se a importância da zona do 

porto de Lisboa. Com a revolução industrial e o aparecimento da máquina a vapor no fim do séc. XIX, 

são postas em ação as obras de modernização do Porto de Lisboa e também a realização dos restantes 

aterros terraplenos. Estas obras são impostas por D. Luís I para acompanhar o crescimento da cidade 

e das suas imediações. (França, 1996) 

 

Durante o governo de Salazar, são desencadeados novos planos urbanísticos por Duarte Pacheco
3
. A 

margem de Lisboa é redesenhada, desde o Cabo Ruivo ate à Torre de Belém. Substitui-se a anterior 

linha ondulada por uma sequência de muros de contenção dos grandes aterros, e de novas docas, 

avançando sobre o rio Tejo. Na sequência destas alterações, muitas das praias da frente ribeirinha 

desaparecem, com um recuo significativo das frentes do Dafundo, Cruz Quebrada e Caxias. (França, 

1996)  

 

A nova Avenida Marginal integrada no plano de melhorias desencadeado por Duarte Pacheco, com 

uma largura de 50 metros, desempenha um papel estruturante em toda a zona ribeirinha de Algés a 

Cascais. (Melo e Costa. 2011, pp. 104)  

 

Com a segunda guerra mundial, o rio ganha uma nova direção, tornando-se numa zona de serviços e 

industria, anulando o protagonismo urbanístico que a frente ribeirinha tivera.  

 

Mais tarde muitas das instalações e armazéns, como por exemplo os armazéns da Doca Pesca em 

Pedrouços, são abandonados originando espaços vazios e degradados sem qualquer função. A forte 

ligação ribeirinha desvanece ao longo do tempo.  

 

                                                
3 

Duarte Pacheco (1899-1943) foi um engenheiro formado no IST e mais tarde Diretor da mesma faculdade. Foi 
Ministro das Obras Públicas e Comunicações e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, durante o governo de 
Salazar. Pôs em prática inúmeros planos de urbanização, programas de melhoramentos urbanos, um destes as 
atuais instalações do IST, acompanhado pelo primeiro Plano Diretor de Lisboa. 
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Só anos mais tarde, nos finais séc. XX, com a requalificação urbanística, é que se voltou a recuperar 

alguma da identidade perdida da relação rio-cidade, com novos conjuntos urbanísticos na frente 

ribeirinha, como o Parque das Nações.  

 

Esta nova tentativa de ligação à margem traz novas atividades para a zona ribeirinha tais como a Volvo 

Ocean Race, o Nos Alive, cruzeiros turísticos, náutica de recreio, entre outros, que revelam a 

possibilidade de por a margem urbanística do rio Tejo de novo no mapa. No entanto, mesmo com estas 

novas oportunidades, a rígida infraestrutura ferroviária e rodoviária continua a ser um grande obstáculo, 

mesmo considerando os esforços de quebra desta persistente barreira.
4
 

  

                                                
4 

http://www.cm-lisboa.pt/visitar/lazer-entretenimento/frente-ribeirinha (30/04/17) 
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Figura 3. Evolução da frente ribeirinha do Dafundo e Algés ao longo do tempo  
Por ordem cronológica (de cima para baixo e esquerda para a direita): 1947, 1965, 2000, 2016 

 
Fonte: autor  
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2.2. Leitura do território 
 
2.2.1. Condicionantes naturais, estrutura ecológica e hidráulica 
A área em estudo desenvolve-se ao longo de 3.260 m e é compreendida entre a foz do rio Jamor e a 

Torre de Belém. A área é constituída pelos núcleos urbanos do Dafundo, Algés e Pedrouços situados 

a norte da linha rodoferroviária, e pelo grande aterro a sul da linha, que engloba a Doca de Pedrouços 

e a Torre de Controle de Tráfego Marítimo.  

 

A área em estudo assumia-se como uma área desordenada, não planeada e desprovida de funções 

que justificassem a sua existência, após a demolição da maioria dos edifícios pertencentes à Doca 

Pesca.  

 

É necessário ter em consideração a quantidade de estrutura verde existente na área em estudo, pois 

esta aumenta a percentagem de solo permeável, diminuindo assim a ocorrência de inundações. Como 

exemplificado no projeto Dryline em Nova Iorque, aumentar a percentagem de áreas verdes nas zonas 

costeiras resulta numa barreira permeável, diminuindo a probabilidade de cheias. 

 

Nesta zona existem três grandes extensões verdes, provenientes de zonas florestais de considerável 

impacto na cidade de Lisboa e na sua paisagem, estas são: a extensão do Parque Florestal de 

Monsanto (Alto do Duque), o Parque do vale do rio Jamor e os jardins da área monumental de Belém. 

No que toca à zona de intervenção, pode dizer-se que se trata de uma zona com pouco solo permeável, 

com a exceção do jardim de Algés, e alguns espaços verdes adicionais a norte da linha rodoferroviária. 

A sul desta, os jardins de Belém e alguma vegetação, fraca, no aterro, constituem as áreas verdes 

existentes.  

 

Este troço da cidade de Lisboa apresenta quatro linhas de água principais que vão confluir no estuário 

do rio Tejo: o rio Jamor, a ribeira de Algés, a linha de água da Cruz Quebrada e do Restelo. Visto tratar-

se de uma zona ribeirinha, com várias linhas de água encanadas, o risco de cheias e inundações (figura 

4) é maior do que noutras zonas na cidade. Segundo Póvoas (2014), a baixa de Algés está entre “... 

as áreas urbanas mais vulneráveis a cheias no País” com “... uma média de 242 edifícios afetados 

expostos a inundações.” 
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Figura 4. (de cima para baixo) Modelo Digital do Terreno, Mapa de Risco de Cheias 
  

Fonte: autor  
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2.2.2. Estrutura edificada e malha urbana 
A estrutura edificada da zona em estudo segue três tipos de malhas, resultantes dos declives do terreno 

e das linhas topográficas (figura 4). Na zona da Cruz Quebrada e do Dafundo presencia-se uma malha 

orgânica resultante das elevadas inclinações existentes. A zona noroeste de Algés apresenta um 

traçado orgânico que se dissipa, com a aproximação da cidade de Lisboa, dando lugar a um traçado 

planeado e ortogonal, resultado da suavização dos declives. 

 

Quando se ultrapassa o limite imposto pela linha rodoferroviária, a malha urbana é erradicada devido 

à escassez de edificações. Na zona de Belém, a fundação Champalimaud e a Torre de Belém são as 

únicas edificações de interesse. Maior parte do património existente nesta zona encontra-se nos pontos 

altos, como o Forte do Alto do Duque, e o restante nas proximidades da linha rodoferroviária, como o 

Aquário Vasco da Gama, a Torre de Belém e o Museu do Combatente. (figura 5) 

 
2.2.3. Mobilidade  
A área de intervenção é equipada, a nível rodoviário, pela IC17 - CRIL

5
 rede viária de 1º nível, pela 

Avenida Brasília de 2º nível e pelas Avenidas Índia e Marginal de 3º nível (figura 5). Estas rodovias têm 

um impacto negativo nas suas imediações, quer nos espaços públicos quer nos espaços edificados, 

sendo difícil o seu atravessamento. Esta situação torna os espaços ribeirinhos ainda mais isolados. 

Nesta zona é privilegiado o uso automóvel e não a qualidade de vida das pessoas que aí vivem o seu 

dia-a-dia. 

 

O viaduto, inaugurado em 2003 com o objetivo de ligar esta via à zona ribeirinha de Algés, localizado 

no início da CRIL, assume-se como uma estrutura sobredimensionada e com demasiada proximidade 

aos edifícios envolventes. Sob esta estrutura resultam espaços sombrios e despojados de luz. O nó de 

Algés carecia de uma reestruturação e distribuição espacial, que permitisse aos espaços envolventes 

uma vivência mais normalizada e não tão assoberbada pelas estruturas de uso automóvel. (LUSA, 

2003) 

 

A infraestrutura ferroviária que faz a ligação Lisboa – Cascais
6
, constitui uma barreira que impossibilita 

o uso pleno da zona ribeirinha. Tal como acontecia no caso de estudo da cidade de Espinho, esta 

barreira divide a zona de intervenção em dois lados, o lado norte da linha e o lado sul. Na zona em 

estudo, a barreira é transposta em três sítios, duas passagens pedonais subterrâneas e uma passagem 

pedonal superior: na estação de Algés e na estação da Cruz Quebrada, e a de acesso ao jardim da 

Torre de Belém. 

 

 

  

                                                
5
 CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa, segundo a Secção II, Artigo 70º do PDM de Lisboa pp.114  

6
 As paragens da linha de comboio Cais Sodré – Cascais que passam pela zona de intervenção são a paragem 

da estação de Algés e da Cruz Quebrada. 
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Figura 5. (de cima para baixo) Mapa da hierarquia viária, Mapa da estrutura edificada 
  

Fonte: autor  
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2.2.4. Usos do local 
A área em estudo, à semelhança da expo ’98, era caraterizada pelo seu caráter industrial e portuário. 

Esta área, pela sua falta de conteúdo programático e infraestruturas de qualidade que a suportassem, 

encontrava-se esquecida e abandonada. 

 

Hoje em dia a zona da margem ribeirinha do Dafundo, Algés e Pedrouços, ganhou uma nova direção, 

sendo caraterizada como zona onde predomina a habitação, comércio, turismo e desportos náuticos. 

Com a construção da linha ferroviária, este local encontrava-se seccionado em dois: nos núcleos 

habitacionais a norte, com um tipo de usos, e nas zonas a sul da linha com outro. 

 

Nas zonas a norte da linha decorriam as atividades do dia-a-dia. A solução apresentada passa pela 

extensão dos usos diários existentes a norte da linha, como habitação e comércio, para sul desta, 

encorajando a vivência permanente destas áreas. Dos usos dos núcleos urbanos destacam-se o 

Aquário Vasco da Gama, o mercado de Algés, entre outros (figura 5).  

 

A zona do grande aterro era caraterizada pela sua falta de caráter e pela sua utilização para eventos 

de grande escala internacional, como o Nos Alive, o Meo Outjazz e a Volvo Ocean Race, que ocorriam 

desligados do resto da cidade. Desta margem destacam-se a fundação Champalimaud, a Torre de 

Belém e a Torre de Controle de Tráfego Marítimo (figura 5). 

 

Com a requalificação desta margem, espera-se maximizar o potencial de ocorrência de grandes 

eventos à beira do rio. 
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3. Descrição e justificação das soluções projetuais 
Neste capitulo é descrito o desenvolvimento da proposta reduzindo gradualmente a escala de trabalho, 

desde as opções tomadas a nível de implantação do edificado proposto até aos detalhes construtivos. 

 

O capítulo está organizado em 2 partes, a primeira descreve o projeto urbano concebido para a 

requalificação da área balizada entre a foz do rio Jamor e a Torre de Belém, e a segunda pormenoriza 

o projeto arquitetónico do Centro Residencial Tejo, localizado no Parque Urbano Ribeirinho.  
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3.1. Projeto urbano da nova frente ribeirinha de Oeiras e Lisboa 
 
3.1.1. Programa  
À semelhança da situação ocorrida com a Expo ’98, a intervenção para a nova margem ribeirinha de 

Oeiras e Lisboa, visa a regeneração de uma área portuária, oferecendo novas infraestruturas e 

múltiplos programas que façam com que esta área se torne um novo ponto de referência na cidade de 

Lisboa. 

 

O programa proposto para o projeto urbano responde às especificações exigidas pelas Câmaras 

Municipais de Oeiras e Lisboa e pela Administração do Porto de Lisboa, e é constituído por intervenções 

em três domínios principais: mobilidade, reabilitação e regeneração urbana.  

 

As grandes intervenções que visam regenerar a área são um Parque Urbano Ribeirinho e um Pólo 

Náutico, que vão ocupar toda a margem ribeirinha. 

 

Com estas intervenções são criados novos equipamentos e instalações: novo interface de transportes, 

silo automóvel, núcleo de habitação, centro náutico, novo aterro, hotelaria, espaços comerciais e 

pavilhão multiusos. 

 

O novo interface de transportes relaciona a estação de Algés com um novo terminal rodoviário. O silo 

automóvel, o núcleo de habitação e o novo aterro são inseridos no Parque Urbano Ribeirinho. No novo 

aterro é inserida hotelaria e um pavilhão multiusos para albergar eventos como o NOS Alive. Ao longo 

do passeio ribeirinho do Parque Urbano Ribeirinho são inseridos espaços comerciais com cafés e 

esplanadas. No Pólo Náutico é inserido um Centro Náutico localizado nos armazéns da Doca Pesca. 

No novo aterro e no Pólo Náutico é inserida hotelaria, atraindo massas turísticas para a área.  

 

Com estas novas valências, proporcionam-se novos postos de trabalho a diferentes estratos da 

população desta área. Com a criação de novas habitações, da hotelaria e das diferentes atividades 

desportivas e lúdicas, espera-se um impulso da economia desta zona. 

 

3.1.2. Conceitos 
A proposta urbana desenvolveu-se em torno da intenção de requalificar a zona ribeirinha balizada entre 

a foz do rio Jamor e a Torre de Belém. Para tal, a primeira mudança a ser executada teria que ser a 

resolução ou atenuação da barreira criada pelas infraestruturas rodoferroviárias, entre os núcleos 

urbanos do Dafundo, Algés e Pedrouços e o aterro ribeirinho, trazendo de novo vida a um sítio que se 

encontrava abandonado e degradado.  

 

Resolução da “barreira” rodoferroviária 
Como resolução do limite constituído pelas infraestruturas rodoferroviárias, foi considerado o 

desnivelamento da linha ferroviária, tal como no caso de estudo da cidade de Espinho, uma solução 
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ideal para libertar o espaço térreo permitindo o acesso direto à margem. No entanto, esta ideia foi posta 

de lado para tornar o projeto mais económico e plausível. O efeito barreira foi atenuado com a 

passagem das vias de hierarquia superior para sul da linha do comboio e também com a sua elevação 

no nó de Algés. Com a passagem das vias para sul do comboio é permitida a criação de uma 

promenade junto da frente edificada do Dafundo e também a extensão do jardim de Algés até ao 

Aquário Vasco da Gama, trazendo de volta a anterior “Alameda de Algés”. Com o aligeiramento da 

barreira, permite-se uma melhor acessibilidade ao aterro, antes abandonado, através da larga zona de 

acesso originada pelo espaço libertado com a elevação das vias no nó de Algés. 

 

Parque Urbano 
A nível ambiental, ao integrarem a estrutura ecológica municipal, os parques urbanos asseguram um 

bem-estar à população envolvente, contribuindo para: a continuidade dos espaços naturais no território 

urbano, a sustentabilidade ecológica do local, o controlo dos escoamentos hídricos, a circulação do 

vento, o conforto bioclimático e a valorização do património paisagístico.
7
 

 

Os espaços públicos e verdes são uma parte vital do espaço urbano. Definiu-se como conceito 

estruturante da proposta urbana a criação de um grande parque urbano, originado através da conexão 

dos três corredores verdes existentes nesta zona: a extensão do Parque Florestal de Monsanto, o 

Parque do vale do rio Jamor e os jardins e espaços públicos da área monumental de Belém. O Parque 

Urbano tem como objetivo dar uma nova identidade a esta frente ribeirinha. Para originar esta 

continuidade de espaços verdes, é construído num novo aterro, localizado em frente ao núcleo urbano 

do Dafundo, fazendo a ligação com o aterro existente.  

 

Ligação com o rio 
O contacto com o rio é outro tema preponderante na intervenção. Esta ligação é fortalecida com a 

redescoberta da ribeira de Algés, elemento central da proposta, e com o afastamento do novo aterro 

em relação ao núcleo do Dafundo, possibilitando a continuação do contacto da zona do Dafundo com 

o rio.  

 

3.1.3. Malha urbana da nova margem ribeirinha  
Na intervenção dos espaços ribeirinhos podem-se distinguem-se três tipos de traçados, o da doca de 

Pedrouços, o do Parque Urbano e o do novo aterro. 

 

Na doca de Pedrouços predomina o traçado linear com cotas constantes, respeitando as pré-

existências. O Parque Urbano define-se por um traçado mais irregular no aterro existente, no qual se 

introduzem diferenças de cotas que fazem a transição da cidade para o rio. No novo aterro, o Parque 

Urbano toma uma forma livre, incluindo também diferentes cotas que criam diferentes espaços.  

 

                                                
7	http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-urbano/ (23/04/2017)	
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3.1.4. Mobilidade 
As vias pedonais, rodoviárias, ferroviárias e cicláveis são elementos que estruturam e moldam o espaço 

urbano, sendo a sua resolução essencial na elaboração do projeto urbano.  

 

A estratégia a nível da mobilidade passou pelo estabelecimento de ligações onde estas não existiam, 

como a ciclovia e a continuação do passeio marítimo de Oeiras junto à margem ribeirinha. Foi através 

da definição de nós que articulassem os diferentes níveis da rede viária, que se resolveram as ligações 

viárias problemáticas. Partiu-se do ponto que a estrutura ferroviária permanecia inalterada, por razões 

funcionais e económicas.  

 

Intervenções na rede rodoviária 
As alterações ao nível das vias rodoviárias visam tornar o trânsito mais fluido com ligações mais 

simples, tornando os espaços envolventes, Dafundo, Algés e Pedrouços, em locais com melhor 

qualidade urbana e menos afetados pelo transito. Também são melhoradas as ligações entre os 

núcleos urbanos e os espaços ribeirinhos. 

 

Na zona do Dafundo/Jamor foram realizadas duas intervenções, uma na Avenida Marginal e outra no 

nó da Cruz Quebrada. A Avenida Marginal é transposta para sul da linha do comboio, dando lugar a 

uma promenade arborizada, que se estende até ao jardim de Algés, onde a avenida antes se situava. 

Com a promenade, a frente edificada do Dafundo ganha um desafogo que antes não existia. Para a 

transposição da Avenida Marginal para sul da linha do comboio, foi necessário elevá-la desde o nó da 

Cruz Quebrada até ultrapassar a linha do comboio, para que esta se mantivesse inalterada. Com esta 

elevação, o espaço libertado passa a ser pedonável, criando a ligação entre o novo aterro proposto, a 

frente edificada do Dafundo e o Parque Urbano do Jamor. 

 

A redefinição do nó da Cruz Quebrada implicou o desnivelamento das entradas e saídas da Avenida 

Marginal, com a criação de uma rotunda alongada, de forma a simplificar a ligação com a Avenida 

Pierre de Coubertin. A Avenida Pierre de Coubertin é desviada para norte no entroncamento com a 

Rua Sacadura Cabral, com a criação de um viaduto mais largo. A ponte existente é pedonalizada dando 

continuidade direta entre o Parque Urbano do Jamor e a zona do Dafundo. 

 

Na zona de Algés foram realizadas três intervenções, uma no nó de Algés, outra no nó do mercado e 

por último a relocalização do interface. O nó/praça de Algés, a zona mais problemática, necessitava de 

uma reformulação total e foi realizado através da clarificação do trânsito e qualificação dos espaços 

públicos e edificados envolventes, que se encontravam assoberbados pelo grande viaduto que é a 

CRIL. Todas estas intervenções transformam esta zona antes desqualificada, desaproveitada e 

sombria numa zona central desta nova intervenção.  

 

De modo a trazer luz aos espaços térreos, libertou-se todo o espaço debaixo do viaduto, eliminando as 

vias e o terminal rodoviário. O espaço liberto passa a ser piso verde permeável, onde é permitida a 
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passagem direta entre Algés e Pedrouços para a margem ribeirinha.  

 

O trânsito automóvel é solucionado com a criação de uma rotunda elevada, que passa por cima da 

linha ferroviária, fazendo ligações entre a Avenida Marginal, a Avenida Brasília e a CRIL. O acesso à 

rotunda elevada também é possível através de outros dois viadutos que vêm da Avenida Dom Vasco 

da Gama e da Avenida da Índia. Para aligeirar o impacto que o viaduto causa nas suas imediações e 

na paisagem, a CRIL perde os seus acessos diretos à zona de Pedrouços e Algés, reduzindo assim a 

largura total do viaduto.  

 

Para a CRIL manter os seus acessos locais, estes foram transpostos a norte e conectados à nova 

rotunda do Mercado de Algés. A rotunda estabelece a ligação entre os acessos da CRIL e a Avenida 

dos Bombeiras Voluntários de Algés, redirecionada para fazer a ligação com o nó. A rotunda e o 

separador central desta avenida são vazados para permitir a passagem descoberta da ribeira de Algés. 

O redireccionamento desta avenida permitiu a criação de uma nova praça em frente ao Mercado de 

Algés, dando-lhe uma inserção digna na envolvente. 

 

Com a eliminação do terminal rodoviário, a propósito da requalificação do nó de Algés, foi necessária 

a sua relocalização. Um dos requisitos do programa incluía a inserção de um interface de transferência 

da mobilidade pedonal e rodoferroviária, por isso propôs-se a instalação do novo interface a norte da 

linha do comboio nas imediações da frente edificada de Algés. O novo terminal rodoviário encontra-se 

no antigo estacionamento junto ao jardim de Algés, a norte da linha do comboio. A estação de Algés, 

para estar em concordância com o novo terminal rodoviário, foi transposta para o alinhamento deste. 

Ao lado do terminal foi criada uma praça que enquadra a entrada para a estação e faz a conexão 

subterrânea com o Parque Urbano Ribeirinho a sul da linha do comboio. 

 

Na zona de Pedrouços e Belém foram realizadas duas intervenções, uma na Avenida da Índia e outra 

no nó de Belém. A Avenida da Índia, à semelhança da Avenida Marginal, assoberba a frente edificada 

de Pedrouços devido à sua proximidade. A solução passa por reduzir a largura da avenida com a 

diminuição do número de faixas, passando de 2x2 para 1x1. Com estas alterações, a via principal passa 

a ser a Avenida Brasília, que permanece inalterada. Estas medidas permitem o prolongamento da 

arborização e da ciclovia que vem desde a promenade. 

 

A última das intervenções viárias a nomear é o nó de Belém. Para ultrapassar a barreira imposta pela 

linha do comboio, é criado um “nó” que une a Avenida Índia e a Avenida Torre de Belém com a Avenida 

Brasília, através de uma ligação rodoviária subterrânea. 

 

Ciclovia e rede pedonal 
Para promover o uso de transportes públicos, o uso pedonal e de bicicletas, foi dado especial ênfase à 

ciclovia e à rede pedonal. Criam-se ligações fáceis e rápidas para um uso prático no dia-a-dia, são 

também criados caminhos cénicos e turísticos, para a população usufruir o passeio marítimo ao longo 
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de toda a margem ribeirinha. A ciclovia e rede pedonal percorrem toda a área de intervenção.  

 

No que toca à ciclovia, foram criados dois caminhos distintos para os dois tipos de utentes, o residente 

e o turista. Para o residente, foi desenvolvido o caminho mais prático que se desenvolve pelas frentes 

edificadas do Dafundo, Algés e Pedrouços, percorre o atravessamento do rio Jamor por debaixo da 

Avenida Marginal, ao longo da promenade, subindo até à Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés 

ou continuando por debaixo do viaduto da CRIL, percorrendo toda a frente edificada de Pedrouços. O 

caminho turístico é mais longo e por isso menos prático, com o objetivo de ser utilizado pelas pessoas 

que querem experienciar a nova frente ribeirinha, onde a ciclovia percorre toda a margem de uma ponta 

à outra. Este caminho desenvolve-se desde o novo aterro, contornando a margem ribeirinha do aterro 

existente até ao Pólo Náutico e fundação Champalimaud, terminando nos jardins da Torre de Belém, 

existindo a opção de continuar por aí em diante.  

 

A rede pedonal percorre toda a zona de intervenção, onde nenhuma zona é limitada ao acesso do 

utente. O problema que existia na circulação pedonal, para quem quisesse ir aos espaços públicos 

ribeirinhos, era a falta de acessos entre as frentes edificadas e a zona do aterro, existindo somente 

três. Este problema foi resolvido com o acréscimo de três novos tipos de passagem da “barreira” 

rodoferroviária ao longo da área de intervenção: a passagem para o novo aterro da zona do Dafundo; 

a ponte verde que conecta o jardim de Algés com o Parque Urbano; a grande passagem debaixo do 

“nó” de Algés acompanhada pela ribeira; por último a ligação pedonal subterrânea dos jardins da Torre 

de Belém, que passa por debaixo do nó de Belém, no alinhamento entre a Torre e a avenida. Esta 

ligação vem substituir a ponte pedonal. Com estas novas conexões, esta zona passou de três 

passagens do limite rodoferroviário para seis.  

 

3.1.5. Reabilitação e consolidação 
Num projeto urbano realizam-se novas intervenções que visam completar a imagem da cidade e 

preencher as suas lacunas, no entanto é crucial olhar para o espaço urbano já construído, perceber as 

suas falhas e resolvê-las através das ferramentas da reabilitação e consolidação.  

 

No projeto urbano, as mudanças de reabilitação e consolidação incidem na zona envolvente do nó de 

Algés e na frente do núcleo urbano de Pedrouços. São reabilitados edifícios, dando novos usos a 

edifícios subaproveitados, ou construídos edifícios novos, consolidando a malha urbana. Estes edifícios 

passam a oferecer habitação, comércio e serviços.  

 

3.1.6. Parque Urbano  
O Parque Urbano, epicentro do projeto proposto, é compreendido pelo espaço entre a ribeira de Algés 

e o rio Jamor e divide-se em duas zonas, o aterro existente e o novo aterro.  

 

A vegetação proposta para o Parque Urbano, não só atua como elemento de união entre a cidade e a 

frente ribeirinha, mas também como um elemento prático. Tal como o caso de estudo do projeto Dryline 
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para a frente costeira de Nova Iorque, o Parque Urbano Ribeirinho funciona como área permeável, 

diminuindo o impacto que as cheias causam nesta margem. 

 

A renaturalização da ribeira de Algés, uma das grandes intervenções do projeto urbano, não só traz de 

volta alguma da identidade perdida para a zona do nó de Algés, como também permeabiliza o local, 

sendo outro elemento à semelhança do Parque Urbano que ajuda na resolução das cheias que todos 

os anos atingem esta margem ribeirinha.   

 

A ribeira é o elemento natural que separa o Pólo Náutico do Parque Urbano, desta nasce um lago que 

funciona, à semelhança da ribeira, como elemento drenante e assume uma posição central no parque 

situado entre as três grandes zonas do aterro existente, o Centro Residencial Tejo, o Pólo Comercial e 

o Silo Automóvel Polivalente.  

 

O objetivo da intervenção no aterro foi a redefinição da linha da margem ribeirinha, passando de uma 

margem inconsistente para uma margem contínua, com a continuação do passeio marítimo de Algés 

para a margem ribeirinha. No seguimento da modulação da nova margem, nasce, na antiga praia de 

Algés, uma baía semicircular, que termina na Torre do Centro de Controlo e Tráfego Marítimo de Lisboa 

e que formata o Pólo Comercial. Esta nova zona de comércio é materializada por uma grande pala que 

alberga múltiplos espaços comerciais, tais como lojas, cafés e esplanadas. 

 

A nordeste do Pólo Comercial, do outro lado do lago, situa-se o Silo Automóvel Polivalente (figura 6), 

acessível a partir da nova Avenida Marginal. O silo serve dois propósitos, responder à necessidade de 

parqueamento de apoio ao novo interface e ao Parque Urbano, e servir como elemento de referência 

arquitetónica, marcando e identificando esta zona que antes era uma zona sem qualquer identidade. 

O silo assume uma forma helicoidal gerada pela sua função automóvel. Através da forma gerada, que 

se desenvolve em quatro níveis, três desses níveis são “puxados” (figura 7) em três direções diferentes, 

criando espaços multifuncionais únicos com vistas para o parque, rio e cidade.  

 

 

 

Do lado oposto ao silo automóvel encontra-se o Centro Residencial Tejo, junto à Avenida Marginal. 

Para garantir fácil acesso a este empreendimento, foi criada uma pequena rotunda na Avenida 

Figura 6. Esquissos do silo automóvel 
 

Fonte: autor 
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Marginal, que dá acesso a uma larga via de terra batida, que termina no topo do lago, junto ao Centro 

Residencial Tejo. São propostos cinco edifícios de habitação, um restaurante e uma área parque de 

proximidade às habitações dentro do Parque Urbano Ribeirinho, com uma linguagem espacial 

diferente. É proposta uma modelação de terreno com características próprias. São propostas pequenas 

elevações modeladas de terreno. Com o objetivo de mais uma vez trazer o elemento da água para esta 

zona, rasga-se uma baía cujos raios concêntricos geram toda esta nova zona. 

 

O novo aterro cria uma ponte verde entre o Parque Urbano Ribeirinho e o jardim do Jamor. Esta 

extensão do Parque Urbano é separada da margem por um grande braço de água, permitindo à frente 

do Dafundo manter a sua identidade ribeirinha. A conexão deste novo espaço ao resto do Parque 

Urbano é feita através de uma ponte e não de uma ligação continua, de modo a permitir a circulação 

de barcos para a marina do novo aterro e das Residências Tejo.   

 

Esta extensão do parque urbano proporciona uma panóplia de novas atividades à zona da frente 

ribeirinha. Podem distinguir-se dois pólos funcionais, cada um com o seu programa. A conexão entre 

as duas zonas é feita por um corredor isolado pela modelação do terreno, distanciando as duas zonas.  

 

O pólo que faz a continuação do Parque Urbano, conectado pela ponte, alberga um pavilhão multiusos, 

rodeado por arborização, com um anfiteatro que nasce da modelação do terreno, capaz de dar 

continuidade a eventos como o NOS Alive.  

 

No outro pólo, encontra-se uma marina e o seu edifício de apoio. Este edifício à semelhança do 

Restaurante Riverside pertencente ao Centro Residencial Tejo, nasce de uma manipulação do terreno, 

permitindo que o edifício não tenha grande impacto nas vistas. Este edifício só é percetível para quem 

venha do passeio ribeirinho da marginal.  

 

O edifício da marina é enquadrado por uma praça ao nível do resto do aterro, onde surge outra elevação 

no terreno, entre o anfiteatro e a praça, que resguarda uma zona de estacionamento ao mesmo nível 

do aterro. No alinhamento transversal do edifício da marina, localiza-se um hotel de forma cilíndrica, o 

Hotel Jamor, com oito pisos. Este hotel é envolvido por árvores em dois dos lados, e livre a norte e sul, 

desimpedindo as vistas do rio e da cidade. Entre as saliências criadas pelos pólos situa-se uma grande 

escadaria que toca na água e contempla a cidade. Junto ao rio Jamor, ainda pertencente ao novo 

aterro, encontra-se a zona desportiva pela qual é feita a conexão do Parque Urbano, por baixo do 

viaduto da Avenida Marginal, à zona do Dafundo. 

 

3.1.7. Pólo Náutico 
Do lado este da ribeira encontra-se o Pólo Náutico, que resulta da reabilitação dos armazéns da Doca 

Pesca, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa e da Administração do Porto de Lisboa e também da 

construção de um novo hotel, o Hotel Tejo.  
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A operação de reabilitação da Doca Pesca visa construir a imagem da nova “porta atlântica”. Esta 

imagem é importante para fomentar a náutica de recreio e para a instalação da Volvo Ocean Race, que 

prevê para Lisboa o próximo ponto de partida da corrida em 2017/18, após o sucesso como stopover 

em 2011/12 e 2014/15.  

 

Os armazéns náuticos resultam da reconversão dos armazéns da Doca Pesca e da criação de um 

edifício que os une para acolher a sede da Volvo Ocean Race. Estes edifícios albergam conteúdos 

programáticos direcionados para os desportos náuticos: Centro Náutico, com zonas de apoio à pratica 

de vela e remo, piscinas municipais e ginásio. Como apoio a estas novas valências é criada uma marina 

adjacente aos novos armazéns, cuja entrada é limitada por uma ponte levadiça, que permite a 

continuidade do passeio da margem ribeirinha. Para resguardar os edifícios da agitação das avenidas 

rodoviárias e do comboio é criada uma barreira de vegetação a separar todo o Pólo Náutico da frente 

edificada de Pedrouços.  

 

O Hotel Tejo de seis pisos, quatro destes em consola debruçando-se sobre o estuário do rio Tejo, é 

desenhado para remate desta nova zona náutica. O acesso pedonal do hotel é feito através da 

passagem verde, por baixo do nó de Algés, que vai dar a uma grande praça de receção na qual 

desemboca a grandiosa alameda do hotel, ladeada por árvores. O acesso rodoviário é feito pela 

Avenida Brasília, cuja saída conflui na zona da Doca Pesca. A partir dessa saída são criados dois 

acessos, um para o Hotel Tejo e outro para a Fundação Champalimaud. 
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Figura 7. Planta da intervenção urbana 
 

Fonte: autor 
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3.2. Projeto arquitetónico – Centro Residencial Tejo  
O novo Centro Residencial Tejo, situado no Parque Urbano Ribeirinho, é projetado junto à nova 

Avenida Marginal, do lado sul da linha ferroviária. (figura 5) 

 
3.2.1. Programa 
O conteúdo programático proposto para o projeto arquitetónico insere-se no programa sugerido para a 

intervenção urbanística na frente ribeirinha de Oeiras/Lisboa. Preenche a necessidade de edificação 

de espaços para apoio às novas valências urbanas e formação do lastro imobiliário que viabilize essas 

novas valências.  

 

Este projeto é composto por três entidades distintas, as Residências Tejo, o parque e o Restaurante 

Riverside, todas implantadas segundo a orientação radial da baía que entra pelo Parque Urbano 

gerando o Centro Residencial Tejo. 

 

O Centro Residencial Tejo com 13.300 m
2
 de área de construção, providência nova edificação para 

esta margem, com cinco edifícios de habitação, um restaurante e três espaços para comércio, com 

uma área de implantação de 2.733 m
2
.  

 

Este empreendimento integra-se no grande Parque Urbano. O Centro Residencial Tejo tem uma 

estrutura verde de 17.855 m
2
, diferenciando-se com uma linguagem diferente da sua envolvente, 

fazendo a transição da área habitacional para o Parque Urbano Ribeirinho. 

 

3.2.2. Conceitos  
O Centro Residencial Tejo tem como objetivo dar continuidade no aterro a sul da linha do comboio, aos 

usos habitacionais do Dafundo e Algés. A área para a localização deste novo núcleo habitacional serve 

de charneira entre o rio Tejo e o novo Parque Urbano Ribeirinho, as duas realidades que caracterizam 

a proposta urbana. 

 

Com a inserção de usos residenciais, o projeto procura tornar esta zona do aterro numa área de usos 

quotidianos, continuando a haver usos temporários no resto da intervenção urbana, como o NOS Alive.  

 

Ao acrescentar conteúdos programáticos de uso permanente, a margem ribeirinha passa de área 

subaproveitada, a uma área de vivências diárias. Espera-se, com a instalação destes usos, que a 

margem ribeirinha não caia em desuso e abandono nos dias em que não está a ser utilizada para 

eventos esporádicos, à semelhança do caso de estudo da Expo ’92 em Sevilha que, devido à falta de 

usos residenciais, resultou num espaço pouco utilizado. 

 

Propõe-se como elemento estruturante desta área habitacional a baía. Esta traz mais uma vez o rio 

para dentro do projeto, como a ribeirinha e o lago do Parque Urbano. Este elemento de forma circular 
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rasga a linha do aterro já existente e com as suas direções radiais gera todos os espaços envolventes, 

parte do Centro Residencial Tejo.  

 

A zona de habitação é composta por cinco edifícios que pousam sobre a linha de margem da nova 

baía, estabelecendo tensão com o elemento de água, formando recuos decorrentes da estratégia da 

sua implementação, que pretende proporcionar uma multiplicidade de vistas para as habitações, quer 

para o rio, quer para o Parque Urbano.  

 

A poente, um restaurante panorâmico, o Restaurante Riverside, surge a partir de uma elevação do 

terreno, conjugando o elemento parque, com a sua cobertura verde, e o elemento água, através da 

própria vista sobre o rio. 

 

3.2.3. Conceção urbanística de Centro Residencial Tejo  
A zona de parque proposta para esta seção do Parque Urbano Ribeirinho é caraterizada por uma 

linguagem diferente à estabelecida para o resto do parque. Apesar do projeto se inserir num parque de 

carater público, a sua pertença ao Centro Residencial Tejo é marcada através dos espaços originados 

pela orientação radial da baía. 

 

Os elementos que separam o projeto arquitetónico, sem nunca vedar acesso ao resto do parque, são 

as elevações do terreno. Estes elementos definem-se pela modelação do terreno, atingindo uma cota 

máxima de 8,5 m, com a cota do piso térreo a 5,5m. A modelação é feita com o auxilio de muros de 

contenção que acompanham o aumento gradual das elevações, delimitadas pelos caminhos existentes. 

Estas elevações permitem uma privacidade a um espaço que é público e uma redução de escala para 

uma mais adequada à do edifício e não do espaço urbano em que o Centro Residencial Tejo se situa. 

Estas elevações também geram espaços verdes, que servem de zonas de estadia com vistas 

privilegiadas sobre o parque, cidade e rio.  

 

Com o sistema implementado gera-se um jogo de constrições e espaços abertos que torna esta zona 

do Parque Urbano mais dinâmica, com zonas de diferentes naturezas umas mais privadas e outras 

mais abertas e públicas dependendo da sua localização e função dentro do Centro Residencial Tejo. 

 

Com objetivo semelhante às elevações de terreno, são implementados núcleos arbustivos nas praças, 
que enquadram as entradas para os edifícios de habitação, reduzindo a escala das praças para uma 

mais adequada ao ser humano e não à do edifício. Os núcleos arbustivos também servem como um 

elemento de privacidade para as habitações que existem no nível térreo. 

 

A estrutura verde é utilizada com dois propósitos: a criação de espaços, gerados pelo posicionamento 

estratégico da arborização, enclausurados, calmos e íntimos, e a utilização da arborização como 

barreira de isolamento sonoro e visual e como elemento enquadrante de espaços, como as praças dos 

edifícios e estacionamento do restaurante. 
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3.2.4. Praças e estacionamento 
O Centro Residencial Ribeirinho é composto por quatro praças: a Praça Cidade, Praça Parque e Praça 

Rio e a Praça Água. 

 

As praças, Cidade, Parque e Rio, são geradas através dos negativos gerados pelos edifícios e espaços 

verdes envolventes. A Praça Cidade, mais a norte e a Praça Rio mais a sul, caracterizam-se pela sua 

materialidade e estereotomia, são espaços de transição que dão acesso aos edifícios de habitação. A 

Praça Parque situada entre as outras duas trata-se de uma praça verde, de estar e lazer, sem acesso 

a nenhum edifício.  

 

A praça circular do Restaurante Riverside, Praça Água, é o elemento que gera este edifício, ao contrário 

das praças das Residências Tejo que são geradas pelos edifícios. (figura 8) 

 

Abaixo das praças encontram-se os dois núcleos de estacionamento subterrâneo privado das 

Residências Tejo. O acesso automóvel é feito através de duas rampas, que se localizam em frente à 

Praça Parque, sendo o acesso pedonal feito pela circulação vertical de cada edifício.  

 

O Centro Residencial Tejo também proporciona estacionamento público. O estacionamento público 

destinado para as Residências Tejo é composto por uma bolsa de estacionamento informal de 40 

lugares, localizada logo na saída da Avenida Marginal, rodeada por árvores para proteger os carros e 

também para servirem como barreira visual para a Praça Cidade.  Para o Restaurante Riverside, o 

estacionamento de 18 lugares, é localizado no alinhamento do restaurante, enquadrado pela 

modelação do terreno de um lado e por árvores do outro. (figura 8) 

 

O acesso automóvel no Centro Residencial Tejo é limitado, privilegiando-se os acessos pedonais. O 

acesso aos edifícios de habitação é feito a partir do caminho que sai da Avenida Marginal, contornando 

a bolsa de estacionamento, culminando nas entradas dos estacionamentos. O acesso do restaurante 

é feito através da avenida do novo aterro, que antes da ponte dá acesso ao estacionamento. 
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Figura 8. Planta de implantação do Centro Residencial Tejo 
Fonte: autor 
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3.2.5. Residências Tejo 
As Residências Tejo são parte do Centro Residencial Tejo da zona ribeirinha de Algés, onde cinco 

novos edifícios de habitação com vinte e dois apartamentos no total, vão reformular esta zona ribeirinha  

 
Programa funcional 
As Residências Tejo situadas no Parque Urbano Ribeirinho, são compostas por seis edifícios com fogos 

que variam de T3 a T5. As alturas dos edifícios variam entre os 22 e 16 metros, sendo os edifícios 1 e 

2 com 7 pisos e 22 metros de altura, os edifícios 3 e 5 com 5 pisos e 16 metros de altura e o edifício 4 

com 6 pisos e 19 metros de altura. 

  

Para uma melhor inserção do Centro Residencial Tejo fazer no Parque Urbano Ribeirinho, um espaço 

público, todos os pisos térreos de cada edifício têm espaços de caráter público. Os edifícios 3, 4 e 5 

têm espaços comerciais para albergar programas como: ginásio, café ou espaço para eventos. Os 

edifícios 1 e 2 têm os pisos térreos do lado do parque vazados para permitir uma maior permeabilidade 

na praça, e por isso sem conteúdo programático, mas à mesma com caráter público. (figura 13) 

 

As entradas de cada edifício são feitas pelas praças pavimentadas, Praça Cidade e Praça Rio. O 

acesso às habitações é feito a partir do núcleo de circulação vertical situado a meio de cada edifício, 

onde se encontram os elevadores e escadas. (figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste projeto habitacional existem três diferentes tipologias de apartamentos que compõe cada um dos 

edifícios (figura 9) de maneiras alternadas, dando origem a comprimentos e alturas diferentes entre os 

edifícios. 

 

A estruturação dos apartamentos foi feita através de uma grelha composta por módulos de 2m, através 

desta são gerados todos os espaços das tipologias de habitação. Com a implementação desta grelha 

modular o desenvolvimento das tipologias é feito com o acréscimo ou subtração de módulos, 

transformando um T3 num T4 ou T5, ou vice-versa. (figura 10) 

 

Edifício 
Tipologias 

T3 (385 m
2
) T4 (450 m

2
) T5 (540 m

2
) 

Edifício 1 3 - 3 

Edifício 2 3 3 - 

Edifício 3 2 2 - 

Edifício 4 - 2 2 

Edifício 5 2 2 - 

Figura 9. Tabela das tipologias 

Fonte: autor 
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Cada edifício desenvolve-se ao longo do eixo central longitudinal, resultando numa simetria que 

influência todos os espaços interiores dos edifícios de habitação. 

 

As funções de cada duplex estão divididas por pisos. No piso inferior encontram-se os espaços comuns, 

a entrada é feita por um largo corredor central, com escritório de um lado e lavabo social do outro. No 

fim do corredor de entrada encontra-se o núcleo da cozinha ladeado por dois corredores. O espaço 

envolvente ao núcleo central é libertado para trazer luz e ventilação de um lado ao outro do 

apartamento. Este sistema organizacional também dá ao piso inferior uma sensação de open space, 

nunca abdicando da privacidade oferecida pela existência do núcleo central. No núcleo central 

encontram-se a lavandaria, despensa, cozinha e casa de jantar. O piso inferior culmina uma grande 

sala de estar de duplo pé direito complementada com uma varanda com vista parque, vista rio ou vista 

cidade, dependendo do edifício e da tipologia.  

 

Entre a sala de estar e o núcleo da cozinha encontram-se as escadas para o piso superior que vão dar 

a uma mezzanine com vista para a sala de estar. Desta mezzanine sai um corredor central, que faz a 

distribuição para todos os quartos. Todos os apartamentos são equipados por um quarto master, com 

casa de banho e closet, e mais um ou dois quartos, dependendo da tipologia. Cada quarto é equipado 

pela sua própria casa de banho.  

 

Todos os apartamentos têm a sua própria arrecadação situada no piso do estacionamento subterrâneo 

das Residências Tejo. É através deste piso que é feito o acesso às marinas privadas de cada edifício. 

A baía serve de zona abrigada para estas marinas/embarcadouros. 

  

Na cobertura de cada edifício, virada para o rio, encontra-se uma piscina com espaço de deck para 

espreguiçadeiras, jacuzzi e duas casas de banho com balneários. O acesso é feito pela circulação 

vertical. (figura 11) 

Módulo = A (2 metros)

2 x Módulo

2A A A A A

A A A A3A

A

AA

2A

2A2A

2A2A

Figura 10. Esquema da grelha modular 

Fonte: autor 
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Figura 11. Plantas do edifício 3 

Fonte: autor 
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Conceitos 
Foram atribuídas diferentes tipologias de habitação e diferentes alturas aos edifícios, com o objetivo de 

criar um maior dinamismo no desenho dos edifícios, quanto mais para o interior do parque e mais 

afastado da cidade, mais baixo e menor em comprimento o edifício 

 

Cada edifício é composto por duas zonas, unidas pelo núcleo de circulação vertical. Este núcleo 

envidraçado separa os edifícios, quebrando visualmente o seu extenso comprimento. O edifício 4 que 

por ser o edifício mais próximo do parque do Centro Residencial Tejo e não causar grande impacto 

neste, é composto apenas por uma zona. 

 

As entradas para cada apartamento são feitas de forma independente. Cada piso dá acesso a um 

apartamento diferente, garantindo uma maior privacidade na entrada e saída de cada habitação.  
 
Linguagem e Materialidade 
Com a implementação da grelha modular como elemento de estruturação de espaços, nasce uma 

linguagem e estruturação interior clara, simples e reticulada, providenciando fluidez aos espaços sem 

o mínimo de constrangimentos espaciais. Esta linguagem é espelhada para o exterior, originando 

alçados regulares, de alto a baixo, que transpõem a simplicidade dos espaços criados no interior. 

 

A quebra dos edifícios, feita pelo núcleo de circulação vertical, é acentuada através da materialidade. 

A pedra dos alçados exteriores envolve as paredes interiores de suporte do núcleo da circulação, para 

uma continuidade do alçado, separando visualmente as duas zonas de cada edifício. 

 

A transposição do material exterior para o interior também é executada dentro dos apartamentos e na 

zona de circulação vertical, com uma parede que separa a zona nobre do resto da casa. A introdução 

da materialidade exterior enclausura esta zona, transformando este grande espaço, de duplo pé direito, 

num espaço envolto pelo exterior.  

 

Nos alçados, a laje de betão à vista quebra a verticalidade originada pelos vãos. Complementando este 

propósito, optou-se por um revestimento exterior em ladrilhos de ardósia que formam padrões 

horizontais envolvendo os edifícios. 

 
Estrutura e construção 
A estrutura e forma dos edifícios estão intimamente ligadas. É em articulação com o desenho dos vãos 

que surge o alinhamento dos pilares que atravessam cada edifício de cima a baixo, assim como os 

vãos. A estrutura é executada com pilares com 2 metros de largura que descarregam em lajes 

fungiformes maciças
8
, que por sua vez descarregam em estacas de 1000 milímetros de diâmetro. 

 

                                                
8
 Laje sem ser vigada. 
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Na elaboração dos edifícios de habitação a luz natural, a sombra e a ventilação, são elementos que 

modelaram os espaços interiores e os alçados, de modo aos edifícios terem uma boa eficiência 

energética. 

 

A ventilação natural é realizada através da abertura dos vãos, sempre da altura do espaço em que 

estão inseridos. A abertura dos vãos foi posicionada de maneira a que, para cada vão a norte haja um 

correspondente a sul. Assim, sempre que vãos de lados opostos estejam abertos, haverá uma corrente 

de ar capaz de arejar um piso inteiro sem recorrer a métodos artificiais. Os pisos dos quartos apesar 

de serem espaços independentes, foram pensados com o mesmo propósito, havendo a possibilidade 

de abrir as portas dos quartos e janelas e criar uma corrente que flua no piso inteiro.  

 

A iluminação natural é regulada/moderada com recuos de 1 metro em todos os vãos em relação à 

fachada, havendo assim a possibilidade de se manter sempre uma temperatura controlada e uma 

iluminação suave.  

 

O recuo dos vãos, gera no interior dos apartamentos, depressões/negativos nas paredes exteriores 

que são utilizadas como estantes de madeira para armazenamento.  

 

Para maximizar o uso dos espaços interiores, a iluminação artificial é embutida no topo das estantes 

que são geradas pelas depressões das paredes exteriores (figura 12). Esta iluminação artificial, à 

semelhança da luz natural, contribui para uma luz suave e controlada nos apartamentos. 
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Figura 12. Corte construtivo transversal do edifício 3 

Fonte: autor 
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Figura 13. Planta do piso térreo das Residências Tejo 
Fonte: autor 
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3.2.6. Restaurante Riverside 
O Restaurante Riverside, com 420 m

2
, faz parte do Centro Residencial Tejo. 

 

Conceito 
Na ponta arredondada, que dá forma à baía, encontra-se mais uma elevação, com o propósito da 

criação do Restaurante Riverside. O restaurante é implantado para um impacto mínimo nas vistas do 

Centro Residencial Tejo. A localização deste edifício só é percetível em certos pontos do 

empreendimento, podendo passar despercebido como mais uma parte do parque. No entanto, para 

quem estiver no passeio ribeirinho da marginal, o restaurante surge como um elemento delicado do 

Parque Urbano. 

 

O restaurante é antecedido de uma praça, pontoada por um grande espelho de água que se prolonga 

e interseta o espaço do restaurante e que se impõe como um elemento central que introduz o elemento 

água.  

 

Programa funcional 
Os espaços interiores do Restaurante Riverside são gerados pelas direções radiais da praça circular 

que o antecede, a Praça de Água. Esta modelação de espaços é semelhante à dos edifícios 

habitacionais e do parque, que são gerados através da direção radial da grande baía. (figura 14) 

 

O Restaurante Riverside é dividido em três zonas, a zona restaurante/bar, a zona de deck exterior e a 

zona de serviços. 

 

Junto à entrada encontra-se a zona de restaurante/bar, dividida longitudinalmente por um espelho de 

água coberto, e transversalmente por outro espelho de água, desta vez descoberto proveniente do 

espelho grande situado na praça exterior. No prolongamento desta zona encontra-se a zona exterior 

de deck, onde se situam mais mesas. À esquerda encontra-se o bar, a arrecadação, as casas de banho, 

masculina, feminina e de mobilidade reduzida e o escritório de administração do restaurante. À direita 

da zona central encontra-se a zona de serviços constituída pela receção, despensa, refeitório, 

vestiários e casas de banho dos funcionários, câmara frigorifica e armazenamento de resíduos. 

 

Linguagem e Materialidade 
Por estar incorporado no terreno o restaurante tem somente dois alçados: o alçado sudeste virado para 

a praça e o alçado noroeste. 

 

O alçado sudeste é fechado com poucas aberturas posicionadas para captar o olhar de quem venha 

da Praça de Água para o rio, sem revelar tudo ao primeiro olhar. O lado noroeste é todo envidraçado, 

permitindo uma vista panorâmica do rio e cidade. 
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À semelhança das Residências Tejo, em que a materialidade exterior envolve os espaços interiores, 

no restaurante a zona de restaurante/bar é separada da zona de serviços por uma parede com a 

mesma materialidade exterior, a ardósia. Esta materialidade reforça a mudança de zona pública para 

uma zona privada.  

 
Estrutura e construção 
O restaurante assume-se como uma estrutura mais delicada que os edifícios de habitação, composta 

por pilares de betão armado em conjunto com pilares metálicos, que descarregam em estacas de betão 

de 600 milímetros de diâmetro. (ver anexo 8 e 9) 

 

O alçado sudeste é fechado com poucas aberturas para uma construção eficiente, protegendo o 

restaurante da sobre-exposição solar. As aberturas são também executadas para uma ventilação 

natural fluida e eficaz. A cobertura verde do restaurante é um fator benéfico em termos ambientais pois 

ajuda a manter uma temperatura amena o ano inteiro, atuando como um bom isolante no inverno e no 

verão ao intercetar a luz solar, mantém os espaços frescos. 
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Figura 14. Planta do Piso Térreo e Cortes do Restaurante Riverside 
Fonte: autor 
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4. Conclusões 
O projeto apresentado pretende fazer face às solicitações das Câmaras Municipais de Lisboa e de 

Oeiras e da Administração do Porto de Lisboa, de modo a dinamizar e devolver à cidade, a margem 

ribeirinha. Este consiste num conjunto de soluções consistentes e interligadas, respondendo às 

solicitações dos organismos públicos, através de intervenções a nível de infraestruturas e das 

edificações que garantem dinamismo a esta zona que se encontrava desenquadrada da cidade. 

 

A proposta urbana visa dar uma vida nova à área balizada entre a foz do rio Jamor e a Torre de Belém, 

provocando uma quebra do limite imposto pela barreira constituída pelas infraestruturas 

rodoferroviárias, garantindo uma ligação e conferindo novos usos. 

 

A rede viária é redesenhada, diminuindo o seu impacto, melhorando as frentes habitacionais do 

Dafundo, de Algés e de Pedrouços.  

 

Diversos edifícios, ao longo da área de estudo, são reabilitados sendo-lhes atribuídos novos 

programas.  

 

A margem ribeirinha é reformulada com a criação do Parque Urbano Ribeirinho e do Pólo Náutico, onde 

é feita a instalação da sede da Volvo Ocean Race. 

 

Com a construção do Centro Residencial Tejo, que inclui comércio, restauração, habitação e 

estacionamento, espera-se que o Parque Urbano Ribeirinho ganhe uma vida que perdure ao longo do 

ano, contrariando o antigo uso sazonal desta margem. Esta zona passa a fazer parte integrante da vida 

quotidiana dos habitantes do Dafundo, Algés e Pedrouços e a ser um novo pólo turístico na grande 

cidade de Lisboa.  

 

A solução urbana é considerada como um projeto terminado, visto que seriam necessárias mais 

intervenções para abarcar uma solução completa para um programa desta magnitude. O projeto pode 

ser considerado uma boa base de partida que pretende oferecer uma amplitude de ambientes e 

funcionalidades a esta zona antes abandonada. 
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 ANEXO 7 

 
 
 

Descrição do Loteamento 

Área Total de Terreno a Lotear | Asb [m2] 32782 

Área Total dos Lotes | Alotes [m2] 5582 

Área Total de Implantação | Ai [m2] 2388 

Área Total de Construção | Ac [m2] 13299 

Habitação | Achab [m2] 12327 

Comércio / Serviços | Accom [m2] 972 

Indice de Ocupação | Io 0,07 

Indice de Utilização | Iu 0,41 

Número Total de Fogos | F 22 

Densidade Habitacional | Dhab [F/ha] 7 

População Estimada | Pop 92 

Densidade Populacional | Dpop [Pop/ha] 28 

 
  

Nº 
Lote 

Área do 
Lote [m2] 

Área 
implantação Cércea [m] 

Número de Pisos Área de Construção 
[m2] Fogos 

Acima 
da 

Soleira 

Abaixo 
da 

Soleira 
Habitação Comércio 

/ Serviços Nº Tipologias 

L1 950,3 442,5 22 7 1 3332 0 6 3 T5 ; 3 T3 

L2 1297,5 409,5 22 7 1 3069 0 6 3 T4 ; 3 T3 

L3 1001,9 443,0 16 5 1 1969 154 4 2 T4 ; 2 T3 

L4 932,8 367,4 19 6 1 1988 242 2 2 T5  

L5 977,4 303,7 16 5 1 1969 154 4 2 T4 ; 2 T3 

L6 422,0 422,0 3,5 1 0 0 422 - - 

Total 5581,9 2388,1 - - - 12327 972 22 - 
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