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Resumo 

A desindustrialização do final do século XX resulta da globalização económica em que vivemos, 

onde o setor industrial se transforma e inova, deixando para trás o seu passado obsolescente. É 

neste ciclo de profunda mudança que surge o declínio das tradicionais infraestruturas de apoio 

às atividades económicas e sociais de muitas regiões, uma vez que se procede à relocalização 

ou até à eliminação da atividade industrial nas áreas urbanas e suburbanas. Esta realidade tem 

provocado modificações significativas no território resultando em territórios que se tornam 

improdutivos, caracterizando espaços abandonados ou subutilizados face às suas reais 

capacidades, denominados por brownfields. É a partir deste fenómeno que surge a necessidade 

de trazer uma segunda vida a estes espaços, que enquanto espaços obsoletos, podem 

caraterizar uma oportunidade ou um problema para os territórios metropolitanos. Nesta 

dissertação pretende-se a caraterizar a evolução da economia a nível nacional e internacional 

até ao aparecimento dos brownfields e o que é que tem sido feito para gerir esta realidade. 

Procura-se complementarmente, avaliar o modo como estes espaços obsoletos alteraram as 

frentes ribeirinhas do estuário do Tejo. Os antigos estaleiros navais da Lisnave foram o espaço 

escolhido como caso de estudo para aplicação da metodologia proposta na prossecução dos 

objetivos definidos, por meio da análise descritiva e comparativa de entrevistas realizadas à 

Câmara Municipal de Almada e a residentes da mesma cidade. A requalificação deste brownfield 

depende hoje do investimento de promotores privados que vejam nesse espaço uma importância 

significativa na dinamização da cidade de Almada.  

Palavras-Chave: Almada, Brownfield, Desindustrialização, Frente Ribeirinha, Rio Tejo 
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Abstract 

The deindustrialization of the late XX century results from the economic globalization that we live 

in, where the industrial sector needs to transform and innovate itself, leaving behind the industries 

of the past. It’s during this cycle of changes that the declination of the traditional infrastructures 

that support socioeconomic activities of many regions, that’s caused by the relocation/elimination 

of industrial activities in the urban and suburban areas leading to the appearance of abandoned 

and unproductive spaces. This reality has caused significant changes in the territory resulting in 

territories that become unproductive, characterizing spaces abandoned, called brownfields. It’s 

from this phenomenon that the need arise to bring a second life to these spaces which may 

represent an opportunity or a problem for the metropolitan territories. In this dissertation, we 

intend to characterize the evolution of the economy at national and international level until the 

appearance of brownfields and what has been done to manage this reality. The aim is to evaluate 

the way in which these obsolete spaces have altered the riverside fronts of the Tagus estuary. 

The former shipyards of Lisnave were the space chosen as a case study for the application of the 

methodology proposed in the pursuit of the defined objectives, through a descriptive and 

comparative analysis of interviews conducted to the Almada City Council and residents of the 

same city. Moreover the reconversion of this brownfield depends today on the investment of 

private promoters who can see in this space a significant importance in the dynamization of 

Almada. 

Keywords: Almada, Brownfield, Deindustrialization, River Fronts, Tagus River.  
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1. Introdução  

1.1. Enquadramento e justificação do tema 

O fenómeno da desindustrialização é hoje resultado da globalização económica em que vivemos, 

onde o setor industrial se transforma e inova, deixando para trás o seu passado obsolescente. É 

neste ciclo de profundas mudanças que surge o declínio das tradicionais infraestruturas de apoio 

às atividades económicas e sociais de muitas regiões, uma vez que se procede à relocalização 

ou eliminação da atividade industrial nas áreas urbanas e suburbanas, resultando em espaços 

improdutivos, abandonados ou subutilizados. 

Vale ainda a pena assinalar que o declínio não se circunscreve apenas aos espaços industriais 

sendo possível identificar dinâmicas semelhantes em espaços de equipamentos obsoletos como 

hospitais ou de apoio à logística portuária. 

É durante este processo, numa ótica de desindustrialização e desfuncionalização dos territórios, 

que surgem ao longo do tecido urbano espaços que no passado estavam destinadas à indústria 

e que se caracterizavam pela exigência de grandes dimensões. Hoje esses espaços encontram-

se em declínio por lhes ter sido retirado o papel para o qual foram concebidos. São hoje 

conhecidos por brownfields (Queirós, 2004).  

Deve olhar-se para este processo de esvaziamento urbano, como um desafio que se coloca à 

gestão urbana pois o seu estado atual e as possibilidades de intervenção nos territórios podem 

suscitar oportunidades, mas também podem conduzir a riscos significativos se os novos usos 

decorrentes da sua requalificação não contribuírem para um correto desenvolvimento económico 

e social dos espaços metropolitanos.  

Estas áreas obsoletas podem então, se devidamente enquadradas por orientações mais amplas, 

ser encaradas como um património sobre o qual deve recair o estudo de possíveis intervenções 

que permitam “a expansão e diversificação dos usos iniciais”, tornando-se necessário entender 

um brownfield “como um recurso gerador de oportunidades” (Queirós, 2004) para os territórios 

metropolitanos em que se inserem. 

Durante o processo de desindustrialização urbano ficou para trás o património e infraestruturas 

que outrora trouxeram às cidades em que se inseriam o desenvolvimento e prosperidade social 

e económica para o qual foram projetados. Esses espaços, hoje maioritariamente abandonados 

ou subutilizados, tornam-se novamente uma peça fulcral para o desenvolvimento metropolitano 

pela sua dimensão e, consequentemente, pela diversificação de usos que daí possam surgir. No 

entanto, devem ser tidos em conta todos os impactos e desafios que se lhes colocam ou, de um 

ponto de vista estratégico, as oportunidades ou ameaças que poderão permitir encarar.  
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Estas áreas obsoletas trazem consigo uma perspetiva de transformação necessária de forma a 

garantir um real aproveitamento do espaço abandonado. Todavia, dependendo do paradigma 

socioeconómico que cada território pretende adotar, este pode ou não conduzir à realidade 

desejada: a sua regeneração e respetivo aproveitamento para o desenvolvimento urbano e 

metropolitano. Assim, é necessário compreender em primeiro lugar, que por diversos motivos, 

nem sempre os projetos pensados para determinados espaços conseguem concretizar-se num 

período razoável levando ao seu abandono ou caso avance a um projeto que já não responde 

às exigências dos novos tempos. Os brownfields persistem muitas vezes pela ausência de 

orientações adequadas e incapacidade política e financeira por parte do sector público de 

concretizar qualquer projeto, ou pelo desinteresse ou ausência de propostas de intervenção por 

parte dos privados, o que resulta na manutenção, voluntária ou involuntária, da situação de 

abandono. A permanência prolongada destes espaços abandonados no miolo urbano e 

metropolitano não só deixam uma imagem de incapacidade dos setores privados e públicos 

como, talvez ainda mais grave, uma imagem de desqualificação da área metropolitana com 

efeitos repulsivos sobre pessoas, investimentos e atividades.  

Estas áreas podem ser palco de enormes processos de regeneração urbana, podendo tornar-se 

espaços completamente distintos daquilo para o qual foram criados e surgindo com usos mais 

adequados ao espaço envolvente. Assim, o reaproveitamento das infraestruturas e a reabilitação 

dos equipamentos aí existentes pode ainda passar pela sua adaptação aos usos atuais 

valorizando ainda o património aí edificado (Vasques, 2006). 

Os brownfields atualmente existentes em espaços urbanos, pela sua extensão e localização 

(veja-se o exemplo da frente ribeirinha da Margem Sul e Norte do Tejo na Área Metropolitana de 

Lisboa) vêm pressionar as exigências para a regeneração desses espaços em articulação com 

as opções políticas em torno da reabilitação urbana de uma forma viável. O principal entrave a 

este desenvolvimento relaciona-se com o planeamento e gestão dos usos adequados a cada 

local e a cada espaço, na medida em que, dada a amplitude destas áreas e a sua (quase sempre) 

localização de excelência, torna a sua responsabilidade ainda maior de forma a aproveitar estas 

vantagens para o desenvolvimento económico e social metropolitano.  

A requalificação das áreas industriais obsoletas torna-se ainda fundamental para a coesão 

territorial, servindo de alavanca a processos de gentrificação social e económica potenciando 

uma estratégia de desenvolvimento urbanístico sustentável e contribuindo para a dinamização e 

revitalização económica da região em que se insere com os inevitáveis reflexos na desejada 

qualificação urbana e social.  

Neste contexto, e com o objetivo de promover de forma sustentável a regeneração destas áreas 

industriais deixadas ao abandono, assim como a qualificação dos espaços onde se inserem, é 

de crescente relevância avaliar e repensar as políticas afetas ao reaproveitamento destes 

espaços em termos urbanísticos. Torna-se então necessário ver nos casos de sucesso uma linha 

orientadora para concretizar esse objetivo.  



3 
 

Assim, pretende-se com a dissertação, caracterizar as oportunidades que a regeneração urbana 

de um brownfields na Área Metropolitana de Lisboa pode trazer para o território em que se insere. 

Para tal é necessário perceber os entraves e bloqueios reais a operações urbanísticas deste 

género, e as motivações que levam o sector público e privado a investir (ou não) nestes locais.  

As áreas industriais obsoletas são um problema real e atual, que afeta as áreas urbanas e sobre 

as quais é urgente definir soluções apoiadas em políticas de reabilitação urbana eficientes e 

parcerias entre entidades públicas e promotores privados com iniciativa para devolver à cidade 

e a quem a frequenta, espaços que hoje não têm na sua maioria usos associados e até 

contribuem na atual situação para uma desqualificação generalizada 

1.2. Objetivos 

Estabelecida a importância e pertinência da presente dissertação, torna-se fundamental 

estabelecer objetivos que limitem e focalizem o raio de ação necessário para a abordagem do 

tema proposto. Foram então estabelecidos um conjunto de objetivos gerais com o pressuposto 

de caracterizar a origem de determinados brownfields, podendo ser vistos como uma 

oportunidade ou problema dos territórios metropolitanos aos quais se associam, por outro lado, 

foram estabelecidos ainda objetivos específicos com o intuito de aprofundar o estudo sobre um 

território detentor de uma área industrial obsoleta.  

Neste contexto, foram definidos três objetivos gerais: 

a. Compreender o que caracteriza e sustenta o surgimento de brownfields e os vazios 

urbanos que os caracterizam – localização, natureza, evolução. 

b. Sistematizar os impactos da reconversão urbana de brownfields ou os entraves que lhes 

são colocados na revitalização do espaço e das dinâmicas da sua envolvente; 

c. Caracterizar a importância da reconversão destas áreas industriais e as oportunidades ou 

problemas que geram; 

Pretende-se então com os objetivos descritos anteriormente, enquadrar a temática dos 

brownfields numa perspetiva de caracterização teórica do problema, desde os motivos que levam 

ao seu aparecimento até à importância da sua reconversão. 

Para um estudo completo da temática em questão, torna-se ainda necessário definir objetivos 

específicos que ajudem a operacionalizar e concretizar os objetivos principais. Os objetivos 

específicos passam então por: 
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a. Analisar ao nível internacional boas práticas de projetos de reconversão urbana destas 

áreas para a revitalização do espaço onde se inserem; 

b. Perceber o que está estipulado/previsto nos Instrumentos de Gestão Territorial para o 

território alvo de estudo pormenorizado; 

c. Analisar o papel da Administração Pública e dos privados na regeneração urbana dos 

brownfields, concretamente no caso de estudo. 

d. Caracterizar os desafios impostos à realidade do caso de estudo, o processo para a sua 

condução e a forma como a sua superação foi efetuada ou poderá vir a ser; 

e. Identificar e caracterizar os potenciais efeitos socioeconómicos e urbanísticos da 

reconversão do brownfield em estudo. 

1.3. Questões Fundamentais 

Ao definir objetivos, gerais e específicos, que visem delimitar o raio de ação da presente 

dissertação, torna-se igualmente pertinente formular questões para as quais seja importante 

encontrar respostas. É neste contexto que se torna pertinente a construção das questões abaixo 

colocadas, para que a partir delas se possam mais tarde formular conclusões sobre a 

problemática em estudo: 

1. Em que contexto surgem os brownfields em espaços urbanos e que valores lhes estavam 

associados no passado? 

2. Que impactos (positivos e/ou negativos) podem surgir com a regeneração destes 

espaços nas áreas onde estão inseridos? 

3. De que forma é que esta realidade é encarada pelos promotores públicos e privados, e 

que fatores levam ao interesse ou desinteresse por estas áreas? 

4. O que está previsto legalmente para o território em que se insere o caso de estudo e de 

que forma isso pode ser um entrave ou um dinamizador da sua reconversão? 

1.4. Metodologia 

Pretende-se neste subcapítulo refletir sobre o roteiro metodológico necessário para o 

desenvolvimento da presente dissertação, dividindo-a em cinco etapas sequenciais de forma a 

ganhar a coerência cronológica necessária para alcançar a concretização dos objetivos 

pretendidos (subcapítulo 2). 

Neste sentido, torna-se fundamental estabelecer um ponto de partida e um ponto de chegada, 

englobando neste percurso todos os passos fundamentais à presente dissertação. Assim, a 

descrição detalhada da metodologia apresentada de seguida concentra em si os métodos 

adotados, as etapas necessárias para a execução da dissertação e a relevância que representam 

para atingir os objetivos delineados.  
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Primeira Etapa - Ponto de Partida 

O ponto de partida corresponde ao momento inicial da presente dissertação, tornando-se uma 

peça fundamental no desenrolar do projeto, sendo necessário refletir sobre a importância e 

consequente relevância do tema proposto, assim como formular e evidenciar as questões 

fundamentais e objetivos a ele inerentes. Assim, é nesta etapa que se estabelece e seleciona o 

material necessário (sempre justificando as escolhas realizadas), uma vez que devido à grande 

abrangência do tema, um perímetro que o delimite ganha uma importância fundamental para que 

o foco de estudo se mantenha, tendo consciência da impossibilidade de abordar tudo aquilo que 

a ele diz respeito.  

Segunda Etapa – Diagnóstico  

Posteriormente, torna-se necessário proceder à fase de diagnóstico baseada em investigação e 

recolha bibliográfica de forma a aprofundar os conhecimentos necessários, assentes numa 

abordagem teórica exaustiva. É então nesta etapa que se aprofunda a problemática em causa, 

iniciando-se na sua origem e terminando nos efeitos por ela produzidos, estabelecendo sempre 

graus de comparação com exemplos internacionais bem-sucedidos.  

Nesta etapa torna-se então fundamental conseguir responder às primeiras questões 

fundamentais estabelecidas acima, utilizando-as de forma pertinente como limite de investigação 

sempre que a abrangência do tema tentar dissipar os objetivos estabelecidos. 

Terceira Etapa – Área Metropolitana de Lisboa 

Após uma abordagem mais ampla da problemática em estudo, torna-se pertinente reduzir a área 

geográfica em estudo e assim abordar os principais brownfields inseridos na Área Metropolitana 

de Lisboa para que se estabeleça um fio condutor com a quarta etapa.  

Assim, já com um suporte teórico fundamentado, dá-se início às etapas de carácter mais 

exploratório, em que o objetivo passa primeiramente por levantar e sistematizar brownfields de 

maior relevância existentes à escala mundial e em conjunto com este exercício perceber a 

realidade inerente à Área Metropolitana de Lisboa.  

Quarta Etapa – Casos de Estudo 

Uma vez mais é necessário limitar o foco de estudo a uma área geográfica mais reduzida que 

seja pertinente para a temática em si, de forma a compreender na íntegra o seu percurso até 

então. Torna-se assim importante ter em conta a abordagem de importantes brownfields à escala 

mundial, anteriormente apresentados e a partir daí focar especificamente no caso de estudo 

selecionado. O interesse em estudar estas áreas obsoletas ao longo da frente ribeirinha do rio 

Tejo, passa sobretudo pela necessidade de trazer um contínuo urbano sustentável e dinâmico 

para estas zonas, na medida em que apesar de todos os programas de reconversão 

implementados, aquilo que ainda se verifica é essencialmente uma área com um enorme 

potencial económico, social e turístico, mas subaproveitada muitas vezes.  
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Esta fase assume então a dimensão exploratória iniciada anteriormente, que passará também 

ela por um exercício de levantamento, sistematização e aprofundamento através da investigação 

do caso de estudo selecionado. Assim, após a anterior abordagem associada a estas áreas 

obsoletas, o foco de estudo passa a ser aprofundar um brownfield inserido na margem Sul do rio 

Tejo. 

Procura-se, com este processo de investigação, perceber o papel da Administração Pública e do 

setor privado na regeneração urbana do brownfield alvo de estudo, de forma a entender a 

realidade urbanística a eles associada atualmente. Nesse sentido os Instrumentos de Gestão 

Territorial aplicáveis a cada uma dessa áreas e consequentemente aquilo que eles estabelecem 

torna-se relevante para os projetos urbanísticos que aí possam ser aplicados. 

No fundo e recorrendo a entrevistas semiestruturadas às partes interessadas na reconversão do 

brownfield, leia-se a Câmara Municipal e os residentes desse município, torna-se pertinente 

caracterizar de forma qualitativa os desafios impostos a essa realidade, o processo para a sua 

condução e a forma como a sua superação foi efetuada ou poderá vir a ser, assim como os 

efeitos sociais e económicos do projeto concretizado. 

Quinta Etapa – Meta 

O estudo realizado sobre esta área obsoleta junto à zona ribeirinha do Tejo tem como principal 

objetivo perceber de que forma e em que condições é que esta realidade pode ser alterada, os 

benefícios e encargos que traz consigo. Essencialmente, torna-se pertinente demonstrar que 

uma área desenhada e concebida com um intuito puramente industrial, possa ganhar uma 

segunda vida e transformar os territórios metropolitanos em que se insere mais dinâmicos. 

Neste contexto, a quinta e última etapa desta dissertação passa pela elaboração de um conjunto 

de recomendações para o desenvolvimento de estratégias metropolitanas ou de planeamento 

urbano para a cooperação entre entidades públicas e privados que promovam a regeneração de 

outros brownfields de uma forma eficiente, de forma a incluir estes espaços num papel central 

no futuro dada a sua extensão e localização.  

Em suma, pretende-se que esta última etapa seja considerada a meta do projeto, tornando-se 

possível responder a todas as questões colocadas no início do mesmo e ao mesmo tempo que 

sejam levantadas questões para projetos futuros.   
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1.5. Estrutura 
 

A presente dissertação vai de encontro à metodologia adotada em cima, sendo composta por 6 

capítulos. O primeiro refere-se à introdução onde nos encontramos, sendo composta pelo 

enquadramento e justificação do tema escolhido, objetivos e questões fundamentais, 

metodologia e a presente estrutura. 

O segundo capítulo, pretende dar a conhecer a origem dos brownfields, ou seja como é que um 

território considerado em tempos um pólo económico se transforma num lugar obsoleto. Para 

isso surge a necessidade de nos contextualizarmos através do processo que leva à 

industrialização e consequente desindustrialização, causa principal da origem destes espaços 

obsoletos.  

O terceiro capítulo prende-se primeiramente com a definição do conceito de brownfield e algumas 

considerações sobre a temática, distinguindo também brownfields, greenfields e greyfields, 

termos tantas vezes confundidos. São ainda consideradas intervenções sobre estes espaços 

obsoletos à escala mundial, procurando sistematizar grandes exemplos de reconversões bem-

sucedidas, concluindo com um balanço critico.  

O quarto capítulo focaliza a situação socioeconómica da Área Metropolitana de Lisboa, olhando 

de forma retrospetiva para a economia metropolitana e avaliando o território em função dos 

desafios atuais que o preenchem.  

O quinto capítulo caracteriza o caso de estudo selecionado. Aqui é descrita a situação de um 

brownfield emblemático em Almada enquanto espaço de uma segunda oportunidade para o 

território metropolitano em que se insere. Assim, é caracterizado o passado económico da cidade 

até à origem do espaço industrial obsoleto, são analisados os Instrumentos de Gestão Territorial 

aplicados à área em estudo, é descrito o Plano urbanístico afeto a essa mesma área e a partir 

compreender o que se encontra concretizado fisicamente no território e os motivos que levam à 

não concretização, caso seja essa a realidade encontrada.  

Por fim, o sexto capítulo prende-se com as conclusões e recomendações inerentes a toda a 

dissertação. Sendo nesta fase possível responder às perguntas de partida colocadas 

anteriormente.  
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2. Dos pólos económicos aos vazios urbanos 

A melhoria das condições de vida deve sempre ser encarada como o mote para o processo de 

desenvolvimento socioeconómico de um país, de uma região, de um concelho ou de uma cidade. 

Esse desenvolvimento é caracterizado fisicamente pelas mudanças que opera na sociedade e 

no território em que se insere. No fundo, os territórios que habitamos são compostos por 

realidades e funções distintas ao longo das épocas, tornando-se espaços que testemunham a 

sua própria mutação e evolução. 

No caso concreto deste trabalho, pretende demonstrar-se como essas mudanças no território, 

surgem muitas vezes aliadas à evolução da economia e às transições entre os processos de 

industrialização e desindustrialização, despoletando em alguns casos espaços vazios que 

outrora geraram riqueza e que hoje veem os pólos económicos deslocarem-se para espaços 

geográficos mais apelativos. No entanto segundo Sen (1988), o desaparecimento da 

impetuosidade que um dia caracterizou o início da economia do desenvolvimento não precisa de 

ser visto inteiramente como uma perda, mas como uma oportunidade para um novo futuro. 

2.1. O fenómeno da industrialização  

A industrialização deve ser observada como um processo que atravessa continentes, países e 

sociedades para que lhes seja possível desenvolver a sua economia, modernizando os meios 

de produção necessários para cumprir esse mesmo objetivo (Rowthorn & Ramaswamy, 1997). 

O setor económico até ao século XVIII era caracterizado pelo domínio da agricultura, 

representeando mais de metade do rendimento nacional de países como Inglaterra ou França. 

Vivia-se numa época em que as técnicas progrediam a um ritmo lento e a produtividade acabava 

por ser muito baixa, no entanto eram expressivas as semelhanças e ligações entre o mundo rural 

e a produção industrial, uma vez que os camponeses fabricavam os seus objetos de primeira 

necessidade (Silva, 2016). 

O século XVIII representa uma época de mudanças, tornando-se possível distinguir quem fabrica 

de quem negoceia o produto final. A manufatura que até então era somente um conjunto de 

várias oficinas autónomas (e a uma escala familiar) ganha um novo ritmo, transformando-se num 

edifício, que por sua vez já necessita de empregar operários assalariados, instalado nas 

imediações da exploração da matéria-prima, e de fontes de energia, como a lenha e a água. No 

entanto, a atividade industrial continuava muito dispersa devido à fraca circulação de pessoas, 

mercadorias e capitais, não sendo possível desenvolver um mercado através dela, por outras 

palavras a produção industrial continuava muito ligada ao consumo próprio (Silva, 2016). 

Em termos de transporte de mercadorias, por um lado o meio aquático era o mais seguro, 

nomeadamente a via fluvial, no entanto admitia um ponto fraco importante: a navegação 

dependia das correntes o que tornava ainda mais vagarosa a circulação de produtos. Esta 

realidade trouxe consigo a necessidade de conceber novas técnicas que auxiliassem o processo 
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de navegação, surgindo nos Países Baixos, França, Espanha e sobretudo em Inglaterra canais 

de navegação. Por outro lado, o meio terrestre para além de ser mais inseguro que o anterior, 

em termos de melhoramento das suas estradas mostrou-se muito dispendioso. Conclui-se então 

que a débil velocidade no transporte e na capacidade de carga de veículos e barcos, tornavam 

qualquer modo de transporte muito oneroso (Rioux, 1973). 

É neste contexto que surgem no final do século XVIII transformações na estrutura económica 

dos países ocidentais, nomeadamente no noroeste da Europa e que tende a ganhar maior ritmo 

durante o século XIX, espalhando-se por todo o continente gerando a Revolução Industrial 

(McCloskey, 2008).  

Falar da Revolução Industrial, é inequivocamente falar de Inglaterra, uma vez que foi o primeiro 

país a iniciar-se nesta renovação da estrutura económica. Esta Revolução teve por base, um 

processo de industrialização associado a um crescimento absoluto e exponencial da atividade 

industrial, que segundo Silva (2016:8), significou a “transformação da produção manufaturada 

em produção maquinofatura”. Conforme Tilly (1945), o facto de a industrialização ter começado 

na Europa e aqui se ter mantido como se de um monopólio se trata-se, fez com que o século XIX 

ficasse conhecido como o século europeu. 

Segundo Rioux (1973), Inglaterra instituiu-se 

como o berço da Revolução (Figura 1), uma 

vez que possuía grandes condições que 

levaram a sua economia a arrancar primeiro 

que as restantes economias mundiais, veja-

se as alterações demográficas e agrícolas de 

que foi alvo, a formação de um mercado, a 

revolução das técnicas e dos transportes e o 

comércio colonial onde o principal objetivo 

era aproveitar as colónias para extrair 

matérias-primas e enviar produtos 

finalizados (deve ainda mencionar-se que as 

colónias eram uma grande fonte de rendimento, tendo sido possível juntar o imenso capital 

necessário para financiar a Revolução). Para além das colónias inglesas, também o mercado 

europeu ficou sobrelotado de mercadorias inglesas como os têxteis e os produtos metalúrgicos, 

vendidos a preços bastante acessíveis. Segundo Trinder através da European Route of Industrial 

Hertiage, a indústria têxtil foi um dos setores de liderança desta revolução, uma vez que foi um 

dos primeiros sectores a organizar e disciplinar os trabalhadores segundo princípios do 

taylorismo (algo que só acontecia no setor mineiro), onde se pretendia aumentar a eficiência ao 

nível operacional, através da especialização de tarefas.  

  

Figura 1 - Paisagem Inglesa durante a Revolução Industrial 
Fonte: Gomes, 2016 
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A Revolução Industrial é hoje encarada 

como um dos maiores marcos 

históricos no que toca a transformações 

na estrutura económica do mundo 

(McCloskey, 2008). Este fenómeno é 

sobretudo caracterizado pelo aumento 

da produção per capita dos países e 

pela mudança económica que daí 

surgiu (Tabela 1), destacando o papel 

do Inglaterra enquanto berço desta 

revolução (Tilly, 1945).  

Deve ainda ter-se em consideração a 

colocação de Portugal, praticamente no 

fim da tabela uma vez que possuía um PIB per capita muito inferior aos restantes países, o que 

pode ser explicado através de alguns bloqueios que retardaram o arranque da industrialização, 

veja-se a “instabilidade política da primeira metade do século XIX, o atraso da agricultura, a perda 

dos mercados brasileiros, a deficiente rede de transportes, a concorrência dos países 

industrializados, a dependência económica estrangeira e a crise económica em geral” (Silva, 

2016:9).  

No início do século XIX, Inglaterra torna-se “o centro de abastecimento do mundo” (Silva, 

2016:8). Sendo neste período que se compreende que só as empresas e indústrias próximas de 

regiões de abastecimento de matérias-primas e de portos de exportação podem crescer de forma 

eficiente (Rioux, 1973). Por outras palavras, Inglaterra fez-se uma grande potência, ainda que 

não planeada, fazendo com que muitos outros países da Europa Ocidental tivessem como 

objetivo politico nacional a imitação consciente das realizações britânicas em torno dos sues 

progressos no setor industrial (Tilly, 1945). 

De um ponto de vista social, o crescimento industrial de grande parte da Europa fez com que o 

bem-estar das populações também aumentasse, ora veja-se alguns exemplos: os têxteis baratos 

permitiram que as roupas fossem trocadas com maior regularidade; graças ao crescimento da 

indústria química apareceu o sabão e ainda a maior disponibilidade de carvão trouxeram consigo 

melhorias na saúde pública. Em oposição, nas grandes cidades industriais a situação era bem 

diferente e os níveis de poluição estavam elevadíssimos, situação que se agravou com o 

aparecimento de doenças contagiosas no final de 1820 (Tilly, 1945). 

A Europa passou a ser vista como uma enorme região, onde as relações económicas 

internacionais desempenham um papel fundamental em todo o setor industrial e onde a sua 

expansão e aprofundamento foi favorecido com base nas trocas, de matérias-primas e produtos, 

de mão-de-obra e de capital. A industrialização englobou as novas tecnologias exigindo de si 

mesma o progresso tecnológico, que é hoje tida como o motor impulsionador do crescimento 

Tabela 1 - PIB per Capita em alguns países europeus, entre 

os séculos XVIII e XX. Fonte: Maddison, 1995 

Ano 1700 1760 1820 1870 1913

País

Inglaterra 1130 1365 1707 3191 4921

Bélgica 1319 2697 4220

Países Baixos 1821 2753 4049

Dinamarca 1274 2003 3912

Alemanha 1058 1821 3648

França 1230 1876 3485

Suíça 1280 2202 4266

Suécia 1198 1664 3096

Itália 1117 1499 2564

Portugal 963 997 1244

Rússia 689 943 1486
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económico a longo prazo. O crescimento económico foi a base sólida para o crescimento secular 

da Europa (Tilly, 1945).  

2.2. A reestruturação económica urbana e a formação dos brownfields  

Como vimos anteriormente, o setor industrial ganhou particular importância ao longo do século 

XX, não só pela sua contribuição em termos de produtividade e emprego da população ativa 

como ainda foi um marco importante na produtividade da economia portuguesa (Aguiar & 

Martins, 2004).  

Após a II Guerra Mundial, os investimentos no setor industrial aumentaram, dando o mote 

necessário para o crescimento urbano dos centros industriais a partir de meados do século XX, 

especialmente entre os anos 50 e 70. Devido ao aumento das oportunidades de negócios, a 

população das cidades aumentou assim como a mão-de-obra laboral para a construção de áreas 

habitacionais, de serviços, estradas e outras infraestruturas. (Jevremovic et al, 2012) 

No entanto, os anos 70 do século XX conduzem a uma crise económica internacional, onde “o 

modelo de crescimento baseado as indústrias intensivas em capital e orientadas pela lógica das 

economias de escala atingia os seus limites” Silva (2016:10), a par dessa realidade dá-se ainda 

a crise energética que se materializa no aumento do valor do petróleo obrigando a reorganização 

o setor industrial uma vez que era altamente dependente desta fonte de energia (Silva, 2016).  

Quanto à economia a uma escala 

nacional, e recorrendo à análise da 

Figura 2, é visível que a 

industrialização está presente até aos 

anos 80, destacando-se os ganhos do 

peso da indústria na produção a partir 

dos anos 50, fortalecendo-se nos 

anos 60 (década coincidente com o 

arranque do desenvolvimento 

acelerado da economia portuguesa ao 

abrir portas ao exterior), verificando-

se uma tendência de 

desindustrialização a partir da década de 80 (Aguiar & Martins, 2004), ainda que já na década 

de 70 se note algumas oscilações no peso da indústria correspondente a uma crise económica 

internacional potenciada pela revolução dos cravos no país (um período de grande conturbação 

social) (Silva, 2016). Por outro lado, verifica-se ainda o aumento da população ativa ao serviço 

da indústria a partir da década de 30, diminuindo a par com a produção analisada anteriormente. 

Segundo Loures (2010), esta realidade conduziu para a necessidade de reorganizar a indústria, 

através da procura de modelos de produção mais eficientes e com custos de produção inferiores 

aos praticados, justificando desta forma a transferência da atividade industrial para fora dos 

núcleos urbanos uma vez que na periferia se torna possível encontrar espaço disponível 

Figura 2 - Peso da indústria na produção e população ativa 
portuguesas (%) Fonte: Aguiar & Martins, 2004 
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suficiente para albergar novos processos de produção industrial, havendo ainda os casos em 

que a indústria é transferida para países menos desenvolvidos, onde os custos de produção são 

ainda mais reduzidos.  

A situação em Portugal não difere do que aconteceu noutros países europeus. A adesão à 

Comunidade Económica Europeia na década de 80 veio possibilitar a reconfiguração do tecido 

industrial, cooperando no aumento da especialização do setor, assim como na reconfiguração 

territorial do mesmo. No entanto, na década de 90, o emprego no setor industrial diminuiu, 

causado da obsolescência tecnológica, o envelhecimento e desqualificação da mão-de-obra e a 

perda de competitividade em relação à realidade dos países menos desenvolvidos que vimos 

anteriormente (Medeiros, 2005). Este fenómeno aliado à deslocação da indústria para a periferia 

das cidades, associa-se a um processo de desindustrialização que marca a dinâmica de 

transformação das áreas urbanas (Silva, 2016).  

Há que referir que a reestruturação urbana desta época, não se deveu somente ao êxodo das 

unidades industriais para zonas periféricas, mas também à consequente deslocação dos postos 

de trabalho para esses locais, a migração da classe média para os subúrbios, as mudanças dos 

padrões de trabalho e o aparecimento de centros comerciais na periferia resultando numa maior 

dependência do transporte particular. Esta reestruturação acabou por tornar os centros urbanos 

cada vez menos atrativos ao investimento, levando à degradação e aumento das áreas 

abandonadas (Silva, 2016).  

Para Loures (2010), o processo de reestruturação urbana deixou no território consequências 

profundas ao nível socioeconómico e ambiental, na medida em que o passado industrial destes 

locais se transformou, em muitos casos, num panorama de degradação, abandono e 

obsolescência. Esta visão é agravada ao perceber que estes espaços obsoletos beneficiam de 

territórios com localizações privilegiadas no interior das cidades, que acabam por se tornar 

desvantajosas em termos económicos devido ao processo de declínio e degradas em termos 

ambientais devido à contaminação industrial. 

Considerando as mudanças económicas estruturais no setor industrial e nas políticas urbanas 

relacionadas com processos específicos de reestruturação produtiva e de relocalização 

económica, Ferreira (2004) desenvolveu o conceito de “vazio urbano” e de “espaço devoluto” e 

que sumariamente definem as áreas que perderam a sua afetação urbana inicial e se encontram 

agora desprovidas de qualquer função. Para Craveiro & Duarte (2013), estes vazios urbanos, 

possuem uma identidade indefinida entre o passado e o futuro, até ao preenchimento funcional 

desse espaço.  

Berens (2011) definiu, que a indústria e a mudança têm sido sinónimos desde sempre. Este 

sentido de mudança reflete-se na deslocação de pessoas, nos mercados, no sector industrial e 

tecnológico, sendo por isso necessária uma adaptação e inovação constantemente semeando o 

seu próprio progresso.  
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É neste contexto de progresso e de mudança no paradigma económico que iniciamos a reflexão 

sobre os espaços físicos que ficam, os vazios urbanos e espaços devolutos que hoje sem 

qualquer função, relembram os polos económicos que foram no passado (Ferreira 2004).  
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3. Brownfields, a herança industrial nos tempos modernos.  

Nas últimas décadas a indústria tem deixado as cidades e as suas áreas metropolitanas, e 

embora possam ter razões diferentes, a decadência da indústria trouxe problemas semelhantes 

para a maioria das cidades do mundo. Hoje, as terras abandonadas e os edifícios industriais 

delapidados são um imenso desafio para arquitetos, urbanistas, políticos e todas as entidades 

interessadas na vitalidade das suas cidades (Jevremovic et al., 2012). 

3.1 Brownfield: conceitos e considerações 

O conceito de brownfield sempre representou uma questão complexa, graças ao processo de 

conceituação e às dificuldades na determinação de definições precisas, especialmente em 

contraste com termos que lhes são muitas vezes associados, tais como os vazios urbanos 

(Popescu & Roberto, 2012). 

Segundo Craveiro & Duarte (2013) um vazio urbano deve ser distinguido de um terreno baldio, 

uma vez que este último remete para a ausência de uma utilidade imediata (causado por exemplo 

pelo abandono de uma atividade que já não se coaduna com a envolvente em que se insere), 

enquanto o dito vazio urbano ou terreno vago, desocupado, abandonado ou devoluto, representa 

um compromisso de reocupação futura, fruto do planeamento urbano. No fundo, um vazio urbano 

prende-se ao futuro e não ao passado, prende-se a novas possibilidades e não aquilo que 

representou anteriormente.  

A relevância deste tema é sublinhada pela perda de terrenos abertos e por um grande número 

de áreas urbanas abandonadas, que podem ser vistas como uma deficiência estrutural de 

planeamento e ambiental. Uma abordagem sistemática para a gestão do solo com o 

envolvimento local e regional tem de ser um pré-requisito primordial para a gestão do 

desenvolvimento imobiliário em áreas abertas, bem como para a mobilização de áreas urbanas 

abandonadas (Siegel, 2008). 

As áreas de investigação ligadas ao planeamento e ordenamento do território, em particular 

quando ligadas ao planeamento urbano, recorrem diversas vezes ao termo “brownfield” na 

tentativa de descrever determinada realidade territorial. Justifica-se por isso refletir sobre esse 

conceito, que foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos da América em 1995) para 

melhor entender a temática em análise (Popescu & Roberto, 2012).  

É útil a proposta de CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration 

Network), uma vez que propões uma definição amplamente utilizada devido à aceitação que 

possui por toda a Europa, e porque não se baseia somente na descrição de um local, como 

também reconhece a necessidade de avaliação e remediação, insinuando os benefícios da 

requalificação destes espaços. Assim, os brownfields podem ser entendidos como locais com 

uma ou mais das seguintes características: locais que foram afetados pelos usos anteriores dos 

locais e terras circunvizinhas; locais que se encontram abandonados e subutilizados; locais que 
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podem ter problemas de contaminação reais ou percebidos; locais que se encontram 

principalmente em áreas urbana desenvolvidas e que exigem algum nível de intervenção para 

que seja possível devolver-lhes um carácter de utilização benéfica (World Bank, 2010). 

Segundo Popescu & Roberto (2012), esta definição é muito próxima ao que no Reino Unido é 

referido como “previously developed land”, que serve sumariamente para descrever qualquer 

terra que tenha sido ou esteja ocupada por uma estrutura permanente mas que atualmente se 

encontra abandonada ou desocupada. 

A primeira geração de brownfields surgiu na Europa nos anos 80 do século XX, com o fecho de 

minas, siderúrgicas e empresas têxteis. Posteriormente, na década de 1990, os ativos militares 

foram reduzidos e certas infraestruturas de transporte foram abandonadas, assim, esses 

espaços foram também adicionados ao conceito de brownfield. Durante e após este período 

iniciou-se o ciclo de reestruturação dos locais e sua remodelação. No fundo, um grande número 

de países enfrenta hoje a falta de espaço nas suas cidades, acabando por ver a revitalização 

destes espaços abandonados como uma oportunidade para alcançar terras adicionais para 

potenciais investidores (Kurtović et al, 2014).  

Os brownfields são predominantemente um problema e uma oportunidade dos espaços urbanos 

(embora os locais contaminados de maiores dimensões, por exemplo áreas de mineração, 

possam ser encontrados fora das cidades), e a sua reconversão é particularmente atrativa por: 

1. Serem locais frequentemente situados em locais estratégicos dentro das cidades tendo 

têm capacidade para acolher novos espaços residenciais, de escritórios ou comércio; 

2. Terem a capacidade de incorporar novas receitas e atividades geradoras de impostos 

em terrenos temporariamente improdutivos; 

3. Poderem vir a conduzir à desaceleração da expansão urbana e à criação de melhores 

vizinhanças e comunidades mais amigáveis; 

4. Serem capazes de acelerar o processo de descontaminação dos, assim como a seleção 

de padrões ambientais mais elevados; 

5. Poderem reduzir a procura de novos projetos greenfield (conceito explicado 

posteriormente); 

6. Aproveitarem as infraestruturas existentes (estradas, caminhos-de-ferro, transportes 

públicos, água, esgotos, eletricidade, etc.) (World Bank, 2010). 
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No entanto, deve considerar-se de forma cautelosa:  

1. Os potenciais problemas de responsabilidade futura; 

2. A falta de conhecimentos especializados (jurídicos, ambientais, fiscais, técnicos, de 

planeamento) em reabilitação de brownfields; 

3. Uma realidade de economia estagnada e a falta de procura no mercado por novos 

projetos de desenvolvimento urbano; 

4. Propriedade pouco clara ou situada em locais que se encontram na propriedade de 

especuladores imobiliários sem interesse no desenvolvimento (imediato); 

5. Questões jurídicas/administrativas pouco claras no que diz respeito às diretrizes a 

seguir; 

6. Potencial resistência da comunidade aos projetos propostos (World Bank, 2010). 

A prática dos países da União Europeia mostrou que o exemplo mais típico de brownfield é o de 

uma área industrial abandonada que chama a atenção para os efeitos da reestruturação 

económica sobre o espaço urbano e a economia. Estes espaços são de importância primordial 

porque não só influenciam o ambiente natural, como também têm influências socioeconómicas 

sobre a cidade em sentido amplo: problemas para atrair investidores, diminuir a atratividade de 

imóveis, o aumento da taxa de desemprego ou o consumo de greenfields. Apesar disso, há uma 

falta ou insuficiência de informação entre os decisores (Popescu & Roberto, 2012).  

A abordagem sobre os brownfields é particularmente importante - tanto devido à sua extensão e 

localização, como à possibilidade da sua requalificação. As indústrias poluidoras instaladas nos 

centros urbanos dão hoje lugar a edifícios de escritórios mais limpos numa economia que 

transformou a sua base da produção industrial para a prestação de serviços. Há ainda a referir 

que a expansão urbana pode ser reduzida através da reutilização eficaz destes locais 

abandonados e subutilizados no núcleo das cidades, minimizando ao mesmo tempo o 

desenvolvimento de greenfields e promovendo cidades mais sustentáveis do ponto de vista 

ambiental. Assim, a reconversão destas áreas deve tornar-se parte ativa da agenda de políticas 

públicas e dos seus respetivos investimentos, tanto a nível nacional como local. (World Bank, 

2010). 

Estes locais obsoletos têm tido particular interesse quer para as entidades públicas, para 

os promotores privados e para a própria comunidade onde estes espaços se inserem. Em certa 

medida e apesar de ser recorrente a necessidade de descontaminação dos solos (que representa 

um grande investimento inicial), os brownfields estão intimamente relacionados com a 

reconversão económica, criação de emprego, restauração da comunidade e reutilização de 

áreas desenvolvidas de forma a combater a expansão urbana. No entanto, a requalificação 

destas áreas contaminadas, consiste em perceber primeiramente que as limitações vão muito 

para além das ambientais, estendendo-se às questões de segurança, das infraestruturas 

existentes, aos transportes e ainda a fatores administrativos e políticos. É necessário pensar na 
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reestruturação destas áreas, avaliando o mercado, de forma a potenciar o seu valor e 

desenvolver estratégias de revitalização eficazes (Klapperich, 2002). 

Segundo a categorização CABERNET A-B-C, os brownfields podem ainda ser categorizados de 

acordo com vários critérios, dependendo do seu nível de contaminação e do potencial de 

reutilização do espaço: 

Cat. A. São locais que podem facilmente ser desenvolvidos por entidades privadas 

porque possuem: um nível de contaminação mínimo, o que permite uma remediação 

rápida e económica; uma boa localização, o que pode permitir margens de lucro 

elevadas, mesmo quando os custos de remediação são contabilizados; e ainda um 

mercado imobiliário dinâmico e expansivo, assim como um zoneamento permissivo, que 

pode superar os custos ambientais, permitindo um desenvolvimento de maior densidade; 

Cat. B. São locais cuja reconversão exige uma partilha de custos entre o sector público 

e o sector privado (muitas vezes através de um acordo de Parcerias Público-Privadas), 

devido: à contaminação moderada/grave dos solos, que acaba por exigir investimentos 

significativos de avaliação e remediação no início do processo de reconversão; à má 

localização e a um mercado imobiliário anémico, que, quando combinado com a 

avaliação do local e os custos de remediação (mesmo num local com contaminação 

limitada), afetam as oportunidades de lucro do novo projeto; 

Cat. C. São locais, cuja reconversão exigiria um esforço predominantemente público. 

Nestes casos, está em questão a contaminação grave dos solos (leia-se como exemplo 

os locais expostos a radioatividade) e/ou a má localização de que dispõe somando-lhe 

um mercado imobiliário anémico (é o caso das shrinking cities, que perderam uma 

percentagem significativa de população num curto período de tempo) (World Bank, 

2010). 

Sintetizando, os locais inseridos na categoria B, tornam-se particularmente interessantes 

em termos de investimento uma vez que exigem a cooperação entre o setor público e o setor 

privado. Esta cooperação pode e deve variar no seu conteúdo e forma, podendo variar desde a 

relação contratual ou financeira até uma complexa Parceria Público-Privada (World Bank, 2010). 

Segundo Klapperich (2002), os programas elaborados por entidades públicas podem ser uma 

ajuda fundamental na promoção de financiamento privado para antigas áreas industriais, já que 

por vezes é apenas necessário desenvolver ferramentas que estimulem essa realidade e não 

necessariamente estabelecer um financiamento direto, até porque fazendo o risco parte de 

qualquer investimento privado, não se deve assumir que sejam os contribuintes o motor de 

financiamento.  

Assim, a complexidade destas relações deve ser determinada por um equilíbrio saudável entre 

os promotores privados e os benefícios acumulados para a região em que os espaços obsoletos 

se inserem (leia-se como exemplo, a criação de empregos, novos investimentos, ambiente mais 

limpo, bairros mais saudáveis, etc.) (World Bank, 2010).  
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Segundo Klapperich (2002), deve ainda ter-se em consideração os riscos associados ao 

desenvolvimento imobiliário, sejam eles em greenfield ou brownfield, que de forma inevitável 

acabam por se materializar em custos financeiros. O desenvolvimento destes espaços traz 

consigo incertezas adicionais na identificação de contaminação abaixo da superfície (Figura 3), 

e as potenciais consequências que isso apresenta. Estas incertezas devem ser consideradas 

numa abordagem faseada, com riscos inerentes a cada uma dessas fases. Em segundo lugar, 

numa época em que a legislação ambiental está em constante mutação, devem ser incorporados 

regulamentos mais exigentes neste âmbito, já que é uma realidade algumas descontaminações 

de solos serem menos rigorosas porque existe alguma margem de manobra nesse sentido. A 

responsabilidade associada a cada fase é crítica, e uma clara declaração de responsabilidades 

é crucial para que um programa de remediação seja concluído em benefício de todas as partes 

envolvidas (Klapperich, 2002). 

 

Figura 3 - Avaliação de riscos associados aos brownfields. Fonte: World Bank, 2010 

Dependendo ainda do local onde se encontram estas áreas obsoletas ou do risco esperado tanto 

para a saúde pública como para o meio ambiente, deve sempre realizar-se um estudo 

aprofundado, por parte dos investidores, do local em causa. Esses estudos podem fornecer 

informações sobre os riscos ambientais, a extensão da exposição aos poluentes, os efeitos nas 

comunidades vizinhas e a perceção do público no local. Deve ter-se em consideração que um 

dos principais riscos que afetam a viabilidade económica destes espaços são os riscos 

ambientais desconhecidos resultantes da sua utilização anterior. O custo de lidar com esses 

passivos ambientais pode, em alguns casos, ser um múltiplo do valor da propriedade em si, 

sendo que avaliar com precisão esses custos requer a determinação de características 

ecológicas, físicas, geológicas e hidrogeológicas do local, bem como o tipo e a extensão dos 

contaminantes (World Bank, 2010). 

Embora o conceito de brownfield tenha surgido a partir de programas de proteção ambiental, a 

verdade é que a maioria dos atores o vê como uma forma de desenvolvimento económico. É por 

isso frequente que as próprias comunidades, ainda que afetadas de forma indireta por estes 

espaços, se preocupem primeiro com o impacto estético da requalificação destes espaços do 
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que com os impactos na saúde causados pela exposição aos contaminantes aí presentes 

(Siegel, 2008).  

A estratégia deve por isso passar pela limpeza e reaproveitamento destes espaços, uma 

vez que o uso adicional de terras contaminadas e áreas designadas como brownfields é uma 

tarefa urgente para reduzir o consumo de terras ainda intocadas. Existem diversas ferramentas 

e instrumentos de promoção à reconversão destes espaços, sendo um dos princípios 

fundamentais as leis para a limpeza, que diferem entre países e estados. Nos EUA, por exemplo, 

são utilizadas um conjunto de ferramentas consideradas fundamentais para o aumento do 

potencial da reconversão dos brownfields, são elas: os bancos, os seguros e o mercado 

imobiliário (que são ferramentas baseadas no mercado e que se destinam a reduzir os riscos 

associados aos projetos) e por outro lado, os impostos, os fundos de empréstimo e as 

subvenções (que são ferramentas orientadas a partir de questões políticas, que se destinam à 

iniciação dos projetos de reconversão) (Klapperich, 2002). 

A entrada de contaminantes no solo, nas águas subterrâneas e até nos lençóis freáticos 

pode levar a uma poluição persistente dos mesmos. Assim, os métodos para remediação deste 

problema ambiental, compreende além de tecnologias físicas e químicas também biológicas. As 

tecnologias são subdivididas em métodos ex-situ e in-situ, a primeita significa a necessária 

escavação do solo e subsequente tratamento no local, por outro lado, a segunda significa que o 

solo permanece na sua condição natural durante o tratamento, com o objetivo de mineralizar os 

contaminantes microbiologicamente (geralmente, as tecnologias in-situ compreendem também 

componentes ex-situ) (Klapperich, 2002). 

Segundo Klapperich (2002), a reciclagem de terrenos é a reincorporação de parcelas de terra 

com valor económico e natural que perderam a sua função ou uso anterior através de medidas 

de planeamento, ambientais, políticas ou económicas. Esta dita reciclagem interdisciplinar da 

terra atua, juntamente com os decisores políticos, como uma ferramenta útil para o 

desenvolvimento das estruturas resultantes do desaparecimento de setores industriais 

tradicionais.  

3.2 Brownfields, Greenfields e Greyfields 

Os meios urbanos são hoje compostos por uma diversidade imensa de espaços com 

características próprias, e com necessidades específicas no que diz respeito às políticas de 

ordenamento e planeamento do território.  

Neste sentido torna-se pertinente uma abordagem ainda que sucinta dos brownfields, greenfields 

e greyfields, sendo que o primeiro conceito foi exposto anteriormente, serve agora de 

comparação aos outros dois espaços em análise.  

Ao longo da presente exposição foram referidos diversas vezes os investimentos em greenfields 

em oposição ao conceito de brownfield. O conceito de greenfield refere-se a áreas rurais 
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agrícolas que não se encontrem degradadas, áreas florestais ou parques ou não se desenvolveu 

anteriormente uma atividade (Silva, 2001; Vasques, 2009). 

Vasques (2009) afirma ainda que os greenfields são, regra geral, áreas naturais que se localizam 

fora da área urbana que se encontram em constante pressão devido ao crescimento das cidades. 

Assim, em oposição ao que acontece com os investimentos em greenfields, encontram-se os 

brownfields, espaços obsoletos nos quais os recursos se destinam à utilização de estruturas já 

existentes e que maioritariamente se encontram sem utilização. Segundo Vasques (2009), a 

requalificação dos brownfields pode desestimular o fenómeno de expansão urbana, favorecendo 

a preservação dos greenfields.  

Por outro lado, o conceito de greyfield caracteriza espaços obsoletos, ultrapassados ou 

subutilizados, sendo no entanto espaços relativamente pequenos quando comparados com 

brownfields. O conceito de greyfield (campos cinzentos), cor que caracteriza os estacionamentos 

em asfalto, surgiu com o objetivo de designar estabelecimentos exclusivamente comerciais. 

Neste seguimento, os primeiros espaços alvo desta denominação tiveram origem a partir de 

centros comerciais em que a taxa de ocupação era inferior a 15%. Em termos de localização 

situavam-se nos primeiros anéis das áreas suburbanas, acabando por entrar em declínio com o 

crescimento suburbano para novas áreas suburbanas, tornando-se inexequível competir com os 

novos centros comerciais. Resumidamente os greyfields representam espaços como boas 

localizações e infraestruturas construídas o que favorece a sua reutilização já que o custo 

subjacente à sua reativação é menor em relação aos brownfields (Merritt & Fisher, 2006; Barros, 

2011).  

Em suma, deve olhar-se para os três conceitos apresentados e ponderar sobre forma mais 

eficiente de os utilizar. Preservando os greenfields enquanto espaços naturais, sem atividade ou 

contaminação de solos, reconvertendo os brownfields com o apoio de investidores imobiliários 

de forma a devolver às cidades os espaços que hoje se encontram contaminados e obsoletos, 

para que representem uma oportunidade para os territórios metropolitanos em vez de 

representarem um problema e por fim reutilizando os greyfields já que apresentam ser espaços 

em que os custos associados ao seu reuso são menores que no caso anterior.  
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3.3 As intervenções sobre brownfields: Uma proposta de sistematização 

O processo de reconversão de brownfields é um fenómeno com um grande impacto 

socioeconómico para os territórios onde estas áreas obsoletas estão inseridas. De forma 

complementar às políticas urbanas de cada país, há na experiência dos países que já 

atravessaram uma realidade semelhante, um nicho de aprendizagem que não deve ser 

desperdiçado por aqueles que pretendem, também eles, dar uma nova vida às suas antigas 

áreas industriais. Por isso neste ponto pretende-se dar a conhecer intervenções bem-sucedidas 

sobre brownfields no Reino Unido, Espanha, Portugal e Estados Unidos da América.  

3.3.1 Londres, Reino Unido 
 

  

 

  

Nome do projeto London Docklands, Reino Unido (Figura 4 e 5) 

Área reconvertida 230 ha 

Custo 2.12 Biliões de Euros (£1.86 billion) 

Cliente(s) Silvertown Quays Ltd; Ballymore Properties Limited; ExCeL 

London; Rowan Asset Management; British Land Company 

Ocupação antes da 

intervenção 

Zona industrial e armazéns portuários 

Ocupação após a 

intervenção 

Zona residencial, serviços e espaços de lazer 

Duração Década de 80/90 

Plano(s) Urbanísticos 5 Planos 

Figura 4- Docklands antes da intervenção urbanística. 
Fonte: Photobucket, 2016 

Figura 5 - Docklands depois da intervenção urbanística. 
Fonte: Galliard Homes, 2016 
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Reconversão Urbana em Londres –Docklands 

Como aconteceu com outros brownfields na Europa, o projeto de reconversão das London 

Docklands, assentou na oportunidade gerada pelo declínio de antigas áreas industriais, portos e 

respetivo sistema de transportes, que veio possibilitar à cidade (e a quem a habita) a recuperação 

daquele limite urbano, nas margens do rio Tamisa, dotado de grande significado a nível social 

(Malone, 1996).  

Aliada a esta oportunidade, a reconversão desta área surge ainda (segundo Butler, 2007) com a 

necessidade de implementar uma estratégia de regeneração urbana, iniciada por Margaret 

Thatcher na década de 80, para uma área que se caracterizava essencialmente pela sua 

indústria pesada (e que entrou em declínio na década de 50 do século passado), tendo sido 

outrora um dos lugares mais movimentados do mundo e que hoje é caracterizado por um 

fenómeno de gentrificação urbana (Slater, 2006). Este projeto, como afirma Malone (1996), veio 

reproduzir mudanças na forma, mobilidade e escala da capital, marcando uma época específica 

nas políticas do planeamento urbano do pós-guerra.  

Neste sentido a reconversão desta área teve como principal objetivo, segundo Urban Strategies 

(2016), trazer para aquele espaço a capacidade de aproveitar os pontos fortes aí existentes de 

forma a enquadrar este espaço em declínio urbano, numa nova cidade de usos mistos. Assim, e 

apesar do fenómeno de gentrificação associado atualmente às Docklands, há que ter em conta 

que esta é movimentada pelo poder capital e não pela vertente social (Warde, 1991), tornando-

se em parte uma forma de segregação urbana. 

Em suma, tal como em outras cidades europeias, os portos e outras infraestruturas ligadas ao 

transporte de mercadorias (linhas de comboio, entre outras) que promoveram o capitalismo do 

século passado estavam localizadas em zonas estratégicas junto aos grandes centros 

económicos das cidades. As London Docklands, não só pelo seu tamanho, como também pela 

sua localização no coração de Londres e pelo contexto político em que surgiram, tornaram-se 

num modelo de regeneração urbana na década de 80 do século passado (Malone 1996).  
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3.3.2 Barcelona, Espanha 

  

 

 

  

Nome do projeto Vila Olímpica de Barcelona, Espanha (Figura 6 e 7) 

Área reconvertida 50 ha, 5 Km de faixa marítima  

Custo 272 Milhões de Euros 

Cliente(s) Privado 

Ocupação antes da 

intervenção 

Zona industrial 

Ocupação após a 

intervenção 

Espaço Habitacional e Espaço Metropolitano Ciência e Cultura – 

inovação, complexo tecno cultural e zona administrativa e de serviços 

Duração 1986 – 1992 (6 anos) 

Plano(s) 

Urbanísticos 

1 Plano - Plan del Coste 

Figura 7- Vila Olímpica de Barcelona antes da 
intervenção urbanística. Fonte: LiveBarcelona, 2016 

Figura 6 - Vila Olímpica de Barcelona depois da 
intervenção urbanística. Fonte: LiveBarcelona, 2016 



25 
 

Reconversão Urbana em Barcelona – Vila Olímpica 

Os Jogos Olímpicos de 1992 vieram servir de mote à reconversão de Barcelona e da sua frente 

marítima. Esta área conteve até 1986 um conjunto de parques industriais abandonados e solos 

contaminados por essas indústrias. Segundo Gato (2004), olha-se para os grandes eventos 

internacionais como as Expo’s ou Jogos Olímpicos, que antes estavam associados ao paradigma 

das cidades efémeras, e que hoje funcionam como importantes catalisadores transformistas das 

cidades pós-modernas. Assim, “na oportunidade da sua realização surgem grandes projetos 

infraestruturais e urbanísticos, que ambicionam converter territórios marginais à cidade em novas 

centralidades multifuncionais e com elevados padrões de qualidade de vida e ambiental” (Gato, 

2004:241), foi o que se sucedeu em Barcelona. 

O grande sucesso desta reconversão deve-se sobretudo à estratégia implementada na altura, e 

que, segundo Iglesias (2010), não foi conseguida em edições anteriores das Exposições 

Mundiais: canalizar os investimentos e colocá-los ao serviço da cidade. 

O principal objetivo deste projeto passou pela criação de territórios urbanos multifuncionais que 

se conseguissem assumir como uma nova centralidade de Barcelona, com espaços públicos e 

equipamentos capazes de se lhes conectar a vivência urbana e dinâmica (Gato, 2004) essencial 

a qualquer cidade.  

Barcelona era até então uma cidade portuária que vivia de costas viradas para o mar que a 

banhava. Hoje graças à reconversão do brownfield que dificultava essa ligação, a realidade 

alterou-se e a sua frente litoral é assumida como uma das principais atrações na orla marítima 

da cidade (Iglesias, 2010). No fundo, e também na opinião de Gato (2004), o projeto em causa 

veio trazer a Barcelona a oportunidade de recuperar a sua fachada marítima, tornando-se o 

passo mais significativo desta reconversão uma vez que permitiu a sua articulação com outros 

projetos de frente de mar que também lhe davam continuidade.  

Os mais de 50 ha em foco na reconversão urbana incluem novas praias, o porto olímpico (onde 

se inserem instalações desportivas, lúdicas, comerciais e uma marina), o passeio marítimo (com 

cerca de 30 metros de largura), os edifícios da frente litoral, o núcleo residencial e a autoestrada 

de circunvalação (Albet-Mas, 1998).  

Em suma, a Vila Olímpica de Barcelona foi uma intervenção urbana de grande envergadura que 

surgiu com a necessidade de devolver à cidade o espaço que se encontrava ao abandono em 

consequência dos antigos territórios industriais e portuários (Gato, 2004). Deve então olhar-se 

para este espaço como mais um caso de reconversão de uma área industrial obsoleta bem-

sucedida, mas onde, segundo (Gato, 2004) é frequente que resultem destas reconversões 

verdadeiras “ilhas” urbanas, que tanto se distinguem pela inovação e qualidade do espaço 

construído como pela seletividade do seu público.  
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3.3.3 Parque das Nações, Lisboa 

 

  

 

 

  

Nome do projeto Parque das Nações, Lisboa (Figura 8 e 9) 

Área reconvertida 340 ha, com 5 Km de frente ribeirinha 

Custo N/D 

Cliente(s) Parque EXPO 

Ocupação antes da 

intervenção 

Zona industrial 

Ocupação após a 

intervenção 

Zona residencial, comércio, serviços e espaços de lazer e recreio 

Duração 1993-1998 (Exposição Mundial) 1998-2007 (Desenvolvimento Imobiliário) 

(14 anos) 

Plano(s) 

Urbanísticos 

6 Planos de Pormenor 

Figura 8- Parque das Nações antes da intervenção 
urbanística. Fonte: Lisboa Hoje e Ontem, 2016 

Figura 9 - Parque das Nações depois da intervenção 
urbanística. Fonte: Lisboa Hoje e Ontem, 2016 
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Reconversão Urbana em Lisboa – Parque das Nações 

O Parque das Nações é hoje um espaço para usufruto público, situado na parte oriental da cidade 

de Lisboa e que resulta de um processo de transformação daquele espaço nas últimas décadas: 

de um brownfield a recinto da Exposição Mundial de Lisboa de 1998, e depois disso transformado 

num megacomplexo imobiliário que resume em si o conceito da multifuncionalidade, uma vez 

que o espaço é visto e desenvolvido numa ótica de interligação das funções urbanas 

fundamentais: habitação, serviços, comércio, investigação e desenvolvimento, equipamentos 

coletivos, equipamentos turísticos, indústria ligeira, recreio e lazer (Mendes, 2001).  

No final da década de oitenta, o Ministério do Planeamento e Ordenamento do Território e a 

Câmara de lisboa promoveram o programa de Valorização de Lisboa – VALIS. Nesse programa 

constavam diversas propostas de projeto para a cidade, sendo uma delas a candidatura de 

Lisboa à organização da Exposição Mundial de 1998. O espaço, esse, foi escolhido por uma 

razão conjuntural: a quase certa localização da Ponte Vasco da Gama, a libertação de terrenos 

graças à transferência do terminal petrolífero e da unidade de refinação para o porto de Sines, e 

os sinais de obsolescência que as grandes infraestruturas industriais, como o Matadouro 

Industrial de Lisboa e o Depósito Geral de Material de Guerra, apresentavam (Baptista, 2005). 

Por outro lado, a frente ribeirinha encontrava-se também ela abandonada, poluída e afastada da 

cidade pelas barreiras físicas aí existentes.  

Após ser palco deste evento à escala mundial, o Projeto Global EXPO’98 serviu então de mote 

à reabilitação urbanística e ambiental da frente ribeirinha da parte oriental da cidade. A realização 

desta exposição trouxe consigo a concretização física de uma oportunidade para dotar toda 

aquela zona com novas condições urbanas, e que tal como noutras capitais europeias, 

propiciassem a competitividade numa das áreas industriais mais importantes da cidade (quer em 

termos de superfície ocupada, quer do significativo número de unidades e postos de trabalho), 

que nessa altura se encontrava já obsoleta e consequentemente degradada graças ao 

encerramento ou deslocação das atividades que aí se encontravam sediadas (Mendes, 2001). 

A multifuncionalidade do espaço trouxe consigo uma mistura de usos que veio pôr termo à 

especialização funcional daquela área, deixando se encontrar espacialmente associada a uma 

mancha homogénea que caracterizava o princípio de zonamento funcional das cidades 

industriais (Mendes, 2001). O projeto Parque das Nações, segundo o Portal das Nações (2014), 

ficou então conhecido como a primeira intervenção portuguesa ao nível da gestão integrada do 

espaço urbano e deveu o seu amplo reconhecimento à candidatura de Lisboa ao evento para o 

qual foi concebido: a EXPO‘98.  

Por fim, segundo Mendes (2001), este megacomplexo imobiliário, enquanto “nova centralidade” 

da parte oriental da capital e exemplo paradigmático de regeneração urbana na cidade de Lisboa, 

veio reforçar o esboço conseguido de uma nova organização urbana (Barata Salgueiro 2001; 

Barata Salgueiro e Cachinho, 2002). Neste contexto, o projeto Parque das Nações é tido em 

conta como um marco na gestão integrada do espaço urbano em Portugal, e segundo Gato 
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(2004) como uma oportunidade para recuperar, para uso urbano, terrenos industriais e 

portuários, onde foi possível testar soluções urbanísticas originais e criar cenários excecionais, 

ao abrigo das operações de reconversão, requalificação e revitalização espacial do agora Parque 

das Nações. 

3.3.4 Baltimore’s Inner Harbor, Estados Unidos da América  

 

 

 

 

 

  

Nome do projeto Baltimore’s Inner Harbor (Figura 10 e 11) 

Área reconvertida 22 ha 

Custo 123 Milhões de Euros 

Cliente(s) Privado 

Ocupação antes da intervenção Zona industrial 

Ocupação após a intervenção Zona residencial, comércio, serviços e espaços de lazer e recreio 

Duração 1963-1993 (30 anos) 

Figura 10- Porto de Baltimore antes da intervenção. Fonte: 
Pinterest, 2016 

Figura 11 - Porto de Baltimore depois da intervenção. Fonte: 
Björk , 2016 
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Reconversão Urbana em Baltimore – Baltimore’s Inner Harbor 

Na costa Leste dos Estados Unidos da América, mais concretamente na cidade de Baltimore, 

procedeu-se às primeiras intervenções em brownfields (Mendes, 2011), sendo por isso um marco 

importante na reconversão de antigas áreas industriais em todo o mundo.  

Na década de 50 do século XX a população de Baltimore começou a deslocar-se para os 

subúrbios, provocando um colossal declínio no valor dos imóveis no centro da cidade e 

consequentemente uma redução nas receitas fiscais da mesma. Para reverter esta realidade, foi 

elaborado um Plano Diretor Municipal que fomentasse os investimentos e fundos privados na 

conceção do novo centro da cidade. No entanto percebeu-se mais tarde que levaria demasiado 

tempo até que esse Plano estivesse concretizado travando assim o investimento do setor 

privado. Optou-se, por isso, pela elaboração de um único projeto, o primeiro nos Estados Unidos 

da América que exigia a remodelação do centro da cidade, e que era grande o suficiente para 

marcar a diferença e pequeno o suficiente para ser concluído no espaço temporal definido 

(Millspaugh, 2003).  

O rápido sucesso desse primeiro projeto deixou claro para os setores público e privado o impulso 

e a confiança necessários para enfrentar outras reconversões. Foi também por volta desta altura 

que a indústria naval tinha abandonado completamente o Porto e consequentemente o mesmo 

se sucedeu com todos os negócios nessa frente de água. Assim, em 1963 definiu-se a 

necessidade da criação de um Plano para área do Porto, resultando em três eixos de ação: a 

criação de uma fileira de edifícios destinados somente a escritórios virados para o mar; a 

construção de uma zona de habitação para moradias unifamiliares; e uma zona recreativa para 

o lazer dos habitantes locais. No fundo, o principal objetivo da reconversão do brownfield, tal 

como aconteceu posteriormente em tantas outras cidades ao nível mundial, era devolver a 

proximidade ao mar à população (Millspaugh, 2003). 

Para assegurar que o Porto de Baltimore permanecerá sempre como um modelo de 

desenvolvimento, foi contratada uma equipa que gere todo o projeto, com o objetivo de fortalecer 

as conexões entre a orla marítima e o centro da cidade e preservar e melhorar os espaços 

públicos da envolvente. Ainda assim segundo Millspaugh (2003), seria leviano deixar a 

impressão de que só a revitalização do litoral pode resolver os grandes problemas subjacentes 

que as cidades enfrentam nos dias de hoje. Na melhor das hipóteses, esse tipo de reconversão 

pode no centro da cidade um espaço onde é bom viver, trabalhar e relaxar, podendo ainda 

promover uma nova imagem e espírito que dê à população residente uma nova perspetiva sobre 

a cidade. 
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3.4 Balanço crítico dos efeitos produzidos 

As transformações no sistema produtivo mundial e da estrutura social contemporânea deram 

origem à reutilização e requalificação das áreas industriais obsoletas inseridas nos espaços 

urbanos (Mendes, 2001). Nesse processo de reconversão dos espaços tornam-se necessárias 

novas soluções para adaptar o processo aos locais contaminados, conferindo-lhe uma 

abordagem interdisciplinar, de forma a maximizar os benefícios para o espaço urbano, a 

sociedade e o meio ambiente (Klapperich, 2002). 

Por outro lado, uma das questões recorrentes da reconversão de áreas pós-industriais é que 

frequentemente são levadas a cabo recuperações que não representam a comunidade onde 

esses espaços se inserem, tornando a conectividade entre o local e a sociedade débil ou até 

inexistente. Neste sentido e de acordo com Loures & Burley (2012), torna-se fundamental que a 

participação pública esteja inserida nas diversas fases do planeamento para que esse processo 

reflita a sociedade que representa. 

Ainda assim, continua a ser fundamental olhar para a cidade como um “objeto” evolutivo ao longo 

dos tempos, de forma a não desrespeitar o seu passado cultural (leia-se também a herança 

industrial), mas percebendo que esta não é estável ao longo dos séculos. Segundo Loures e 

Burley (2012) a manutenção do traçado urbano é uma das características mais relevantes para 

a conservação da identidade cultural de uma cidade e nesse sentido a paisagem cultural é uma 

parte importante desse processo. 

De uma forma geral, deve ainda considerar-se que espaço deve ser analisado e estudado não 

somente pela sua realidade geológica, hidrogeológica e de contaminação, mas também pela 

degradação dos espaços, uma vez que só aí pode assentar uma reconversão eficiente. Assim, 

independentemente da utilização futura do espaço, a descontaminação dos solos e a prevenção 

de riscos é necessária e por si só origina custos constantes. Há então que ponderar a utilização 

do espaço como produto de venda, capacitando o proprietário que o balanço desse terreno pode 

até ser negativo, caso os instrumentos de gestão territorial definam, por exemplo, que o espaço 

em que se previa construir habitações só pode no entanto admitir um uso comercial. As entidades 

públicas devem por isso trabalhar em conjunto de forma a tornar o direito do planeamento mais 

flexível, de modo a que os investidores estejam dispostos a conduzir mais do que uma mera 

prevenção de riscos no seu próprio espaço obsoleto (Klapperich, 2002). 

À semelhança das primeiras intervenções em brownfields realizadas na costa Leste dos Estados 

Unidos da América, nomeadamente Boston e Baltimore, e aproveitando a repercussão mediática 

produzida pelos projetos internacionais de Barcelona e das Docklands em Londres, Lisboa 

recriou a intervenção comum a muitos outros exemplos de antigas áreas industriais onde agora 

se reproduzem antigos armazéns transformados em bares, antigas fábricas, em museus, em 

centros culturais e tecnológicos e em megacomplexos de lazer e consumo (Mendes, 2001).  

Deve no entanto ter-se em conta que os custos de reconversão destes espaços obsoletos são 

altos, e que muitas vezes por esse motivo estas instalações vazias se vão deteriorando por falta 



31 
 

de manutenção, situação que leva a realidades como o despejo ilegal de entulho, vandalismo 

entre outras. Em consequência, os possíveis investidores destes espaços, quando confrontados 

com custos incertos e responsabilidades legais sobre estes espaços, procuram oportunidades 

de desenvolvimento noutros locais. A este respeito, a definição, identificação e mapeamento das 

áreas industriais obsoletas é uma ferramenta primordial para apoiar o planeamento e potencial 

remodelação destes espaços (Popescu & Roberto, 2012).  

Segundo Mendes (2001) pode afirmar-se que “a valorização das funções estéticas e culturais da 

cidade pós-moderna, que está na base desta reconversão da imagem da cidade, representa uma 

estratégia económico-social” com o objetivo de aumentar e diversificar a base económica, 

diminuindo o risco de enfraquecimento face às dificuldades intrínsecas ao processo de 

desindustrialização contribuindo para um ambiente economicamente mais atrativo, e 

consequentemente estimulando a capacidade competitiva da cidade. 

Deve então apostar-se num equilíbrio saudável entre a utilização de greenfields e a reconversão 

de brownfields, criando em conjunto oportunidades de emprego, preservando o património 

industrial das cidades e assim descobrindo novos usos para edifícios industriais com valor 

histórico (Popescu & Roberto, 2012). 

Deste modo, a transição da modernidade para a pós-modernidade, revelada pelo espaço urbano, 

caracteriza-se essencialmente pela nova afetação dos espaços devolutos ou outras áreas que 

perderam a sua afetação urbana inicial e se encontram hoje desprovidas de qualquer função. 

Neste processo de intervenção deve destacar-se a reutilização e requalificação das antigas 

áreas industriais das cidades (Mendes, 2001). Loures e Burley (2012) defendem ainda que a 

preservação industrial e a sua recuperação tornam-se mais do que a celebração da importância 

do passado, mas sim uma peça fundamental na reconstrução do futuro daquela cidade, 

integrando em si não só a conservação do património, mas todo o carácter social e económico 

que lhe estão inerentes tendo como principal objetivo a coesão urbana.  
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4 A situação da Área Metropolitana de Lisboa 

Torna-se necessário limitar o foco de estudo a uma área geográfica restrita, na qual se torne 

possível compreender de forma palpável a temática em análise. Para compreender o que leva 

ao aparecimento de brownfields na Área Metropolitana de Lisboa, é necessário analisar de forma 

retrospetiva o território em que se inserem. Tornando-se ainda pertinente analisar as 

características que lhe estão associadas atualmente e os desafios que que enfrenta ou poderá 

enfrentar no futuro.  

4.1 A Área Metropolitana de Lisboa: O Território 

As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto foram estabelecidas a 02 de Agosto de 1991 através 

do Decreto-Lei nº 44/91, com o objetivo de visar a prossecução dos interesses das populações 

dos municípios integrantes em cada uma delas.  

Considerando o âmbito territorial em 

que se insere, a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) (Figura 12), compreende 

uma superfície total de 3015 Km² e 

integra 18 concelhos distribuídos entre 

a margem norte (Amadora, Azambuja, 

Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, 

Sintra e Vila Franca de Xira) e sul do rio 

Tejo (Alcochete, Almada, Barreiro, 

Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra, 

Setúbal, e Seixal) (Figura 13). 

No entanto o território que hoje 

conhecemos como “Área Metropolitana 

de Lisboa” nem sempre se distribuiu 

desta forma. Em meados do século XII, 

Lisboa e a região envolvente eram 

compostas por quatro unidades 

administrativas: Lisboa, limitada a 

ocidente por Oeiras e Montagraço a 

Norte; Sintra, limitada a Norte por Mafra; 

Almada, limitada a Sul por Sesimbra e a 

Leste por Coina; e Palmela, limitada a 

Sul pelo rio Sado (Fernandes, 2008). 

Ao longo dos séculos o seu território sofreu alterações, sobretudo graças ao aumento da 

população e ao seu desenvolvimento socioeconómico, acabando mais tarde por dividir as quatro 

unidades existentes em concelhos mais pequenos (veja-se que no início do século XVI, Lisboa 

 Figura 12 - Área Metropolitana de Lisboa no contexto nacional. 
Fonte: Direção-Geral do Território (CAOP 2016). Cartografia 

própria 
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se encontra circundada por trinta concelhos), que acabaram por se reajustar, devido à carência 

e dimensão de alguns, acabando por completar dezasseis concelhos. Só mais tarde, foram 

criados os concelhos da Amadora (1979) e de Odivelas (1999) (Fernandes, 2008).  

Ainda segundo Fernandes (2008), a concentração na Capital de uma grande parte dos setores 

secundário e terciário, acabaram por convidar a população portuguesa a fixar-se não só em 

Lisboa como nos concelhos da envolvente, ou seja, passou existia uma grande dependência dos 

subúrbios face à cidade central, Lisboa. Assim, deixou de fazer sentido falar destes concelhos 

como elementos inteiramente distintos entre si, passando a utilizar-se os termos “Área 

Metropolitana de Lisboa” ou “Grande Lisboa”. 

A AML carateriza-se então pela sua localização geoestratégica de referência, local onde se 

localizam os centros de decisão económica do País e que representava em 2016 cerca de 37% 

do PIB nacional e empregada mais de 1300 mil pessoas (29% do emprego do país), expressando 

assim uma produtividade aparente do trabalho 1,3 vezes superior à do país (CML, 2016). 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, é na AML que se 

encontra a maior concentração populacional do país. Segundo os resultados do último 

recenseamento geral da população (2011) residiam na AML cerca de 2.825.000 habitantes 

(aproximadamente 27% da população portuguesa), a que correspondente uma população em 

idade ativa de cerca de 1,4 milhões de pessoas (28% da população ativa em Portugal). 

Para a análise estatística que se segue foram analisados dados entre 1960 a 2011, 

correspondentes aos últimos recenseamentos gerais da população. Observando o Gráfico 1, 

verifica-se que entre 1960 e 2011, a maior percentagem de população residente se insere no 

grupo de pessoas em idade ativa, uma vez que é também o grupo com maior amplitude de idade, 

existindo uma pouco expressiva diminuição desse mesmo grupo. Também a percentagem de 

Gráfico 1 - População Residente na AML (%) por grupos etários, entre 1960 e 2011. 
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jovens tem diminuído desde então, em oposição ao que acontece com a população com mais de 

65 anos, que entre 1960 e 2011 aumentou cerca de 10%.  

De forma a complementar o retrato da Área Metropolitana nas últimas décadas, deve considerar-

se o nível de escolaridade da população residente (Gráfico 2), que sofreu alterações significativas 

na sua estrutura sobretudo ao nível da população “sem escolaridade” que na década de 50 

(valores medidos em 1960) representava mais de 50% da população residente na AML com mais 

de 10 anos e que em 2011 representava somente 7% desse total. Por outro lado, a maioria dos 

restantes níveis de escolaridade aumentaram exponencialmente, com principal destaque para o 

Ensino Superior que era praticamente inexistente na década de 60 (menos de 2%) e cinquenta 

anos mais tarde contava já com quase 20%.  

No que diz respeito aos setores de atividade económica, nomeadamente à população 

empregada em cada um deles (primário, secundário e terciário), confirma-se através do Gráfico 

3, a diminuição progressiva no setor primário que em 2011 já era praticamente inexistente (0.7%), 

e do setor secundário que na década de 60 ascendia a 35% e que em 2011 se encontrava abaixo 
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Gráfico 3 - População empregada por setor de atividade na AML (%), entre 1960 e 2011 
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Gráfico 2 - População residente por nível de escolaridade na AML (%), entre 1960 e 2011. 
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dos 17%, expressando de forma inequívoca a quebra no setor industrial resultado do processo 

de desindustrialização que ganha espacialização física através do aparecimento dos brownfields. 

Por oposição, e tal como sucede na maioria dos países desenvolvidos o setor terciário tem ganho 

mais importância nas últimas décadas, já que em 1960 representava 54% do emprego na AML 

e em 2011 esse valor já ultrapassava os 80%.  

Por fim, importa salientar um dos elementos-chave quando pensamos na Área Metropolitana de 

Lisboa: o Rio Tejo. Segundo Salgueiro (2002), a riqueza da capital andou indubitavelmente ligada 

à sua posição geográfica e às condições que o Tejo, um dos rios mais importantes da Península 

Ibérica e navegável praticamente até à fronteira espanhola oferecia. 

A AML dispõe de um porto suficientemente perto da foz, para se poder quase considerar um 

porto de mar, mas que ao mesmo tempo dispõe de uma proteção natural, ao estar recuado dentro 

de um estuário amplo e com boas condições de navegação. Ao nível internacional, o Porto de 

Lisboa situa a capital nas rotas marítimas que ligam o Mediterrâneo com o Atlântico, assim como 

o Atlântico Norte com o Atlântico Sul (Salgueiro, 2002). 

Salgueiro (2002:2) defende ainda que o porto de Lisboa se manteve “como a principal porta de 

entrada e saída de mercadorias até à atualidade, tendo recebido numerosas obras de 

 Figura 13 - Área Metropolitana de Lisboa. Fonte: Direção-Geral do Território (CAOP 2016). Cartografia própria 
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beneficiação ao longo dos tempos”. O rio Tejo ganha maior importância quando o associamos 

ao período da industrialização no qual a cidade de Lisboa, enquanto cidade industrial, cresce 

ocupando sobretudo territórios periurbanos junto às suas margens, uma vez que eram os locais 

que usufruíam de melhores acessibilidades para o escoamento do produto e a receção da 

matéria-prima, criando um novo limite à cidade, entre o rio (este fenómeno verifica-se não só na 

capital como em vários concelhos com frente ribeirinha no estuário do Tejo, veja-se Almada, 

Barreiro, Seixal, Vila Franca de Xira, entre outros) (Reis, 2015).  

Outra questão importante no desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa são as 

alterações no padrão das acessibilidades dentro da região e as ligações com o exterior, 

proporcionadas pelo investimento em infraestruturas viárias, construção da Ponte 25 de Abril 

(mais tarde com comboio) e Ponte Vasco da Gama, e aposta nos transportes públicos entre as 

duas margens (transporte ferroviário, fluvial e rodoviário) que vieram favorecer o “alongamento 

o território sobre o qual recai o processo de metropolização, aproximando Setúbal e Lisboa, 

criando uma realidade metropolitana a caminho do policentrismo, facilitando a maior dispersão 

do povoamento periférico, a expansão das residências secundárias e a diversidade da ocupação 

dos territórios periurbanos” (Salgueiro, 2002:5). 

4.2 Olhar retrospetivo sobre a economia metropolitana 

Conforme Pereira (2004), o surgimento e estabilização da AML inicia-se entre os anos cinquenta 

e oitenta do século XX. A industrialização posterior à Segunda Guerra Mundial acaba por instigar 

o acelerado crescimento da metrópole (a nível urbano, demográfico e económico), segundo um 

modelo “monocêntrico, radial, funcionalmente dependente de Lisboa” (Pereira, 2004:134). 

A área metropolitana que hoje conhecemos é fruto das marcantes mudanças ocorridas em 

meados do século XX, quer a nível económico como social. Até meados da década de setenta, 

verificam-se na AML movimentos migratórios significativos, sobretudo migrantes vindos das 

áreas rurais de todo o país, que na Capital procuravam melhores condições de vida. A principal 

razão do crescimento demográfico na AML explica-se através das alterações ocorridas na 

estrutura produtiva nacional e regional, que ganharam uma maior abertura internacional depois 

da Segunda Guerra Mundial, década de 50. Assim, assiste-se ao desenvolvimento do setor 

industrial na AML que possui como principais alicerces a siderurgia, metalomecânicas, 

construção e reparação naval, que aproveitando o baixo custo da mão-de-obra detém uma 

importante componente exportadora na região de Lisboa (Salgueiro, 1997). 

É ainda interessante perceber como, segundo Salgueiro (1989:328), a origem do imigrante 

detém uma forte relação com a área de fixação na AML. Se, por um lado “alentejanos e algarvios 

se estabelecem preferencialmente na margem sul do Tejo e os primeiros constituem uma das 

principais fontes de abastecimento do mercado de trabalho da construção civil e das indústrias 

transformadoras (…), a população originária do Norte e Centro do País, pelo contrário, fixou-se, 

na sua maior parte, na cidade de Lisboa e nos subúrbios da margem norte do Tejo e trabalha 

predominantemente em atividades do setor terciário”.  
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No entanto, após a falência do modelo fordista a partir de 1970, e a emergência dos efeitos 

produzidos pela globalização da economia mundial, começa a ganhar expressão na AML a 

transformação do padrão territorial da sua indústria, devido à crise económica da década de 

setenta. Acabou por evidenciar-se em Portugal (que vivia um período de marcantes mudanças a 

nível económico, político e territorial) grandes repercussões na indústria que conduziram a 

importantes transformações do tecido industrial da AML, registando-se avanços negativos nas 

indústrias pesadas e ligeiras, com principal ênfase naquelas que se encontram em fim de ciclo, 

como as metalomecânicas e as químicas pesadas (Gomes, 2001).  

Por outro lado, também na esfera política, a mudança de regime e consequente instalação da 

democracia em 1974, ocorre num período de crise do capitalismo à escala mundial o que acabou 

por influenciar de forma abrupta as condições socioeconómicas do país. Em paralelo com esta 

realidade, os salários aumentaram e em oposição o investimento privado, a produção e o 

crescimento económico acabaram por sofrer uma queda acentuada (Salgueiro, 1997).  

A crise económica que assolou o país na década de 70 e respetivamente a AML surtiu os seus 

efeitos recessivos primeiro nas grandes unidades industriais da região, mas que aceleradamente 

se propagou a muitas outras empresas com escala de atuação mais reduzida, resultando de 

forma inequívoca no encerramento de muitas delas (sobretudo pequenas e médias empresas), 

na redução da mão-de-obra, na demora ou cessação do pagamento dos salários e na 

descapitalização de várias empresas, originando dificuldades acrescidas ao esforço de 

modernização e inovação do setor (Gomes, 2001).  

Com o acumular das dificuldades sentidas na maioria do tecido industrial da AML, surge no início 

da década de oitenta, um surto de desemprego que acabou por afetar o potencial económico da 

população residente, causando uma recessão nos níveis de consumo, o que acabou por 

destabilizar também as atividades ligadas ao comércio e serviços (Almeida et al, 1987).  

Analisando a evolução do emprego industrial no contexto intra-metropolitano, a redução da 

população laboral na indústria afeta a generalidade dos concelhos durante a crise económica, 

em particular Lisboa e Vila Franca de Xira a norte (-58% no conjunto entre 1985 e 1997) e 

Setubal, Almada, Barreiro e Seixal a sul (-59% no mesmo período). Associado à expressiva 

redução do emprego industrial nos concelhos mencionados, encontram-se como principais 

causas a procura de novas localizações (deslocando-se para territórios mais periféricos) e a 

reorganização espacial do setor industrial dentro da própria AML (Gomes, 2001). 

Por oposição, alguns concelhos da área metropolitana acabaram por sobressair positivamente 

no meio da crise, aproveitando a disponibilidade e custo da mão-de-obra, a disponibilidade de 

solo industrial, a melhoria das acessibilidades rodoviárias dentro e fora da AML e os preços 

acessíveis nos seus próprios territórios. Veja-se como exemplo os concelhos de Palmela, Moita 

e Sesimbra a sul, que acabaram por reforçar a sua posição no emprego no setor industrial em 

167.9% (em grande parte graças à AutoEuropa) e Mafra, Sintra e Azambuja a norte que 

reforçaram a sua percentagem de população empregada no setor industrial em quase 12%. Esta 
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evolução ficou marcada pela diferença substancialmente considerável entre o norte e o sul da 

área metropolitana, em grande parte em virtude do imensurável poder de algumas unidades 

industriais localizadas a sul do Tejo (Gomes, 2001).  

A cidade industrial formou-se “na base de áreas funcionalmente diferenciadas e 

interdependentes, fortemente polarizadas e comandadas por um centro” Salgueiro (1997:189). 

Entre as décadas de oitenta e noventa, despoletou-se um desenvolvimento socioeconómico 

periférico da Área Metropolitana de Lisboa, num espaço que ficou conhecido como a “cintura da 

área metropolitana”. As principais circunstâncias que contribuíram para a progresso desta 

realidade permanecem relacionadas com a disponibilidade local de mão-de-obra e a melhoria 

considerável das acessibilidades rodoviárias para e entre a maioria dos concelhos limítrofes. 

Também contribuíram para este progresso os reduzidos preços do solo industrial, quando 

comparados com os valores dentro da área metropolitana, e as estratégias de “marketing 

territorial industrial” aplicadas por algumas autarquias e entidades privadas (sobretudo com base 

na proximidade à capital) com o objetivo de maximizar as mais-valias emergentes decorrentes 

da tendência de desconcentração da indústria, veja-se como exemplo a Região Oeste e Lezíria 

do Tejo (destacando Santarém, Torres Vedras e Alenquer). No entanto, apesar do aumento do 

emprego, a dimensão média dos estabelecimentos diminuiu na maioria dos municípios, 

intensificando a ideia de que o tecido empresarial é reforçado significativamente por pequenas, 

médias e micro empresas (Gomes, 2001).  

As alterações no território, em consequência do processo de reestruturação industrial até aos 

finais do século XX, foram sentidas dentro e fora da AML, procurando a Tabela 1, ainda que a 

partir de uma abordagem conceptual genérica, sintetizar esses mesmos efeitos. Por um lado, os 

efeitos positivos englobam em si a manutenção ou acréscimo do emprego assim como do 

número de empresas industriais, por outro, os efeitos negativos resultam na maioria das 

situações, em perdas de postos de trabalho no setor industrial (Gomes, 2001). 

  



40 

Tabela 2 - Reestruturação Industrial Metropolitana. Adaptado de CARAVACA e MÉNDEZ (1993) 

Efeitos Positivos Negativos 

Áreas Centrais 

Metropolitanas 

Áreas de terciarização industrial:  

Escritórios Industriais 

 

 

 

TERCIARIZAÇÃO 

Áreas industrias abandonadas 

  

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO 

Áreas 

Periféricas 

Metropolitanas 

Eixos de Expansão Industrial: 

Parques Empresariais e de 

Investigação 

 

 

INOVAÇÃO/RELOCALIZAÇÃO 

Áreas Industriais em declínio 

 

 

 

 

RECONVERSÃO 

Cintura 

Metropolitana 

Áreas de industrialização periférica 

 

 

 

DIFUSÃO/DESCONCENTRAÇÃO 

Indústria difusa tradicional 

 

 

 

RECONVERSÃO/ENCERRAMENTO 

Encontram-se também definidos três níveis espaciais: “áreas centrais metropolitanas”, “áreas 

periféricas metropolitanas” e “cintura metropolitana. O primeiro refere-se particularmente a 

Lisboa, no que toca aos efeitos positivos caracteriza-se pela tendência de terciarização do 

território graças ao aumento do emprego relacionado com a prestação de serviços, por outro 

lado, no que diz respeito aos efeitos negativos resultam essencialmente do abandono destes 

territórios, acabando por ser transformar em “enclaves urbanos” que deterioram a sua imagem e 

dificultam o processo de recuperação. O segundo refere-se aos municípios localizados na coroa 

metropolitana, que devem o seu sucesso às melhorias significativas das acessibilidades e que 

unindo grandes eixos industriais ao crescimento das funções terciárias superiores, originaram 

serviços de apoio à atividade industrial com características marcadamente metropolitanas, 

geralmente denominados como “Parques Empresariais ou Tecnológicos”. Por outro lado, os 

efeitos negativos prendem-se com os setores obsoletos atingidos pela crise do fordismo, que tal 

como nas “áreas metropolitanas centrais”, fez com que muitos destes espaços se encontrem 

hoje degradados e vandalizados, sem soluções previsíveis a curto prazo. Por último, o terceiro 

nível espacial prende-se com as áreas periféricas da área metropolitana, onde os efeitos 

produtivos se atribuem ao crescimento do emprego e empresas industriais, assentando na 

difusão/desconcentração da atividade industrial metropolitana, e os efeitos negativos são 

sentidos ao nível das próprias empresas e não de territórios específicos com nos outros dois 

níveis espaciais, evidenciando-se através do baixo nível de capitalização e do baixo número de 

empregados (pouco qualificados e em condições de trabalho precárias), predominando os 

setores tradicionais como o mobiliário, o têxtil, vestuário e calçado (Gomes, 2001).  

Uma vez mais, deve considerar-se o porto de Lisboa como parte fundamental das 

transformações que a AML enfrentou. Merecem sobretudo ser destacadas as obras de 

beneficiação que tiveram lugar no início do século XX. Por outro lado, a partilha de funções com 
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os portos de Setúbal e Sines acabaram por promover instalações portuárias obsoletas na frente 

ribeirinha do rio, situação que tem vindo a sofrer obras de melhoramento através de planos de 

reestruturação e ordenamento elaborados para a margem Norte do Tejo: de Cabo Ruivo a Algés, 

incluem as áreas que se mantém com uso portuário, libertando tantas outras para passeio, 

atividades lúdicas e para construção (como é o caso do Parque das Nações) (Salgueiro, 2002). 

Em suma, a estrutura industrial do final do século XX tornou-se, mais complexa e dispersa 

espacialmente, não apenas graças à reconversão e aparecimento de novos espaços, mas 

sobretudo graças à rede que hoje estabelece ligações e relações entre os vários territórios dentro 

e fora da área metropolitana.  

 

4.3 Avaliação do território: desafios atuais 

A Área Metropolitana de Lisboa traduz, hoje em dia, acentuados desequilíbrios regionais, muito 

por falta de uma visão conjuntural que perspetive níveis de competitividade e desenvolvimento 

equilibrado em relação ao país (Duarte, 2011). Assim, torna-se importante avaliar a AML e os 

desafios que encara atualmente, em termos económicos, sociais e de acessibilidades.   

Segundo Brandão & Brandão (2012), é hoje evidente que as cidades contemporâneas já não 

possuem como elemento dominante a produção industrial. Por outro lado, as atividades inseridas 

no setor terciário, especialmente ligadas aos serviços e ao lazer, ganharam o seu espaço 

encontrando-se constantemente em processo de ampliação e diversificação. A “queda do 

enfoque produtivo da cidade, não conduziu só por si, à constituição de uma nova identidade 

urbana, como modelo uniforme da cidade” Brandão & Brandão (2012:108), uma vez que acabou 

por dar lugar a diversos traços próprios das cidades contemporâneas, leia-se: “globalização, 

escala metropolitana, redes de mobilidades, (…), tecnologias de informação e conhecimento, 

atividades culturais, lógicas de consumo, turismo, multiplicidade de estilos de vida”, entre outras 

(Brandão & Brandão, 2012:108).  

No entanto, os antigos espaços industriais da AML, agora obsoletos, revelam-se como 

verdadeiramente alternativos para as necessidades futuras que a região, dispondo cada vez 

mais das características necessárias não só para novas empresas, como também para as que 

se localizam atualmente em territórios mais centrais, e que aqui se queiram estabelecer. No 

entanto, esta estratégia de desconcentração necessitará de medidas de acompanhamento, no 

sentido de facultar as condições necessárias para estas empresas (sobretudo na implementação 

de loteamentos e parques industriais com o suporte de apoio necessário), de forma a maximizar 

o potencial que a região apresenta. Neste sentido, o desenvolvimento industrial da AML, 

conduzido de forma similar às principais metrópoles internacionais, expele para as áreas 

exteriores à AML as atividades mais intensivas em mão-de-obra, de maior poluição e com menor 

grau de desenvolvimento tecnológico (Gomes, 2001).  
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Deve definir-se como aspeto fundamental em todo o processo de reestruturação, que a 

implantação industrial fora das grandes cidades pode ser observada como um processo de 

desconcentração, mas que o marco das transformações recentes se prende “com o facto dos 

centros de decisão, o efeito catalisador, o ambiente inovador e os serviços essenciais de ordem 

superior continuarem concentrados no espaço metropolitano, particularmente na cidade de 

Lisboa” (Gomes, 2001:16), assim, “o processo de reestruturação industrial da AML tem por base 

a transformação da estrutura organizativa e tecnológica das empresas, a recomposição sectorial 

e o desenvolvimento de novos territórios industriais, assim como a relocalização de algumas 

atividades para fora do espaço metropolitano, tendo como um dos efeitos mais notórios o declínio 

do emprego industrial na globalidade da região” (Gomes, 2001:16).  

Hoje, a desindustrialização é evidente em todo o território, apesar de ser mais significativa na 

margem Sul, por aí ainda se encontrarem a maioria das industrias, tornando-se do ponto de vista 

do ordenamento do território, urgente encontrar uma forma de resolver “os problemas de 

desarticulação funcional (…) aproveitando o investimento feito em novas infraestruturas e em 

benefício da qualidade de vida, ao mesmo tempo que se propõem incentivos para a reconversão 

de algumas atividades económicas para segmentos de mercado com vantagens comparativas à 

escala internacional, onde seja possível criar maior valor acrescentado e, logo, fomentar o 

emprego e o rendimento” (Florentino & Nascimento, 2012:2). Na margem norte, a articulação e 

interdependência entre municípios é notória, beneficiando ainda de uma alta densidade 

residencial e de várias modalidades de transportes públicos, como rodoviário e ferroviário. O eixo 

de Vila Franca de Xira por outro lado é condicionado pelas barreiras físicas que o transpõe (como 

a linha férrea do Norte), sendo no entanto um território privilegiado no que toca à logística e 

considerando-se por isso a reconversão de antigas unidades industriais em paralelo com o 

aproveitamento da capacidade tecnológica existente (Florentino & Nascimento, 2012).  

Assim, a globalização do processo de gentrificação (que genericamente carateriza o processo 

de transformação dos centros urbanos através da renovação dos grupos sociais que aí residem, 

valorizando novamente esses centros) e as particularidades das transformações do território 

português, onde o despovoamento do centro das cidades tem assumido proporções muito 

elevadas. Assim, “o conceito de centralidades em Portugal, à semelhança da situação 

internacional, evoluiu ao longo de três fases: suburbanização, pós-suburbanização, e mais 

recentemente o crescimento e o declínio das zonas residenciais está a viver novas dinâmicas 

face ao processo de gentrificação que atrai alguns residentes para o centro e desloca residentes 

do centro para a periferia”(Xerez, 2008:5). A importância das políticas públicas, as 

transformações na sociedade, as tendências imobiliárias e os estilos de vida são alguns dos 

elementos determinantes nas atuais tendências de centralidades nas cidades em geral, e em 

Lisboa em particular (Xerez, 2008) 

Em termos de acessibilidades, Duarte (2011) corrobora a ideia de que estas são hoje um fator 

determinante do desenvolvimento, existindo no entanto algumas interrogações (a terceira ponte 
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sobre o Tejo e a localização do novo aeroporto por exemplo) que precisam de uma resposta que 

defenda a AML como uma região equilibrada e que rentabilize todo o tipo de funções aí 

presentes.  

“Lisboa sempre se identificou com a frente ribeirinha e é por aí que durante muito tempo passou 

o fundamental da sua vida económica, politica, social e cultural. Aliás ainda nos dias de hoje 

existe uma representação da imagem de Lisboa como “Cidade Ribeirinha”” (Villalobos & Moreira, 

1998: 22) Hoje a principal preocupação em termos de políticas públicas deve passar por devolver 

essa frente ribeirinha aos cidadãos das duas margens do Tejo, para que os concelhos ribeirinhos 

da AML continuem a identificar-se com este recurso natural, aproveitando-o a nível social, 

económico e turismo e lazer.  

Em suma, deve olhar-se para a AML como um território repleto de oportunidades, onde os 

antigos espaços industriais, em alguns casos hoje, zonas obsoletas ou subaproveitadas, podem 

dar lugar a equipamentos e espaços que sirvam a população que aí reside, tornando-se para 

isso necessária a colaboração de diversos atores, quer entidades públicas, quer promotores 

imobiliários privados que vejam nestes espaços locais de interesse do ponto de vista económico.  
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5. A segunda vida de Almada: uma oportunidade ou problema 

para o território metropolitano 

Almada enquadra-se geograficamente na Área Metropolitana de Lisboa, mais concretamente no 

extremo Noroeste da Península de Setúbal, onde também se inserem os municípios do Seixal, 

Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Sesimbra, Palmela e Setúbal. Assim, detém uma relação 

singular com a cidade de Lisboa, a Norte, “um fator que ao longo dos anos tem sustentado o 

termo Margem Sul, designado para enquadrar todo o território a sul do Tejo” (Cruz, 1973:54). 

Como tal, acompanhou desde os anos 30, mas em especial desde a década de 50, todo o 

processo de metropolização da capital (Baptista, 2011). 

Hoje, é clara a necessidade de refletir sobre os brownfields que atualmente se disseminam por 

territórios nacionais e internacionais, uma vez que representam espaços abandonados em 

dissonância com o meio em que se inserem (Vasques & Mendes, 2005). O presente capítulo 

vem de encontro a essa noção, pretendendo dar a conhecer o caso de Almada, mais 

concretamente, a realidade de um território industrial, atualmente obsoleto, na frente ribeirinha 

nascente da atual União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (Figura 

14) – freguesia com cerca de 6 Km² e onde segundo o recenseamento geral da população em 

2011 residiam 49.661 pessoas. A área em estudo por sua vez ocupa cerca de 113 hectares, com 

1,5 quilómetros de frente ribeirinha. 

O principal objetivo deste capítulo passa por refletir sobre a necessidade de trazer a esta frente 

ribeirinha do Tejo um contínuo urbano sustentável, onde se verifique a compatibilização dos usos 

 Figura 14 - Enquadramento geográfico das freguesias de Almada e da Área de Estudo. Fonte: Direção Geral do 
Território. CAOP (2016). Cartografia Própria 
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do solo com a inclusão e valorização do património natural, cultural e paisagístico (Ferreira, 

2010), e que, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos nesse sentido, ainda se 

verifica em muitos espaços uma área com um enorme potencial económico, social e turístico, 

mas muitas vezes subaproveitado. No fundo, coloca-se a necessidade de olhar para o território, 

apresentado em seguida, e perceber o seu passado e presente, perspetivando ainda cenários 

futuros, através da análise evolutiva do contexto socioeconómico do Concelho, dos Instrumentos 

de Gestão Territorial aí presentes e da perceção que entidades públicas como a Câmara 

Municipal de Almada e residentes do mesmo município têm sobre este espaço que possui uma 

característica muito forte a seu favor: a localização onde se insere. 

5.1. O declínio da atividade industrial e o aparecimento do brownfield 

A designação toponímica de Almada advém da palavra árabe Al-madaan, a mina, que 

caracterizou desde o século VIII a ocupação muçulmana na região e a exploração e lavagem de 

ouro nas margens do Tejo. A ocupação muçulmana prolonga-se até 1147, momento em que com 

a conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques (com o auxilio de cruzados ingleses), Almada 

viria a ser tomada aos árabes e governada pela coroa portuguesa (ATKINS et al., 2006). 

Em Março de 1170, D. Afonso Henriques concede proteção régia a Almada e vinte anos depois, 

em 1190, D. Sancho I atribuí pela primeira vez uma carta de foral a este território, “diploma que 

se constitui como um ponto de viragem decisivo no movimento de conquista, ao perspetivar uma 

nova relação entre vencedores e vencidos e, concomitantemente, um outro modelo de dinâmica 

 Figura 15 - Os núcleos pré-históricos. Adaptação: Atkins et. al., 2006, p.40 
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social” (Barros, 2001:243), representando um documento que visa estabelecer um concelho e 

regular a sua administração, deveres e privilégios. 

 A configuração urbana deste território, não é na altura, mais que um pequeno aglomerado de 

habitações nas imediações das muralhas do Castelo, rodeado por uma importante zona de 

exploração agrícola (Figura 15). Nesta época, a produção agrícola e atividade piscatória, aliadas 

à centralidade da vila acabaram por promover os fluxos comerciais para a capital (através de 

Cacilhas, o ponto maior proximidade entre margens), o que despoletou a fixação em Almada, de 

populações oriundas de regiões a sul. Assim, a produção agrícola, ganha um peso bastante 

expressivo na economia local, uma vez que cidades como Lisboa dependiam das zonas 

produtoras na sua envolvente, transformando Almada numa mancha estruturada e complexa de 

quintas que assim se manteve até às primeiras décadas do século XX. (ATKINS et al., 2006) 

Após o terramoto de 1755 e da consequente destruição por ele provocada, Almada tal como 

Lisboa, sofreu uma enorme transformação no seu território uma vez que perdeu o traçado 

medieval que a caracterizava e foi inevitável uma reconstrução que se estendeu até finais do 

século XIX (ATKINS et al., 2006). É a partir dessa altura e durante todo o século XIX, que se 

presencia um longo processo de reestruturação, coincidindo com o surgimento e implantação 

das primeiras indústrias transformadoras numa linha contínua que, partindo dos atuais territórios 

correspondentes à Trafaria, Ginjal, Cacilhas, Margueira, Mutela, Romeira e Alfeite, integram 

“indústrias de moagem, pólvora, metalurgia do ferro, corticeiras e conserveiras” (ATKINS et al., 

2006:48), sendo dependentes do rio que as limita e de Lisboa, pois é da capital que chegam as 

matérias-primas, o combustível entre outros, acabando por tornar o setor industrial o mais 

dinâmico do concelho de Almada (Silva, 2016). Por outro lado, o facto das relações comerciais 

ainda serem sobretudo impulsionadas por via marítima ou fluvial e da frente ribeirinha de Lisboa 

se encontrar em rutura instigada pela expansão desordenada, faz com que a localização 

privilegiada de Almada, junto a Lisboa, beneficie dos efeitos imediatos do desenvolvimento 

industrial (Milheiro, 2009). 

A implantação de unidades corticeiras marca presença a partir de 1870, nos núcleos urbanos 

ribeirinhos como “o Outeiro do Alfeite, o Caramujo, da Romeira, Margueira e Cacilhas” (ATKINS 

et al., 2006:48), “a que no caso presente acresce uma localização no estuário particularmente 

favorável” (ATKINS et al., 2006:50), prolongando a sua atividade durante quase 100 anos, mais 

concretamente até 1950/1960. Estas unidades industriais, possuíam excelentes condições, leia-

se, a acessibilidade aos centros de produção da matéria-prima através do caminho-de-ferro e a 

localização junto ao estuário, facilitador da comercialização e escoamento do produto, para os 

respetivos destinos finais através do porto de Lisboa (ATKINS et al., 2006).  

Dada a herança cultural de uma zona em contacto permanente com o rio, e em particular com o 

estuário do Tejo, também a instalação da indústria conserveira gera o desenvolvimento da 

indústria alimentar e, concomitantemente, de outras indústrias auxiliares de transformação de 

derivados de peixe, como por exemplo os óleos e as farinhas (ATKINS et al., 2006).  
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O setor económico no Concelho continua a progredir, graças ao alargamento e crescimento do 

setor industrial, que, em consequência, faz crescer centros urbanos ribeirinhos como o Ginjal e 

Cacilhas, dando à vila de Almada um papel administrativo (Silva, 2016).  

No fim da década de noventa do século 

XIX, é fundada a companhia “Parceria dos 

Vapores Lisbonenses” com sede no Cais 

do Sodré (Figura 16), resultado da 

associação de um grupo da família Burnay 

(que operava desde 1961) e a empresa 

Hersent, responsável pelas obras do Porto 

de Lisboa. Esta companhia institui carreiras 

regulares entre a margem sul e a margem 

norte, nomeadamente Lisboa, Cacilhas, 

Cova do Vapor, Trafaria e Montijo. Em 

1957, passa a designar-se “Sociedade 

Marítima de Transportes, Lda” e dezoito 

anos mais tarde, as cinco sociedades privadas que operavam o tráfego fluvial são nacionalizadas 

e originam uma única empresa: Transtejo (Leite, 2011). E em 1959, Harry Parry & Sons, instala 

no Ginjal um estaleiro para a construção de navios (ATKINS et al., 2006). 

Em 1962, o Governo autorizou o Porto de 

Lisboa a ceder à Lisnave (Figura 17) uma 

área para a construção de um estaleiro 

naval (Decreto-Lei nº44 708), na zona da 

Margueira. A Lisnave é na verdade, uma 

empresa que descende de forma direta 

dos estaleiros da Companhia União Fabril 

(CUF), que remonta aos anos trinta do 

mesmo século. Neste sentido, a 

experiência da CUF nos estaleiros do 

porto de Lisboa, proporciona ótimas 

condições para enquadrar o nascimento da nova empresa, numa estratégia de crescimento 

apoiado e nunca no aproveitamento passivo desta nova janela de negócio (de Faria et al., 2001). 

A construção desse equipamento teve início logo em 1962 e foi inaugurado 5 anos mais tarde, 

apesar da segunda fase da obra (construção da Doca 13, doca seca) só ter sido concluída em 

1971, tendo os estaleiros da Lisnave e a doca sido considerados os maiores do mundo (Silva, 

2016).  

É ainda na década de sessenta do século XX, que se começa a manifestar uma evidente vontade 

em unir fisicamente as duas margens, vontade essa que acabou por resultar, após várias 

Figura 16 - Estação da Parceria dos Vapores Lisbonenses 
(Inicio do século XX), Cais do Sodré. Fonte: Lisboa de 

Antigamente, 2017 

Figura 17 - Pórtico Lisnave Fonte Própria 
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propostas, na construção em 1966 da “Ponte de Salazar”, posteriormente redenominada “Ponte 

25 de Abril” (ATKINS et al., 2006). Esse facto, em sincronia com a instalação dos estaleiros 

navais da Lisnave na Margueira, colocam Almada numa dinâmica de desenvolvimento urbano 

de rutura com o passado (Silva, 2016). Por outro, a construção da ponte sobre o Tejo veio 

fomentar dois processos simultâneos - metropolização e suburbanização, “dando lugar à fixação 

de pessoas com atividade profissional em Lisboa e passando a denominada margem sul a 

acumular funções de dormitório” (Esteves, 1991:15).  

O desenvolvimento industrial acabou por 

suscitar o aparecimento de bairros operários, 

enquadrados no Plano Integrado de Almada 

(PIA), executado em 1969 no “decurso das 

políticas de habitação no governo de Marcelo 

Caetano e após criação do Fundo Fomento da 

Habitação”(Costa, 2006:38). O PIA expressava 

uma nova vaga de intervenção direta do 

Estado, com uma visão adaptada sobre a 

expansão urbana, através de materializar em 

espaços vazios o conceito de funcionalidade, 

detendo como objetivos primordiais o 

reequilíbrio urbanístico, através da ocupação 

metódica de espaços para habitação e da 

especulação imobiliária de terrenos para 

construção e a diminuição da pressão 

demográfica sobre Lisboa, fomentada através 

do êxodo de população vinda de zonas rurais, 

para centros industriais da margem sul (como a 

Lisnave) e agravada pela nova acessibilidade 

através da Ponte (Costa, 2006).  

As “contingências decorrentes da inauguração da travessia da Ponte sobre o Tejo, em 1966, e 

da instalação dos estaleiros navais da Lisnave na Margueira, em 1967, precipitam Almada numa 

dinâmica de desenvolvimento urbano de rutura com o passado” (ATKINS et al., 2006:56). 

Almada foi construída essencialmente durante o século XX (Figura 18), resultado de uma 

transformação acelerada que acabou por induzir uma imagem de cidade operária graças ao peso 

da indústria naval, que acabou também por marcar a identidade local e o imaginário da população 

nacional. Esta realidade, associada ao valor acessível dos terrenos junto à linha de água, 

acabam por definir o início do declínio da atividade agrícola e a consolidação da estrutura 

industrial emergente verificando-se a deslocação de mão-de-obra do setor primário para o setor 

secundário até meio do século XX. Por outro lado, os fluxos imigratórios em conjunto com o 

Figura 18 - Ocupação urbana em Almada entre 1979 e 
1993. Fonte: Lamas, 1998 
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crescimento industrial foram determinantes crescimento e redefinição das áreas urbanas 

(ATKINS et al., 2006).  

Se em 1969, o estaleiro da Lisnave empregava 4.000 trabalhadores, em 1974, no seguimento 

na revolução dos cravos, o estaleiro da Margueira integrou todas as outras empresas auxiliares, 

aumentando o número de trabalhadores para um total de 9.000 pessoas e em 1976 para 10.000, 

possuindo assim mais de um terço do pessoal total empregado na indústria naval (Figura 19) 

(ATKINS et al., 2006 & Mota, 1978).  

Entre o final da década de setenta e o início da década de noventa, a Lisnave sofreu progressos 

e recuos nos seus níveis de produção, não tendo esse facto sido benéfico para nenhuma das 

partes envolvidas, empresa e funcionários. Em 1978 e 1979, a Lisnave acabou por abandonar a 

construção naval, transferindo funcionários e equipamentos relacionados com essa função para 

instalações em Setúbal, conservando na Margueira somente a vertente ligada à reparação naval. 

Devido a esta realidade, e a um período de recessão económica profunda, o número de 

trabalhadores foi diminuindo progressivamente, e em 1985, empregava somente 4.000 pessoas. 

Já no final da década de oitenta, a empresa registou um aumento na sua produção, tendo, no 

entanto mantido o número de empregados e optando por subcontratar conforme aquilo que as 

necessidades exigiam. No início da década de noventa (1992/1994), os estaleiros da Lisnave em 

Almada voltam a registar um novo decréscimo na sua produção, e em consequência dessa 

realidade o Governo acaba por aprovar o encerramento do estaleiro em 1993, assim sete mais 

tarde, dá-se o encerramento definitivo, com a centralização da atividade de reparação naval 

também em Setúbal (ATKINS et al., 2006). Questionada a Câmara Municipal de Almada sobre 

esta realidade, foi-nos dito através do Arquiteto Luís Bernardo que o encerramento dos estaleiros 

Figura 19 - Pessoal ao serviço das empresas do Setor Naval, 1976. Fonte: Mota, 1978 
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da Lisnave afetou muito o desenvolvimento socioeconómico de Almada, uma vez que “do ponto 

de vista social, se perdeu a herança industrial que a cidade tinha. Por outro lado, do ponto de 

vista económico, houve a necessidade de fornecer uma resposta de emergência, através de 

políticas públicas, às pequenas e médias empresas (normalmente familiares) que trabalhavam 

diretamente com a Lisnave e que viram o seu negócio sofrer uma rutura” (Bernardo, 2016).  

Num passado mais remoto, a ponte sobre o Tejo e a introdução de transportes fluviais 

beneficiaram bastante a acessibilidade a Lisboa, impondo Almada como uma cidade de suporte 

residencial a populações que diariamente se deslocam à margem norte para trabalhar. Durante 

as últimas décadas, Almada enquanto cidade, consolidou o seu território através da ocupação 

ou substituição do edificado existente, no entanto, paralelamente deu-se encerramento de 

algumas indústrias (como da cortiça, da moagem e da construção/manutenção naval) e o 

abandono dos núcleos residenciais mais antigos da cidade. Almada tem vindo assim a consolidar 

as suas funções de nível superior em vários domínios, esbatendo cada vez mais as 

desigualdades perante a capital, demonstrando assim a emergência de novas centralidades na 

AML e o potencial que daí pode advir (Silva, 2016). 

A transição para o período pós-industrial, leia-se segunda metade do século XX, trouxe 

marcantes alterações para a frente ribeirinha do concelho, quer em termos de usos como de 

funções, sobretudo graças ao abandono das atividades portuárias e industriais desse local. As 

transformações tecnológicas nos navios e equipamentos, assim como as alterações nos modelos 

de comércio internacional e na organização dos transportes marítimos, o progresso dos sistemas 

de informação e comunicação e o alargamento e complexidade das redes logísticas, culminaram 

na “evolução da estrutura, morfologia e extensão dos espaços ocupados por atividades 

portuárias e atividades industriais” (Fernandes et al., 2016:160), conduzindo ao crescente 

afastamento entre as cidades e os portos, uma vez que estes procuram hoje locais com águas 

mais profundas e terrenos 

mais espaçosos, de forma 

a conseguir responder às 

necessidades atuais, 

acabando com levar 

consigo as atividades 

industriais. No entanto, 

continua por resolver o 

problema que envolve a 

regeneração dos 

brownfields do chamado 

“segundo ciclo de 

industrialização moderna”, 

que no caso especifico no 

Estuário do Tejo, conta 

Figura 20 - Localização dos brownfields do segundo ciclo de industrialização 
moderna no Estuário do Tejo. Fonte: A. Fernandes, et al, (2016) 
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com três consideráveis áreas industriais obsoletas (Figura 20), nomeadamente: os terrenos dos 

antigos Estaleiros da Lisnave (Margueira, Almada), Siderurgia Nacional (Seixal) e 

CUF/Quimiparque (Barreiro) (Fernandes et al., 2016). 

O Plano Estratégico do projeto em questão foi aprovado, a 12 de Setembro de 2008, por 

determinação da Resolução do Conselho de Ministros nº137/ 2008, frisando a necessidade de 

promover a requalificação destes espaços de forma integrada, numa ótica que desse o devido 

valor à sua utilidade pública, uma vez que possuem grandes potencialidades de reconversão, 

sendo capazes de promover uma estratégia de desenvolvimento urbanístico sustentável e 

contribuir para a dinamização económica da região, reforçando sempre a competitividade de toda 

a AML. 

No seguimento da desativação de unidades industriais e estaleiros navais, o Arco Ribeirinho Sul 

integra-se como a área onde se irão concretizar importantes projetos de regeneração urbana. A 

existência de mão-de-obra qualificada e o empreendedorismo que se regista nestes concelhos 

admite que os investimentos aí efetuados deverão estimular a conceção de novas centralidades 

a uma escala regional, que se encontrem providas de atividades económicas com grande 

capacidade de exportação, no segmento das indústrias criativas, turismo e saúde, se 

corretamente inseridas num padrão de sustentabilidade urbana eficiente (Florentino & 

Nascimento, 2012).  

De forma mais restritiva, foram ainda elaborados planos e projetos que incidissem em cada um 

dos brownfields identificados, pelo que tomaremos em consideração a realidade da Margueira 

(Almada), onde a primeira iniciativa de regeneração deste local, surgiu na década de noventa do 

século passado, através do Fundo Margueira Capital com o Projeto Nova Almada Nova, que 

compreendia que a desativação do Estaleiro da Margueira e a sua atribuição a uma empresa 

constituída maioritariamente por capitais públicos criava a oportunidade de fazer um investimento 

urbano (idealizado para o século XXI), precursor e estruturante, numa zona central da AML, que 

visasse apagar a conotação negativa, que Almada, vulgar ‘Outra Banda’ detinha, e ao mesmo 

tempo impulsionar um impacto significativo na economia da margem sul (Margueira SGFII, 2001). 

No entanto, apesar da discordância da Câmara Municipal de Almada (CMA) o projeto acabou 

por ser posto de lado, particularmente no que dizia respeito ao conceito e densidade de ocupação 

então previstos (A. Fernandes et al., 2016). 

Almada enquanto cidade possui um fator decisivo na requalificação do território: a existência de 

uma zona industrial abandonada de grande dimensão, suscetível de reconversão para novos 

usos, que se situa entre dois dos principais núcleos tradicionais da cidade, leia-se os centros 

urbanos da Cova da Piedade e Cacilhas. O grande privilégio desta porção de território 

Almadense prende-se com a frente ribeirinha desimpedida, que representa uma oportunidade 

singular para uma reconfiguração planeada da cidade, aproximando os cidadãos da frente 

ribeirinha e contribuindo para a concretização de uma capital de duas margens, tornando-se esta 
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uma das maiores potencialidades da cidade (ATKINS et al., 2006). É neste sentido que surge a 

necessidade da criação de um plano, nomeadamente o “Plano de Urbanização de Almada 

Nascente”, que como veremos mais à frente, vem privilegiar a multifuncionalidade do território e 

a diversidade de usos, com o objetivo primordial de reforçar a emergência de novas centralidades 

urbanas na AML (A. Fernandes et al., 2016). 

 

5.2. Planos e estratégias em vigor na área em estudo 

Com a necessidade de conceber um plano que urbanístico para o território Almadense, torna-se 

fundamental entender o que a legislação disponível prevê para o espaço em questão. Procura-

se com este processo de investigação, perceber o papel da Administração Pública e do setor 

privado na reconversão urbana do brownfield em estudo, de forma a entender a realidade 

urbanística a ele associada atualmente. Nesse sentido, os Instrumentos de Gestão Territorial 

aplicáveis ao território e consequentemente aquilo que eles estabelecem torna-se relevante para 

os projetos urbanísticos que aí possam ser concretizados.  

Analisam-se aqui: (1) o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa (PROT-AML), que de forma genérica visa desenvolver, no âmbito regional, as opções 

estratégicas que constem no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e nos 

Planos Sectoriais, neste caso em particular no Plano Nacional de Desenvolvimento Económico 

e Social (PNDES) – Plano Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Grandes Opções do 

Plano (GOP’s) e Programa de Governo; (2) Plano Diretor Municipal de Almada (PDMA), tal como 

os seus homónimos, são enquadrados pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) e pelo Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), e sendo de âmbito municipal, estabelecem estratégias de 

desenvolvimento territorial a esse nível; (3) Estratégia Lisboa 2020, que como o próprio nome 

indica estabelece uma estratégia para a região de Lisboa para um horizonte temporal até 2020.  

 

5.2.1. Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

O PROT-AML estabelece em si opções estratégicas ao nível económico, ambiental, territorial e 

de coesão sócio territorial, expressas de forma mais meticulosa nas normas orientadoras que lhe 

sucedem, com o verdadeiro objetivo de responder a quatro prioridades essenciais:  

1. Sustentabilidade ambiental; 

2. Qualificação metropolitana; 

3. Coesão sócio territorial; 

4. Organização do sistema metropolitano de transportes. 



54 

Neste sentido, torna-se fundamental perceber aquilo que defende para territórios como a 

Margueira. Almada insere-se assim na Área Metropolitana Central, que integra os “contínuos 

urbanos que envolvem as duas margens do Tejo e pelos espaços mais diretamente dependentes 

e articulados com o núcleo central metropolitano, a cidade de Lisboa” (CCDR-LVT, 2002:25), 

sendo que a Margueira, se encontra localizada numa “Área com Potencialidades de 

Reconversão e Renovação” (Figura 21) que designa os espaços ocupados por equipamentos 

obsoletos ou em processo de desativação que tendem a ser reconvertidos ou renovados, por 

outro lado, a sua posição na AML e a dimensão das áreas a renovar criam condições ao 

desenvolvimento de novas centralidades metropolitanas com a instalação de atividades 

dinâmicas e inovadoras” (CCDR-LVT, 2002:28), estimulando a competitividade e a qualificação 

de espaços que se encontram atualmente enfraquecidos (CCDR-LVT, 2009). 

Estes espaços apresentam ainda um grande potencial de utilização, que se prende sobretudo 

com a enorme disponibilidade de terreno e a qualidade paisagística oferecida, uma vez que se 

encontram tão próximos do Estuário do Tejo (CCDR-LV 2007).  

O PROT-AML defende ainda a necessidade de requalificar os espaços urbanos ribeirinhos e as 

margens do estuário, de forma a proteger o seu valor ambiental e o papel fundamental enquanto 

símbolo da identidade sociocultural da área metropolitana. Por outro lado, é urgente a 

reconversão dos espaços onde hoje ainda se situam enormes complexos industriais obsoletos 

ou em vias de desativação, de forma a integrarem projetos de requalificação global das áreas 

ribeirinhas (leia-se por exemplo a frente ribeirinha de Almada-Seixal-Barreiro) (CCDR-LVT, 

2002). 

Assim os pólos de Almada, Seixal e Barreiro, o denominado Arco Ribeirinho Sul, devem afirmar-

se como um conjunto funcional e supramunicipal, que complemente Lisboa na Península de 

Setúbal através de uma forte rede de acessibilidades e ao reconverter os antigos complexos 

industriais promover a sua utilização para serviços dedicados ao apoio às atividades económicas 

e à conceção de mais espaço público (CCDR-LVT, 2002).  
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O Esquema do Modelo Territorial do PROT-AML (Figura 21) e consequentemente a sua 

implementação pressupõe ainda a concretização das ações urbanísticas de desenvolvimento 

municipal. Encontrando-se a área em estudo incluída numa “Área Urbana a Articular e/ou 

Qualificar”, deve ser alvo de máxima cuidado a promoção da “relocalização, reconversão ou 

modernização das áreas industriais em situação de declínio, abandono ou que causem 

problemas graves ao sistema urbano vizinho (nomeadamente poluição hídrica, atmosférica ou 

de outro tipo), privilegiando novos usos compatíveis com a proximidade habitacional, em 

particular os serviços de apoio às atividades económicas e a criação de espaço público” (CCDR-

LVT, 2002:122).  

Figura 21 - Dinâmicas Territoriais na AML. Fonte: PROT-AML (2002) 
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5.2.2. Plano Diretor Municipal de Almada 

O Plano Diretor Municipal de Almada foi ratificado em Resolução de Concelho de Ministros, 

Nº5/97, a 14 de Janeiro de 1997, cujo prefácio esclarece os antecedentes do processo em 

questão. É neste prefácio que aparece justificada a “exclusão de ratificação das disposições do 

PDMA para os terrenos da Margueira” (ATKINS ; et al, 2009:8), uma vez que esses terrenos 

colocam em causa o programa de utilização que o Estado definiu para o local. Assim, o Plano 

de Urbanização de Almada Nascente (PUAN) encontra-se numa porção do território onde não 

incide nenhum Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) em vigor, estando por isso 

compreendido pelo PDMA em pelo menos metade da sua área de intervenção.  

Analisando a Planta de Ordenamento do PDM de Almada (Figura 22), que representa o modelo 

de estrutura espacial do território municipal de forma a apresentar os sistemas estruturantes que 

o compõe assim como a classificação e qualificação dos solos e as unidades operativas de 

planeamento e gestão definidas. Assim, Almada Nascente encontra-se definida através da 

UNOP1, que inclui as seguintes classes e categorias de espaços: 

1. Espaços urbanos, nomeadamente área urbana consolidada – que define “espaços 

dotados de infraestruturas urbanísticas e destinados predominantemente à edificação” 

(CMA, 1997:168); 

2. Espaços terciários; 

3. Espaços industriais, nomeadamente classificado como existente – que define “espaços 

destinados a unidades transformadoras e respetivos serviços de apoio, possuindo ainda 

normalmente sistemas próprios de infraestruturas” (CMA, 1997:168); 

4. Espaços de equipamentos; 

5. Espaços verdes de recreio e lazer; 

6. Espaços culturais e naturais; 
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No que toca aos espaços industriais, e segundo o Art.13º do Regulamento do PDMA, dada a sua 

proximidade a áreas residenciais, deve ser dada especial atenção à sua integração a nível 

ambiental, designadamente através da plantação de “cortinas verdes de proteção” e da 

introdução de dispositivos de combate à poluição do ambiente. No caso específico as instalações 

dos estaleiros navais da Lisnave devem ser alvo de um estudo detalhado com vista a ultrapassar 

os efeitos nocivos que atualmente representam para o ambiente.  

O Art.111º do Regulamento do PDMA, estabelece ainda a necessidade de contenção da 

expansão industrial na frente ribeirinha do Tejo, não permitindo o alargamento dos atuais 

Figura 22 - Planta de Ordenamento do PDM de Almada 

Figura 23 - Planta de Condicionantes do PDM de Almada 
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perímetros das instalações das unidades industriais, nem a ampliação das construções já 

existentes.  

Por outro lado, a Planta de Condicionantes (Figura 23), que identifica as servidões e restrições 

de utilidade pública em vigor, reconhece dois destes espaços na zona afeta ao PUAN: núcleos 

históricos incluídos na “proteção do património edificado” e redes viárias (rodoviárias ou 

ferroviárias) e redes de águas incluídos na “proteção de infraestruturas” (CMA, 1997:168). 

Em resumo, o PDMA defende a necessidade da elaboração de um novo conjunto de metas para 

o desenvolvimento do concelho, nomeadamente o Plano de Urbanização de Almada Nascente. 

Essas metas devem por isso ser acompanhadas de objetivos para um desenvolvimento 

sustentável como reforçar o papel de Almada enquanto: ator central no contexto da “cidade de 

duas margens”, contando com o potencial inerente ao arco ribeirinho sul e há sua localização de 

excelência junto ao estuário do Tejo; território multifuncional; território competitivo e inovador à 

escala global; entre outros (CMA, 1997). 

 

5.2.3. Estratégia Lisboa 2020  

O documento “Estratégia Lisboa 2020”, elaborado entre 2005 e 2006 e aprovado em 2007 

(posterior à realização do Plano de Urbanização de Almada Nascente), estabelece uma visão 

estratégica para a região de Lisboa para o horizonte 2020, onde pretende caraterizar o território 

como competitivo, cosmopolita, coeso e conectado (ATKINS, et al. 2009). Neste sentido, prevê 

os quatro eixos estratégicos em que a região deve assentar: competitividade através da 

internacionalização; dinâmica territorial, através da conexão e articulação entre o exterior e o 

interior do território, ou seja, uma dupla convergência: intrarregional e comunitária; dinâmica 

social, através da criação de oportunidades que permitam mobilidade social, aumento da 

qualidade de vida e da equidade social; governabilidade e governança na estratégia para a 

Região de Lisboa (CCDR-LVT, 2007). 

Torna-se oportuno conceder particular importância ao princípio da dinâmica territorial em 

especial a um dos três princípios que o compõe: “princípio de requalificação e revalorização do 

território, do património habitacional e patrimonial, assegurando a coerência territorial, 

controlando o uso extensivo do solo, apoiando uma renovação de funções e formas de 

apropriação da terra e, sobretudo, conjugando tradição e modernidade no uso da cidade” (CCDR-

LVT, 2007:88).  

No documento em análise, prevêem-se ainda vários projetos e ações de concretização relevante 

para a Região de Lisboa, entre eles a Requalificação do Arco Ribeirinho Sul (Programa 5, 

Subprograma 2), onde de pretende atrair novas indústrias e serviços (no âmbito do ambiente, 

turismo e multimédia), sendo para isso necessário: a intervenção sócio urbanística de 

reconversão dos brownfields existentes nas zonas de Almada Nascente (Margueira), Seixal 
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(Siderurgia Nacional) e Zona Industrial do Barreiro (Quimiparque); e requalificação das zonas 

ribeirinhas.  

O objetivo deste projeto passa essencialmente pelo cumprimento de três objetivos: preservar e 

recuperar as zonas ribeirinhas, devolvendo-as à população; reconverter as áreas industriais em 

declínio ou obsoletas; e por fim, promover a utilização da frente atlântica como espaço de recreio 

e lazer, articulando três dos quatro eixos estratégicos acima mencionados (competitividade; 

dinâmica territorial e dinâmica social). No entanto, a “não-realização” deste projeto, pode surtir o 

“desaproveitamento da oportunidade de implementar um modelo territorial de metrópole com 

duas margens, alargando as disparidades entre a Grande Lisboa e a Península de Setúbal” 

(CCDR-LVT, 2007:135).  

O documento Estratégia Lisboa 2020 aponta ainda a necessidade do fortalecimento da 

sustentabilidade e competitividade da Área Metropolitana de Lisboa, uma vez que esta realidade 

se encontra relacionada à forma como o território gere o seu crescimento urbano, assegurando 

a contenção da expensão em mancha e por outro lado, reutilizando os espaços devolutos. Assim, 

presume-se que o crescimento urbano se expanda para brownfields como o espaço da Margueira 

(ATKINS ; et al, 2009). Assim, estes espaços deverão ser reservados para um urbanismo de 

excelência, mais sustentável e amigo do ambiente.  

Sinteticamente, as ambições expressas na Estratégia Lisboa 2020 vão de encontro ao Plano de 

Urbanização de Almada Nascente, tal como veremos mais à frente.  

  

Figura 22 - Área Industrial Obsoleta em Almada, utilizada para arte urbana. Fonte: Própria 
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5.3. Plano de Urbanização de Almada Nascente – Cidade da Água 

O presente capítulo encontra-se dedicado à caracterização do Plano de Urbanização de Almada 

Nascente (PUAN), intitulando Almada como a futura Cidade da Água. De forma genérica, e 

servindo como mote para uma abordagem detalhada ao PUAN, deve olhar-se para os objetivos 

que a Câmara Municipal possui para a cidade, nomeadamente: uma maior articulação com o 

estuário através da extensa frente ribeirinha; uma maior complementaridade em relação à 

capital; a transformação de alguns espaços de trânsito automobilístico em áreas pedonais 

destinadas a lazer; a aposta em equipamentos culturais, turísticos e de investigação; a proteção 

do meio ambiente; e o aproveitamento das antigas estruturas industriais (Bezerra, 2013). Há 

ainda que ter em consideração que se trata de uma regeneração de brownfields do segundo ciclo 

de industrialização moderna, como é o caso daqueles que se encontram atualmente na 

Margueira, cuja extensão, localização e passivos ambientais associados, trazem novos desafios 

aos territórios onde se inserem (A. Fernandes et al., 2016). 

De forma a afirmar as suas competências no âmbito do ordenamento do território, a CMA decide, 

após o encerramento dos estaleiros navais da Lisnave, iniciar a preparação de um concurso 

internacional com o objetivo claro de elaborar os estudos necessários que esclarecessem as 

reais necessidades na definição da ocupação daquele fragmento do território almadense. Assim, 

em 2001 é lançado o concurso e constituído um júri internacional, exclusivamente técnico e com 

um total de onze membros (cinco pertencentes à CMA e os restantes provenientes de diversos 

organismos de núcleos de intervenção dos estudos em causa), com o objetivo de eleger a melhor 

proposta. Foram então eleitos cinco dos dezanove consórcios aderentes numa fase de pré-

qualificação, assegurando que nesse núcleo se encontravam asseguradas as melhores 

condições no que toca ao cumprimento dos critérios previamente definidos (ATKINS et al., 2006). 

É neste seguimento que em Outubro de 2002, a Câmara Municipal aprova o Relatório do Júri 

que concede o primeiro lugar do Concurso ao Consórcio de três ateliês de arquitetura: Atkins, 

Santa-Rita, arquitetos e Richard Rogers partnership (Bezerra, 2013). Foi-lhes atribuída a 

elaboração do Estudo de Caracterização Ambiental, Geológica e Geotécnica (ECAGG) e o Plano 

de Urbanização da Frente Ribeirinha Nascente da Cidade de Almada (PU) (ATKINS et al., 2006). 

O projeto Almada Nascente unifica-se então em torno de dois subprodutos fundamentais, que 

vêm traduzir os resultados principais de um procedimento dinâmico que engloba e articula os 

âmbitos ambiental, físico, socioeconómico, urbanístico e financeiro, necessários na definição de 

uma estratégia sustentável para a reconversão deste território industrial obsoleto - cerca de 113 

hectares de área de intervenção que incluem os antigos estaleiros da Lisnave (Atkins et al., 

2009). É assim caraterizada como uma área de centralidade metropolitana onde se pretende 

criar “uma cidade sustentável, privilegiando a arquitetura bioclimática, a utilização racional da 

energia e da água, o uso dos transportes públicos, a fruição dos espaços públicos e das zonas 

verdes” (CMA, 1997:38). 
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Assim, o consórcio entre a Atkins, Santa-Rita, arquitetos e Richard Rogers partnership formou 

uma equipa multidisciplinar para integrar o ECAGG e o Plano de Urbanização sendo constituídas 

por diversas especialidades (e número de consultores): 

E
s
tu

d
o

 d
e
 

C
a
ra

c
te

ri
z
a
ç
ã
o

 

A
m

b
ie

n
ta

l,
 G

e
o

ló
g
ic

a
 e

 

G
e
o
té

c
n

ic
a

 
 Coordenação (3) 

 Especialidades: 

 Contaminação e Remediação (4) 

 Amostragens (2) 

 Geologia e Geotecnia (2) 

 Estruturas Portuárias (1) 

P
la

n
o
 d

e
 U

rb
a
n

iz
a
ç
ã
o
 A

lm
a
d
a
 N

a
s
c
e
n
te

 

 Coordenação (3) 

 Núcleo Central (13) 

 Especialidades: 

 Desenho Urbano (12) 

 Paisagismo (6) 

 Mobilidade e Transportes (1) 

 Enquadramento Urbanístico, Socioeconómica e 

Equipamentos (2) 

 Ambiente Urbano. Águas, Resíduos, Ruído e Energia (10) 

 Hidrodinâmica Costeira (1) 

 Estudos de Viabilidade e Modelo de Implementação (3) 

 Apoio Jurídico (2) 

 Apoio Gráfico e SIG (7) 

 Maquetas (3) 

O Consórcio vencedor acaba então por dividir funções na elaboração dos documentos. Como é 

percetível na tabela acima indicada, cabe à Atkins assegurar a coordenação geral dos dois 

estudos, bem como “os domínios do planeamento estratégico, urbanismo e política urbana, 

desenvolvimento económico e social, mobilidade e transportes, ambiente e paisagismo, 

hidráulica e infraestruturas, contaminação de solos, geologia e geotecnia e, ainda, a análise 

financeira” (ATKINS et al., 2006:24). Por outro lado, a responsabilidade do desenho urbano ficou 

atribuída, de forma partilhada às equipas de Richard Rogers partnership e Santa-Rita arquitetos, 

com a participação da Atkins. De forma a assegurar a eficiência do projeto e a tirar maior partido 

das mais-valias e especificidades de cada empresa, desenvolveu-se uma metodologia de 

trabalho assente na realização de workshops, nos quais participaram durante todo o projeto os 

elementos-chave da equipa técnica e sempre que necessário técnicos municipais, permitindo um 

fluxo de informação permanente entre todas as partes (ATKINS et al., 2006).  

Estes workshops, detinham duas tipologias distintas. Se um, como foi mencionado 

anteriormente, não era mais do que reuniões com os decisores locais, leia-se Câmara Municipal, 
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Assembleia Municipal ou Juntas de Freguesia, outro, envolvia reuniões com os Stakeholders 

definidos: 

 Fundo Margueira Capital 

 Barreiros e Irmãos (Herdeiros) 

 UNL – Universidade Nova de Lisboa 

 Associação de Comércio e Serviços 

do Distrito de Setúbal 

 Clube Náutico de Almada 

 APL – Administração do Porto de 

Lisboa 

 Transtejo 

 Estradas de Portugal 

 MTS – Metro Transportes do Sul 

 API – Agência Portuguesa de 

Investimento 

 AERSET 

 APPI – Associação Portuguesa de 

Promotores Imobiliários 

 APEMI – Associação de 

Empresários de Mediação 

Imobiliária 

 Base Naval de Lisboa – Alfeite 

 Arsenal do Alfeite 

 Associação de Colectividades do 

Concelho de Almada 

 AERCA – Associação de 

Empresários da Costa Azul 

 Assembleia Municipal de Almada 

 JF da Cova da Piedade e Cacilhas 

Este Painel de Atores-Chave foi constituído com o objetivo de partilhar, antes dos momentos de tomada 

de decisão, as propostas estruturantes que surgiam no decorrer dos trabalhos. Assim, a realização 

destes debates acabou por fomentar soluções concensuais entre os vários parceiros, permitindo 

reconhecer as orientações mais eficientes para o correto desenvolvimento do projeto. 

De forma mais 

pormenorizada o ECACC, 

inside sobre os 113 hectares, 

que correspondem ao 

território entre Cacilhas e a 

Cova da Piedade, em 

particular sobre os terrenos 

afetos aos antigos estaleiros 

da Lisnave, que ocupam 

cerca de 50 hectares. A 

elaboração deste estudo 

validou a necessidade de 

obter evidências técnicas 

sobre: as condições atuais da 

área de intervenção, em 

termos de estabilidade 

geológica e geotécnica dos 

aterros; e identificar, delinear 

e quantificar a contaminação dos solos, águas subterrâneas e sedimentos existentes, analisando e 

Figura 23 - Delimitação do Plano de Urbanização Almada Nascente. Fonte: 
Cartografia Própria 
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avaliando os riscos ambientais associados a essa contaminação, em particular nos antigos estaleiros. 

Assim concluíu-se que as condições encontradas na área de intervenção não constituem limitações 

profundas ao desenvolvimento urbanístico desse espaço, no entanto, deve ter-se em consideração 

alguns aspetos nas fases posteriores do Plano, como: “a presença de resíduos e a existência de 

depósitos superficiais de granalha no interior do antigo estaleiro e, ainda, com o risco de liquefacção 

de algumas zonas do aterro, em caso de ocorrência de sismos fortes”; e no em termos da gestão de 

solos contaminado, considera-se “manutenção de todos os resíduos e solos contaminados no interior 

da área de intervenção, de forma segura, o que permitirá reduzir as necessidades de importação de 

material para a construção da nova urbanização e contribuir para a sustentabilidade do processo” 

(Atkins et al., 2009:15).  

Por outro lado, o Plano de Urbanização surge no seguimento das dinâmicas emergente em Almada, 

relacionadas com a expansão do centro geográfico da capital e sustentadas por uma politica local de 

qualificação e valorização do espaço. No fundo, estes planos de transformação da cidade procuram 

em traços largos, requalificar os espaços degradados ou renovar os espaços históricos, preservando 

os marcos importantes do passado (Bezerra, 2014). Torna-se portanto necessária uma atuação 

planeada e preparada, sobretudo no que toca à intervenção na frente ribeirinha nascente de Almada, 

que assume atualmente uma dimensão e carácter estratégico tanto para a cidade como para Lisboa. 

Se para a primeira significa um espaço de consolidação urbana e qualificação da cidade, para a capital 

e envolvente ribeirinha, significa um novo passo na recentragem em volta do estuário. É neste sentido 

que se desenvolve o Plano de urbanização de Almada Nascente, que tal como o ECACC ocupa cerca 

de 113 hectares (Figura 25), onde se inserem a frente ribeirinha nascente da cidade de Almada com 

mais de dois quilómetros e parte das antigas freguesias de Cacilhas e Cova da Piedade. (Atkins et al., 

2009). 

O Plano de Urbanização de Almada Nascente (Figura 26), tem como principal visão estratégica a 

capitalização da sua localização de excelência na frente ribeirinha do Tejo, de forma a criar uma nova 

comunidade urbana para o século XXI, promovendo a aproximação ao estuário e tornando-se um local 

de complementariedade em relação a Lisboa, através de diversos elementos estratégicos, enquanto: 

local de trabalho, promovendo a posição de Almada Nascente com a concretização de um novo centro 

terciário; local de relação com a água, concedendo uma nova importância ao rio enquanto elemento da 

cidade, combinando novos ursos urbanos, seja habitação, indústria ou serviços; local para habitar, 

oferecendo condições excepcionais para habitar, apostando num desenho distintivo e em modelos 

Figura 24 - Plano de Urbanização Almada Nascente. Fonte: Skyscrapercity, 2017 
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flexiveis de usos, tipologias e regimes de propriedade; local de cultura, reforçando equipamentos e 

criando formas de expansão de eventos culturais ligados ao rio e à história local; local de conhecimento, 

aproveitando os equipamentos relevantes de educação e investigação existentes no concelho para 

desenvolver uma componente cientifica e tecnológica de importância e escala nacional. No fundo, este 

PU pretende recuperar o brownfield aí existente através de alguns objetivos estratégicos em vários 

âmbitos de atuação: económico, social, mobilidade, urbanistico, paisagistico, ecológico, ambiental e 

energético (Atkins et al., 2009). 

O sucesso do Plano de Urbanização, dependerá sempre: de uma apropriada distribuição e integração 

de usos e atividades, tornando o território um espaço com uma estrutura urbana multifuncional e que 

ao mesmo tempo se complemente com a sua envolvente local e regional; da otimização do sistema de 

transportes públicos de forma a minimizar a intensidade do tráfego proveniente do transporte privado; 

e da constituição de pólos de ancoragem nos diversos núcleos do tecido urbano ao longo de toda a 

área de intervenção.  

No fundo, de forma a compreender o Plano de Urbanização de Almada Nascente, devem ter-se em 

consideração as linhas de orientação adotadas na conceção das soluções de ocupação do espaço: (1) 

zonamento, deverá acima de tudo valorizar as aptidões naturais e vocações funcionais do território; (2) 

pólos de desenvolvimento multifuncionais, que procurem um articulamento entre a ocupação urbana e 

a instalação das principais infraestruturas de acessibilidade, transferindo maior vitalidade para os 

centros urbanos; (3) promoção dos transportes públicos, que se prende com a criação de uma rede de 

corredores de autocarros e metropolitano de superfície, assim como terminais de ferry e táxis fluviais 

com o objetivo de melhorar as ligações dentro da cidade e a Lisboa; (4) acessibilidade rodoviária e 

pedonal, procurando condicionar o transporte individual e limitando o estacionamento na via pública 

(aproveitando as docas para a construção de parques subterrâneos), fomentando os percursos 

pedonais dentro do espaço urbano e na frente ribeirinha; (5) identidade do lugar, prende-se com um 

desenvolvimento urbano que tenha em atenção os marcos e referências existentes, tais como o pórtico 

da Lisnave, as docas, os silos, entre outros; (6) malha urbana; (7) volumetrias; (8) marcos urbanos; (9) 

espaços públicos,  onde se complemente os espaços (como o Ecoparque) e corredores verdes, as 

praças públicas e ruas pedonais com o estuário do Tejo; (10) corredores de água e verde, que se 

desenvolvem paralelamente às docas; (11) no que respeita ao vento e exposição solar, tem-se em 

consideração as orientações solares e os ventos predominantes; (12) o sistema de vistas, enquanto 

estrutura espacial, define corredores visuais que potenciem “ligações” entre diversas zonas da área de 

intervenção, assim como vista sobre o rio, Lisboa e Almada; (13) articulação com o centro de Almada, 

onde se pretende integrar as áreas contíguas ao PU, valorizando a sua identidade e especificidade 

(Atkins et al., 2009). 
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A CMA aprova a proposta de Plano de Urbanização do consórcio Atkins, Santa-Rita, arquitetos e 

Richard Rogers partnership, que estabelece para os 115 hectares do Plano, habitação para 9.500 

pessoas e espaços destinados a serviços, onde se prevê a empregabilidade de 15.000. Aqui os 

transportes públicos ganham um papel fundamental na circulação em Almada, prevendo-se por 

exemplo a extensão do metro de Cacilhas à Cova da Piedade. Por outro lado, o terreno plano incentiva 

a adequação do território ao uso da bicicleta, através de ciclovias. No que toca às volumetrias, junto à 

Cova da Piedade os edifícios detém dois pisos, aumentando a sua altura gradualmente em direção a 

Leste, onde se verificarão trinta e cinco pisos, o que corresponde a cerca de 120 metros de altura, no 

limite do estaleiro (Figura 27).  

Quanto ao pórtico com a inscrição da Lisnave, manter-se-á no local como monumento, enfatizando a 

valorização dada pelo PUAN à permanência, ou mesmo ao retorno, de alguns elementos do passado, 

tornando-se um elemento simbólico da futura “Cidade da Água” (Araripe, 2011). 

Importa ainda referir que a escala e dimensão do Plano de Urbanização de Almada Nascente faz com 

que a Câmara Municipal de Almada preveja um horizonte temporal para a sua concretização entre três 

a quatro décadas. 

  

Figura 25 - Vista aérea do Plano de Urbanização Almada Nascente. Fonte: Skyscrapercity, 2017 
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Tal como foi mencionado anteriormente, existem locais no interior da área de intervenção que devem 

ser mantidos e destacados, pela sua diferenciação e especialização, uma vez que reforçam a 

centralidade dos locais onde se inserem, leia-se Espaços ou Projetos Âncora. Assim, o PUAN, 

aproveitando o “existente” perspetiva novos espaços emblemáticos, como: 

 Docas e Canais – Terminal de Cruzeiros e Marina 

As docas de Almada começam por ser 

as maiores da Europa o que só por si já 

é um fator diferenciador, o que aliado à 

localização priviligiada e às 

caracteristicas intrínsecas que lhes 

concedem uma pluralidade de funções, 

tornam esta intervenção do PUAN uma 

das mais emblemáticas infraestruturas 

perspetivadas, nomeadamente o 

terminal de cruzeiros. Por outro lado, a 

Marina viria culmatar as necessidades 

futuras a que Lisboa já não consegue 

dar resposta (Figura 28).  

 

 Praça do Tejo e Edifício Multiusos 

A Praça do Tejo (Figura 29) representará 

um novo espaço cívico e cultural, 

complementar à Praça do Comércio em 

Lisboa, tornando-se assim o local com 

as melhores vistas panorâmicas para a 

capital e para o estuário do Tejo. Terá 

ainda como ponto de referência um 

edifício multiusos destinado a 

exposições, espetáculos e conferências 

e um hotel de luxo. A praça encontrar-

se-á parcialmente pedonalizada de 

forma a estimular atividades ao ar livre 

ao longo da frente ribeirinha.  

  

Figura 26 - Terminal de Cruzeiros e Marina, PUAN. Fonte: 
Imobnewsportugal, 2017 

Figura 27 - Praça do Tejo e Edifício Multiusos. Fonte: Guia de Desenho 
Urbano, PUAN 
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 Praça Lisnave e Museu da Indústria Naval 

A Praça Lisnave (Figura 30) irá consistir 

na nova entrada em Almada atuando 

como a maior área exterior comercial na 

nova área urbana. De forma estratégica 

encontrar-se-á próxima de um novo 

interface de transportes constituído pela 

estação fluvial, metro de superfície e 

terminal rodoviário.  

A grande caraterística desta praça, 

passa sobretudo pelo mantimento do 

Pórtico “LISNAVE”, comemorando a 

história dos estaleiros navais e 

estabelecendo uma referência visual na paisagem do estuário. Por outro lado, junto à praça, localizar-

se-á o Museu de Indústria Naval, com o objetivo de potenciar a utilização deste espaço. 

 

 Praça da Cova da Piedade e Museu do Tejo 

A proposta para este espaço (Figura 31) 

assenta numa ocupação de usos mistos, 

aproveitando estruturas já existentes, ou 

seja, será mantido o Jardim Público da 

Cova da Piedade e a partir dele será 

formada uma nova praça frontal ao 

edifício dos silos (antiga fábrica da 

Moagem – edifício classificado como 

imóvel de interesse público). Os silos 

históricos serão preservados para se 

transformarem no novo fórum cultural da 

Cova da Piedade, onde será instalado o 

Museu do Tejo.  

  

Figura 28 - Praça Lisnave. Fonte: Câmara Muncipal de Almada 

Figura 29 - Praça da Cova da Piedade e Museu do Tejo. Fonte: Guia de 
Desenho Urbano, PUAN 
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 Áreas de Verde e Água – Docas e Ecoparque 

A definição do conceito e da localização do 

Ecoparque, tem por base a gestão de solos 

contaminados, onde se considera a 

manutenção dos resíduos no interior de uma 

área de intervenção de forma segura. É uma 

área definida como amplo espaço verde, com 

proposta de localização para a região sul do 

antigo estaleiro (Figura 32), onde se encontra 

prevista a reutilização de materiais 

contaminados. Este espaço fará parte de um 

conjunto de corredores de espaços verdes e 

planos de água, importante para a qualificação 

do espaço 

Em suma, o Plano de Urbanização de Almada 

Nascente tem como objetivo reabilitar os cerca 

de 115 hectares inseridos na sua área de 

atuação entre as antigas freguesias de Cacilhas e Cova da Piedade, não só não esquecendo os antigos 

estaleiros navais da Margueira como lhes dando especial ênfase em todo o projeto. Prevê-se aí a 

construção um pólo de desenvolvimento ao nível regional e nacional, transformando o atual brownfield 

em zona residencial, de lazer, cultura e hotelaria, o que aproximará ainda mais Almada da capital 

(Bezerra, 2014). De forma a sintetizar toda a informação até aqui apresentada, torna-se pertinente a 

construção de um cronograma (Figura 33) que nos dê a noção do espaço temporal decorrente deste 

processo:  
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Figura 30 - Espaços Públicos, Ecoparque. Fonte: ATKINS et al, 
2006 

Figura 31 - Cronograma dos principais marcos temporais de Almada. Fonte: Própria 
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5.4 Cidade Imaginada vs. Cidade Observada 

A intervenção neste antigo espaço industrial deve ser encarada como uma peça fundamental na 

reconversão da cidade e no papel que esta desempenha enquanto centro metropolitano complementar 

a Lisboa. Neste sentido, foi anteriormente apresentado o Plano de Urbanização Almada Nascente a 

partir do qual, e, segundo Bezerra (2014), são percetíveis de identificar alguns fatores-chave em que 

os decisores políticos se apoiam para determinar as transformações no espaço urbano, leia-se, a 

criação de novas centralidades, o ordenamento do espaço público e do trânsito, a proteção do meio 

ambiente, a preservação da cultura e história da cidade conseguida através da manutenção de 

equipamentos antigos com grande valor em termos da herança cultural da cidade. No fundo, estas 

ações têm como objetivo primordial conseguir criar uma “cidade do futuro” sem existir necessariamente 

uma perda em relação à identidade que define a cidade atual.  

Os espaços urbanos idealizados no Plano de Urbanização de Almada Nascente perfazem a “cidade 

imaginada”, na qual estão inseridas as utopias, memórias e idealizações para esse território (Pais, 

2009), levando o imaginário de cada um a perspetivar o futuro do “lugar ideal”. No entanto, ao observar 

o caso de Almada ou qualquer outro local com planos urbanísticos para o seu território, Cancline (2008) 

defende que não é possível definir uma cidade com base naquilo que ela pode vir a ser, percebendo-

se muitas vezes a tensão ou especulação entre o que elas verdadeiramente são e aquilo que 

gostaríamos que fossem.  

Segundo (Bezerra, 2015) a estratégia da Câmara Municipal de Almada, para construir a nova imagem 

da cidade, passa pela pedonalização das ruas, reconversão de antigos monumentos e construção de 

novos edifícios, de forma a desenvolver o turismo, o lazer em espaços públicos, a cultura e a atração 

de novos morados e trabalhadores. A ideia de qualificar a vida da população residente e dos espaços, 

de maximizar as potencialidades da cidade e respeitar o património edificado com valor histórico são 

também fundamentais para a reinvenção da cidade. 

Hoje é possível fazer a distinção entre Almada enquanto “cidade imaginada” e “cidade observada”, a 

primeira foi descrita anteriormente e a segunda foi levantada com recurso a entrevistas à Câmara 

Municipal de Almada e a residentes na cidade, assim como à observação do território. O objetivo deste 

levantamento passou sobretudo pela necessidade de compreender o que se encontra concretizado no 

que toca às medidas expressas no PUAN e quais são as perspetivas dos entrevistados em relação à 

concretização futura do Plano.  

Primeiramente e tal como foi referido anteriormente, deve ter-se em consideração que o Plano aqui 

apresentado foi definido para um horizonte temporal de mais de três décadas, tendo passado até ao 

momento cerca de 8 anos desde a data da sua publicação.  

A sua concretização depende, segundo a Câmara Municipal de Almada, de investimento privado que 

atue sobretudo na zona dos antigos estaleiros navais da Margueira, o que devido à necessidade de 

descontaminação dos solos pode ser um fator repulsor desse investimento. No entanto, segundo uma 

notícia publicada no Jornal Expresso a 19 de Março do presente ano, existem dois grupos do setor 

imobiliário, inglês e norte-americano interessados em investir no projeto da Cidade da Água, tendo já 



70 

formalizado a sua vontade por carta. Ainda assim segundo Jacinto Pereira, presidente do concelho de 

administração da Baía Tejo, também se mostrou interessado um grupo chinês, tendo também o 

administrador da Baía Tejo sido abordado por investidores do Médio Oriente, Inglaterra, América e 

Holanda a fim de obter mais informações sobre o Plano. Esta informação leva a querer que o interesse 

naquele território tem crescido além-fronteiras e que essa realidade pode caracterizar uma “rampa de 

lançamento” para o investimento no brownfield da Margueira, representando uma nova  oportunidade 

para o território.  

Ao analisar o panorama geral do PUAN, torna-se pertinente a opinião dos moradores, já que são eles 

os principais benificiários ou prejudicados com a intervenção urbanistica em curso. Assim, em conjunto 

com a opinião de um técnico municipal (Anexo I), englobou-se um conjunto de quatro entrevistas a 

moradores de diferentes faixas etárias (idades compreendidas entre os 25 e os 75 anos) e profissões 

(Figura 34) de forma a obter um leque variado de opiniões (Anexo II). 

 

Figura 32 - Painel de moradores entrevistados 

Ao tentar perceber o conhecimento que tinham sobre o Plano de Urbanização de Almada Nascente, 

apenas um nunca tinha ouvido falar do Plano, mas em contrapartida todos presumiam que tivesse a 

ver com o grande projeto destinado aos antigos estaleiros da Lisnave. Laura Machado afirmou ter lido 

“algumas coisas sobre o Plano, inclusive no “Almada Boletim”, a revista da cidade” e acabou por o 

resumir como a pretensão de “transformar os terrenos da Lisnave numa “cidade moderna” e mais 

próxima do rio, quanto ao local onde estamos, presumo que a ideia será de requalificar o espaço 

público”.  

Segundo o Arquiteto Luís Bernardo, da Câmara Municipal de Almada, a concretização do PUAN, teve 

início no faseamento da obra e da definição dos projetos que deram origem ao reparcelamento do 

Plano. Em termos palpáveis, no território, as alterações são visíveis ao nível da circulação automóvel, 

tendo sofrido alterações no trânsito de “forma a dar maior importância ao espaço para o peão, através 

de passeios mais largos e por oposição através da redução das faixas automobilísticas”, na “aposta no 

Metro de Superfície (MST) e numa rede de corredores de autocarros”, no fomento de uma “maior 

utilização da bicicleta em detrimento do automóvel, com a adequação do território para esse efeito 

através de ciclovias” (Figura 35), e “na renovação dos espaços de utilização pública, como as praças” 

estimulando a vida na cidade, possuem ainda um espaço criativo idêntico ao LX Factory.  

Entrevistado 1: 
Rodrigo Caldeira

•Idade: 25 anos

•Profissão: 
Contabilista

Entrevistado 2: 
Laura Machado

•Idade: 30 anos

•Profissão: 
Professora

Entrevistado 3: 
António Marques

•Idade: 61 anos

•Profissão: 
Motorista

Entrevistado 4:   
Mª Helena Silva

•Idade: 73 anos

•Profissão: 
Reformada

 

 

 

Figura 37– Avenida Dom Nuno Álvares Pereira: Alargamento dos passeios e metro de superfície. 

 

 

 

Figura 38- Praça São João Batista 
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Para os Almadenses entrevistados, Rodrigo, Laura, António e Maria Helena, as obras “saltam logo à 

vista”, sendo inumeradas pela maioria todas as que foram mencionadas pelo Arquiteto da Câmara 

Municipal. No entanto, existem alguma apreensão em relação às obras na Avenida Dom Nuno Álvares 

Pereira, uma vez que para Maria Helena Silva as alterações no trânsito podem beneficiar a população 

em relação à poluição atmosférica, mas o Metro de Superfície traz consigo uma grande poluição 

sonora, também referida em diversas publicações no Blogue “Triâ  ngulo da Ramalha”, descrevendo-o 

como o “ruidoso comboio de Almada”.  

O Arquiteto Luís Bernardo foi ainda questionado sobre a sua opinião em relação à apreciação que os 

moradores poderiam fazer do PUAN, ao que prontamente respondeu que pareciam “muito 

interessados”, após as entrevistas ao público-alvo, tal ficou comprovado, tendo os moradores admitido 

parecer “um plano interessante” e segundo Rodrigo Caldeira benéfico, tentando reproduzir-se em 

Almada “as mesmas oportunidades com que “presentearam” Lisboa, mais concretamente o atual 

Parque das Nações” uma vez que são territórios com passados semelhantes. Laura Machado 

acrescenta ainda que por um lado “seria ótimo poder disfrutar desta grande riqueza que Almada possui 

e que se vê impedida de aproveitar, a sua localização junto ao rio Tejo”, por outro lado “de um ponto 

de vista económico, seria muito interessante perceber como é que a criação de novos espaços de 

comércio e serviços trariam mais pessoas para trabalhar e habitar na cidade”. 

Por último os cinco entrevistados foram questionados sobre a sua opinião quanto à viabilidade do 

Plano. Para a Câmara Municipal de Almada o Plano é viável desde que seja faseado, existindo apenas 

“algumas reticências quando à concretização do terminal de barcos”. Para Rodrigo Caldeira de 26 anos, 

o mais otimista dos moradores entrevistados, existe a dúvida quanto à viabilidade do Plano no que se 

 Figura 345 - Espaço para Peões e Ciclistas. Fonte: Própria 

Figura 36 - Silos e Lisnave na Margueira. Fonte: Própria 
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refere à reconversão do brownfield da Margueira, justificando que “Lisboa está na moda e eu espero 

que por arrasto Almada também fique, já que são cidades tão próximas. Pode ser que graças à fama 

da capital, existam investidores estrangeiros interessados em dar outra oportunidade à nossa frente 

ribeirinha como têm feito com Lisboa”. Os restantes Almadenses entrevistados não acreditam que o 

Plano de Urbanização de Almada Nascente seja concluído, pelo menos no horizonte temporal dado 

pela CMA, uma vez que aparenta ser “demasiado ambicioso”.  

 Em suma, deve olhar-se para a reconversão deste brownfield (Figura 36) como uma segunda 

oportunidade para a cidade de Almada enquanto território metropolitano. No entanto, parte da 

reconversão que sustenta o PUAN (leia-se todo o terreno dos antigos estaleiros navais da Lisnave) 

necessita de um grande investimento externo para a sua concretização, o que poderá significar um 

impasse no percurso que Almada, enquanto “cidade observada” necessita de fazer para atingir a 

“imaginada”. 
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6. Conclusões 

Iniciou-se a presente dissertação, afirmando que a reconversão dos brownfields, a sua segunda vida, 

poderia gerar uma oportunidade ou traduzir-se num problema para os territórios metropolitanos em que 

se inserem. Assim, o objetivo primordial deste documento passa por tentar corroborar essa afirmação, 

analisando o território a diversas escalas geográficas e temporais, investigando desde os primórdios 

da industrialização, passando pelo luto da perda da sua funcionalidade, até ao renascimento enquanto 

novo espaço de funções no mesmo território de outrora. 

As modificações na reorganização da estrutura social atual e do sistema produtivo a uma escala 

mundial foram marcadas essencialmente pela falência o modelo fordista, pelo declínio da sociedade 

industrial e pelo aumento do consumo e das práticas de lazer. Esta realidade desencadeou nos últimos 

vinte cinco anos do século XX duas realidades distintas: em primeiro lugar um contexto perfeito para o 

aparecimento de brownfields em espaços urbanos, ou seja, áreas industriais obsoletas que viram as 

suas funções desaparecerem, não lhes sendo atribuídos novos usos; e em segundo lugar desencadeou 

um conjunto de procedimentos relevantes de reestruturação urbana que estão na base do 

aparecimento de uma nova forma de construir, planear e viver a cidade, aquilo a que alguns autores 

intitulam de período e sociedade pós-moderna.  

A transição do período moderno para o pós-moderno evidencia-se no território sobretudo através da 

requalificação de espaços devolutos ou outras áreas que perderam as funções para as quais estavam 

afetas inicialmente, encontrando-se por isso em carência de qualquer função. Nas últimas décadas 

muitos desses espaços foram reconvertidos a fim de satisfazer necessidades a nível de serviços, 

turístico-recreativo, cultural e por vezes habitacional, associando-se por norma à requalificação das 

frentes ribeirinhas. 

Torna-se então interessante comparar as intervenções internacionais sobre brownfields com o Plano 

de Urbanização aprovado para os antigos estaleiros navais da Lisnave na Margueira, o caso de estudo, 

em função da sua localização e do que aí foi concretizado. Foram analisadas as reconversões em 

Baltimore, Barcelona, Londres, e a nível nacional o Parque das Nações, em comum com o caso de 

estudo todas têm uma particularidade, a sua localização: os brownfields localizavam-se junto a uma 

frente de água, marítima ou ribeirinha, demonstrando assim a importância que esta realidade tinha para 

a indústria, sobretudo para a obtenção de matérias-primas e escoamento do produto. Em termos da 

sua reconversão todos os espaços obsoletos acabaram por se transformar em territórios que 

englobavam em si espaços habitacionais, centros empresariais e espaços de lazer que funcionavam 

como pólos bastante atrativos para o resto das regiões onde se inseriam. Pretende-se para a Margueira 

o mesmo destino, no fundo que este brownfield seja capaz de espacializar através de investimento 

privado as oportunidades que se associam ao seu território, deixando de representar um problema de 

subaproveitamento socioeconómico do espaço e de barreira entre Almada e o Tejo.  
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Apesar da existência de diversas experiências nacionais e internacionais no que respeita à 

requalificação urbana de brownfields, a verdade é que ainda não é possível obter um modelo de 

intervenção que exprima um quadro de referência para as restantes intervenções em espaços 

obsoletos. Assim, o caso dos antigos estaleiros navais da Lisnave não é exceção à regra. Tendo sido 

desativado em 2000, passou por um processo de aprendizagem no que que a planos urbanísticos diz 

respeito, tendo em 2009 sido publicado o Plano de Urbanização Almada Nascente, aquele que viria a 

ser o seu plano definitivo.  

Há que analisar ainda os impactos, positivos e negativos, que podem surgir com a reconversão destes 

espaços obsoletos. Num processo de intervenção deste género deve primeiramente olhar-se o território 

aí circunscrito como o grande impacto negativo do local onde se insere, uma vez que é um espaço que 

apesar de todos os pontos fortes que possa deter e de todas as potencialidades que lhe possam está 

inerentes, não deixa de ser uma área carenciada em termos de funções. No entanto, a reconversão 

destes locais, tem impactos verdadeiramente positivos no território, podendo mesmo caraterizar uma 

oportunidade para os centros metropolitanos em que se inserem uma vez que logo a partir do início da 

sua concretização no terreno gera postos de emprego no setor da construção e seus derivados e mais 

tarde, quando finalizada, traz consigo todo o potencial desaproveitado desde a origem do brownfield, 

seja a nível económico, social, lazer, entre outros. São territórios que ganham uma nova vida, o que 

por si só, representa um impacto muito positivo para a região em que se inserem. 

É também importante refletir sobre um outro âmbito destas reconversões urbanas, é o caso dos atores 

que atuam nos territórios onde os espaços a intervencionar se inserem. Por um lado, o êxito ou o 

insucesso da implementação de um plano de intervenção encontra-se sempre dependente do papel 

social dos seus atores, por outro lado, as seleções dos novos usos de um território recaem sobre as 

preferências de consumo dos atores desse local. No fundo, a elaboração de um plano de reconversão 

de um espaço obsoleto passa sempre pela oferta de uma realidade utópica, onde se harmonizam usos, 

adequados às preferências de consumo, o que pode gerar uma constante contestação entre os 

intervenientes nesse processo.  

Há que ponderar ainda o papel do Estado nestes processos de intervenção. De forma sucinta, o Estado 

não deve ser o agente responsável por intervir no território, na medida em que deve descentralizar o 

poder que detém pelos órgãos locais não o centrando somente em si. Esta medida surge numa ótica 

de partilha de responsabilidades e zelo pelo bom funcionamento do território, porque numa primeira 

instância os territórios são preferencialmente conhecidos porque quem os “habita” diariamente. Assim 

os municípios representam um ponto muito forte quanto ao papel de estimular, através de algumas 

medidas, a requalificação destes espaços, leia-se a título de exemplo, a redução de algumas taxas 

municipais como a isenção de pagamento do Imposto sobre Imóveis em Áreas de Requalificação 

Urbana, a redução do IVA nas obras e a desburocratização do processo, que é normalmente visto 

como um dos grandes repulsores nas intervenções deste género.  

Após uma análise sucinta na ótica do setor público, torna-se interessante perceber as motivações do 

setor privado. Os promotores imobiliários olham sempre para os brownfields com alguma resistência, 
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uma vez que necessitam de avaliar com cautela os negócios em que decidem arriscar, ou seja, como 

em qualquer negócio investem somente em projetos em que consigam algum retorno financeiro no 

futuro (Mainside, 2016) (Anexo 3).  

Não é por isso muito surpreendente que as áreas industriais abandonadas não sejam, numa fase inicial, 

muito atrativas para investimento. O estado de negligência em que se encontram, os elevados custos 

associados ao trabalho de limpeza e descontaminação do local e a imagem negativa muitas vezes 

associada a áreas com todos estes fatores, desencorajam a administração pública, a comunidade local 

e os promotores privados a idealizar a possível reutilização de um brownfield. 

Sabe-se hoje que um dos grandes entraves à concretização do Plano de Urbanização de Almada 

Nascente, para além da necessidade de descontaminação dos solos que muitas vezes espanta o setor 

privado e da dimensão da intervenção, é a necessidade de um grande investimento por parte dos 

privados que somente veem um retorno a longo prazo. 

Podem então levantar-se algumas questões ao território em análise com base numa breve especulação 

de cenários futuros e antagónicos. Num cenário pessimista, em que não se preveja qualquer tipo de 

investimento privado nos terrenos obsoletos da Margueira, acabando por levar ao não cumprimento do 

Plano, deve questionar-se se a sua dimensão não é demasiado ambiciosa para o território em questão 

e repensar uma forma de devolver à população a extensa faixa ribeirinha de que há décadas se 

encontram privados. Num cenário otimista, prevê-se a concretização total do Plano no horizonte 

temporal definido, atraindo cada vez mais investimento, deve então questionar-se a real integração da 

Cidade da Água no restante território Almadense, não permitindo o seu isolamento, caso contrário a 

população ficará novamente privada de usufruir de um território junto ao estuário do Tejo que também 

lhe pertence. 

Em termos dos objetivos gerais da presente dissertação foram cumpridos na medida em que se 

encontra caraterizada a origem dos brownfields, os impactos e a importância da sua reconversão, assim 

como as oportunidades e problemas que lhes estão associados enquanto espaços obsoletos no interior 

de territórios metropolitanos. Em termos dos objetivos específicos foram: analisadas boas práticas de 

reconversão urbana destes espaços industriais obsoletos, assim como o papel da Administração 

Pública e dos setores privados neste processo; caracterizados os desafios impostos ao caso de estudo 

e o estado atual do processo, assim como a identificação dos potenciais efeitos socioeconómicos e 

urbanísticos da sua reconversão. 

Apesar dos objetivos estabelecidos no início da dissertação terem sido alcançados, há que assumir as 

dificuldades e limitações sentidas durante todo processo, nomeadamente: a superficialidade com que 

se tratou alguns subtemas, tendo a noção que seria necessário um aprofundamento mais profundo dos 

mesmos; a dificuldade na obtenção de dados mais específicos, que poderiam ser relevantes para a 

contextualização teórica do problema; e a dificuldade de agendamento de entrevistas com alguns 

stakeholders deste projeto, por falta de disponibilidade dos mesmos (uma vez que existiram diversas 

tentativas de contacto, telefónico e via email) e por incompatibilidade do meu horário laboral com o 

desses mesmos stakeholders, tornando impossível a deslocação ao local esse efeito.  
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Finaliza-se esta dissertação com a convicção de que os brownfields podem e devem ser observados 

como potenciais oportunidades para os territórios metropolitanos em que se inserem. Hoje muitos 

destes casos, apesar da sua obsolescência, caraterizam espaços com ótimas localizações em áreas 

já consolidadas e grandes dimensões que comportam grandes projetos urbanísticos, continuando 

expectantes por um futuro em que ganhem uma segunda vida enquanto pólos dinamizadores dos locais 

em que se inserem.  

Este documento pretende trazer um novo olhar sobre o atual território inserido no Plano de Urbanização 

de Almada Nascente, ou seja, passa por ser uma caracterização da evolução do território quase dez 

anos após a sua aprovação.  

Como última nota, deixa-se um caminho aberto para o estudo e elaboração de um documento de 

referência que complemente as políticas de requalificação para estes territórios industriais obsoletos, 

uma vez que com um modelo de intervenção é possível que estas se tornem mais eficientes e usuais, 

para que cada vez mais os territórios aguardem cada vez menos na sua obsolescência por uma 

oportunidade de recomeço.  
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8. Anexos 

Anexo I 

Entrevista à Câmara Municipal de Almada | Agosto de 2016 

Entrevistador: Sofia Augusto (SA) 

Entrevistado: Arquiteto Luís Bernardo (Arq LB) 

 

SA – O que representou o encerramento dos estaleiros da Lisnave para Almada? 

Arq. LB – O encerramento da Lisnave afetou muito o desenvolvimento socioeconómico de Almada. Do 

ponto de vista social, perdeu-se a herança industrial que a cidade tinha. Por outro lado, do ponto de 

vista económico, houve a necessidade de fornecer uma resposta de emergência, através de políticas 

públicas, às pequenas e médias empresas (normalmente familiares) que trabalhavam diretamente com 

a Lisnave e que viram o seu negócio sofrer uma rutura.  

SA – Qual acha que deve ser o papel do Estado neste processo? 

Arq. LB – O Estado não deve ser o agente que intervém no território, ou seja, não deve centralizar o 

poder em si. Pelo contrário deve existir uma desconcentração de descentralização para o poder local, 

numa ótica de partilha de responsabilidades, zelando pelo bom funcionamento do território. 

SA – Que papel pode desempenhar a Administração Pública de forma a estimular a reconversão 

destes espaços de forma mais eficiente? 

Arq. LB – Através da redução de algumas taxas municipais, como a isenção do Imposto Municipal 

sobre Imóveis em Áreas de Requalificação Urbana, da redução do IVA nas obras, da desburocratização 

do processo em si e do apoio ao arrendamento.  

SA - O que antecedeu ao Plano de Urbanização Almada Nascente?  

Arq. LB - O Plano Diretor Municipal não era aplicável à Lisnave e eu acredito que os planos devem ser 

orientados para a missão que representam. Assim, no fim da década de 90 do século XX, o Estado, 

através do Arquiteto Nuno Portas, elabora o Plano de Reabilitação Urbana e Funcional de Cacilhas, 

conhecido como o ”Projeto Manhattan de Almada” que previa através de um mega projeto rentabilizar 

ao máximo aquela área. No entanto nunca foi construído. 

SA – Por que motivo o Plano de Reabilitação Urbana e Funcional de Cacilhas não foi 

concretizado no terreno e que criticas lhe podem ser feitas? 

Arq LB - A maior crítica que podemos fazer baseia-se na integração desse Plano com o restante 

território almadense, uma vez que se encontrava muito virado para si próprio, não existindo 

conectividade entre as duas realidades. Essa conetividade podia ser colmatada através da integração 

de transportes públicos, o que não existia.  
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SA – Que resposta foi dada por parte da Câmara Municipal de Almada? 

Arq. LB – Foi constituído o Arco Ribeirinho Sul em 2008, em conjunto com o Barreiro e Seixal. Em 

2009 é publicado o PUAN que visava a preservação do património cultural e da identidade de Almada, 

sendo o grande motor deste plano, a reconversão da Lisnave e um metropolitano com ligação a Lisboa. 

A base do plano passava por organizar o território e perceber o que este poderia admitir em termos 

urbanísticos, olhando sempre para ele como um espaço de usos transitórios, ou seja, permitir que na 

área afeta ao plano se admitam outros usos que não o comprometam, mas não deixando “morrer” a 

cidade.  

SA – Passados 7 anos, o que se encontra concretizado? 

Arq. LB – Primeiramente temos de ter em atenção que o Plano tem um horizonte temporal para 30/40 

anos. E dependemos de investimento privado para a sua concretização, o que no caso dos terrenos da 

Lisnave pode demorar algum tempo devido à necessidade de investimento na descontaminação dos 

solos. Numa primeira fase definiu-se o faseamento da obra e foram definidos os projetos, que deram 

origem ao reparcelamento do Plano. Hoje posso dizer que procedemos a: alterações no trânsito de 

forma a dar maior importância ao espaço para o peão, através de passeios mais largos e por oposição 

através da redução das faixas automobilísticas; o fomento da maior utilização da bicicleta em 

detrimento do automóvel, com a adequação do território para esse efeito através de ciclovias; a aposta 

na renovação dos espaços de utilização pública, como as praças. Apostámos ainda no Metro de 

Superfície (MST) e uma rede de corredores de autocarros. Possuímos ainda um pequeno espaço 

criativo, semelhante à LX Factory.  

SA – Na sua opinião, o Plano é viável? 

Arq. LB – Desde que seja um processo faseado, acho que sim. Tenho apenas algumas reticências 

quando à concretização do terminal de barcos.  

SA – Qual é a perceção que tem em relação à opinião dos residentes sobre este Plano? 

Arq. LB – Parecem-me muito interessados.  
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Anexo II 

Entrevista a Residentes | Maio de 2017 

Entrevistador: Sofia Augusto (SA) 

Entrevistados:  

 Rodrigo Caldeira (RC), 26 anos - Contabilista 

 Laura Machado (LM), 30 anos – Professora 

 António Marquês (AM), 61 anos - Motorista 

 Maria Helena Silva (MS), 73 anos – Reformada (antiga costureira) 

SA – Tem conhecimento do Plano de Urbanização Almada Nascente? O que sabe sobre ele? 

RC – Sim, já ouvi falar. No entanto não sei exatamente aquilo que propõe, apenas que tem a ver com 

os antigos terrenos da Lisnave, que agora estão abandonados.  

LM – Sim. Li algumas coisas sobre o Plano, inclusive no “Almada Boletim”, a revista da cidade. E tenho 

ainda presenciado o decorrer de algumas obras uma vez que aqui vivo. Resumidamente sei que 

pretendem transformar os terrenos da Lisnave numa “cidade moderna” e mais próxima do rio, quanto 

ao local onde estamos, presumo que a ideia será de requalificar o espaço público.  

AM – Não. Mas presumo que possa ter a ver com as obras no município e com a ideia de construírem 

nos terrenos abandonados na Margueira, onde era a Lisnave.  

MS – Sim. O meu neto, que é uma pessoa mais informada do que eu, explicou-me que querem construir 

uma cidade enorme nos terrenos da Lisnave.  

 

(Depois de explicado o Plano em traços largos) 

 

SA – O que acha das propostas estabelecidas pelo Plano? 

RC – Parece-me um projeto bastante interessante e muito bom para a Almada e para as pessoas que, 

como eu, aqui vivem. Parece-me bastante benéfico quererem trazer para a Margem Sul, as mesmas 

oportunidades com que “presentearam” Lisboa, mais concretamente o atual Parque das Nações. Vendo 

bem, são espaços muito semelhantes mas que não tiveram a mesma atenção. 

LM – Parece-me um Plano interessante, mas sendo eu uma pessoa cética, também me parece 

demasiado ambicioso. No entanto, analisando somente o Plano e não a conjetura económica em que 

vivemos, seria ótimo poder disfrutar desta grande riqueza que Almada possui e que se vê impedida de 

aproveitar: a sua localização junto ao rio Tejo. Por outro lado, de um ponto de vista económico, seria 

muito interessante perceber como é que a criação de novos espaços de comércio e serviços trariam 

mais pessoas para trabalhar e habitar na cidade. 

AM – Era bom para Almada que esse Plano fosse concretizado. No entanto com a crise em que vivemos 

parece-me que não há muito gente disponível a investir tanto dinheiro. De qualquer forma já é muito 
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bom a Câmara ter apostado por exemplo no alargamento dos passeios, traz uma vida diferente à 

avenida principal. 

MS – Acho simpático porque é um Plano que pensa nas pessoas, como foi o caso de algumas em 

praças e obras e jardins, dos passeios para andarmos mais à vontade. Em relação à cidade para os 

terrenos industriais parece-me que pode levar alguns anos. 

O que já viu concretizado? 

RC – O estreitamento das faixas de circulação e o alargamento dos passeios, faixas bus, metro de 

superfície e ciclovias. Quanto aos terrenos da Lisnave, não notei qualquer alteração.  

LM – As obras que saltam logo à vista passam essencialmente pelas alterações no trânsito: as faixas 

de rodagem sofreram um estreitamento, foi constituído o metro de superfície (MTS) e ciclovias para 

colmatar a redução automóvel e os corredores para autocarros (que eu não sei de acabou por 

acontecer) e foram alargados os passeios dando às pessoas maior sensação de segurança e de 

vivência da cidade. No que toca à frente ribeirinha, vi há uns dias a reabilitação da fachada de alguns 

edifícios industriais obsoletos, mas que me pareceu ser somente para uma produção (anúncio, novela, 

não sei ao certo), no entanto não sei se estão a acontecer algumas transformações nos terrenos da 

Lisnave.  

AM – Menos espaço para a circulação automóvel, passeios mais largos, metro de superfície, 

melhoramento das praças como espaços de lazer e a ciclovia. 

MS – Vejo aquilo que está à vista de todos. Passeios mais largos e estradas mais estreitas, o que a 

mim me parece muito bem, pode ser que reduzam a poluição da avenida principal, apesar de ter 

aumentado a poluição sonora por causa do metro. Agora temos metro e corredores para bicicletas e 

autocarros. 

 

SA - Acha que é um Plano viável? 

RC – Não sei. Mas talvez sim, Lisboa está na moda e eu espero que por arrasto Almada também fique, 

já que são cidades tão próximas. Pode ser que graças à fama da capital, existam investidores 

estrangeiros interessados em dar outra oportunidade à nossa frente ribeirinha como têm feito com 

Lisboa.  

LM – Não me parece viável. Como disse, parece-me um Plano demasiado ambicioso, pelo que sem o 

investimento necessário por parte dos privados será de difícil concretização.  

AM – Não acredito que no prazo estipulado pela CMA o Plano esteja concretizado. E necessário muito 

dinheiro para aquilo que se pretende criar nos terrenos da Lisnave. 

MS – Com a crise que vivemos vai ser difícil haver pessoas que se arrisquem a investir nesse Plano, 

talvez as coisas melhorem e os chineses queiram vir para cá. Portanto neste momento, não me parece 

viável.  
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Anexo III 

Entrevista à Mainside - LX Factory 

Entrevistador: Sofia Augusto (S.A.) 

Entrevistado: Arquiteta Mainside 

SA: Qual a diferença para outros projetos do género? 

Arq: É importante perceber que este projecto não tem nada a ver com os outros que mencionou, uma 

vez que é totalmente privado. O espaço é nosso, a gestão é nossa e é tudo controlado por nós, e isso 

torna as coisas todas muito mais fáceis de serem feitas/realizadas, muito mais rápidas e muito mais 

liberais, mas sempre com o apoio da câmara dentro da liberdade que temos para criar. 

SA: Porque escolheram um projecto como a LX Factory? 

Arq: Nós como promotores imobiliários temos de ter alguma atenção nos negócios em que nos 

metemos, ou seja, ter sempre aquela ideia de que investimos em projetos em que conseguimos algum 

retorno financeiro, que foi o caso da LX. A LX foi uma boa compra em termos de valor unitário, mas 

para além disso tinha uma capacidade de se fazer ali coisas, muito grande. Neste momento estamos a 

utilizar o espaço como está, mas a possibilidade de se fazer ali mais é muito grande e esse é o principal 

motivo da compra deste complexo: a capacidade de se fazer muitas coisas ali.  

SA: O facto de ser uma antiga área industrial, já obsoleta, foi um fator impulsionador da compra, 

pelo seu preço inferior aos edifícios na envolvente, uma vez que Alcântara privilegia de uma 

ótima localização. Ou se por outro lado isso tinha sido visto como um entrave.  

Arq: A fábrica não estava obsoleta, ainda estava em uso. Quando nós comprámos a fábrica à Gráfica 

Mirandela, eles ainda trabalhavam lá, era o sítio onde os jornais como o Público eram impressos, 

inclusive depois da compra, ainda houve dois ou três anos em que a fábrica continuou a operar lá em 

parte, uma vez que nós começámos a ocupar uma parte e eles mais tarde deslocaram-se para fora da 

cidade. Foi uma coisa progressiva. No que toca à compra, o baixo valor unitário do terreno foi sem 

dúvida um fator impulsionador uma vez que assim se tornou mais fácil conseguir obter retorno.  

SA: Tendo em conta aquilo que se encontrava previsto antes do Plano de Urbanização 

(Alcântara XXI), na sua opinião acha que foi fácil o diálogo com a Câmara Municipal de Lisboa 

(uma vez que são uma entidade privada e que gerem tudo a esse nível)? 

Arq: Mais ou menos, inicialmente não. Sobretudo porque eles não percebiam o que é que nós 

estávamos a fazer. A Câmara tinha naquele momento o projeto Alcântara XXI, ainda com a ambição 

de fazer alguma coisa a uma escala grande, mas com a ideia de que não podia ser feito. E não percebia 

porque é que estávamos a querer requalificar as coisas assim, por esse motivo não foi um objetivo 

comum das duas partes e nós fizemos o projeto LX Factory como um projeto temporário. 
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SA: Porque é que a LX Factory foi vista desde o primeiro dia como um projeto temporário? 

Arq: Principalmente porque nós não sabíamos quando é que o Projeto Alcântara XXI ia para a frente, 

e se fosse para a frente também nos interessava fazer nós as nossas obras e começar um projeto 

independente. Nesse sentido a LX surgiu como um projeto temporário e isso é uma das características 

dela, que até é engraçado de ver, uma vez que a própria Câmara ao final de quase 6 anos, também se 

adaptou e o projeto Alcântara XXI de hoje já não tem nada a ver com o apresentado na altura, assim 

como o seguimento das coisas dentro da CML foi totalmente diferente.  

SA: A LX hoje já não possui esse carácter temporário? Porque quando uma pessoa que não 

conheça o projeto em causa a sensação que tem é que acaba por ter um carácter efémero. 

Arq: O carácter temporário da LX não desapareceu, uma vez que nunca sabemos como é que vai ser 

o futuro. É claro que a LX tem uma escala muito importante para a cidade e até mesmo para a CML, 

que não tem interesse que este projeto desapareça (assim como nós também não), no entanto é claro 

que vai sofrer alterações, até porque em continuidade este projeto não se vai manter como está, tendo 

já sofrido algumas alterações. Há 7 anos atrás e agora as coisas já estão diferentes, a estratégia é 

diferente, tudo era muito diferente, portanto é normal que o processo se vá adaptando, o caminho a 

seguir nos próximos anos também se verá, mas é sem dúvida um projeto temporário, não a LX em si, 

mas o projeto como o conhecemos hoje em dia sim. 

SA: Porque é que a Mainside, enquanto empresa do sector imobiliário, optou por transformar 

aquela zona numa ilha criativa e não em habitação ou escritórios? Como é que surgiu? 

Arq: Em todos os nossos projetos tentamos sempre compreender o imóvel e não tentar impor algo ao 

imóvel, e a LX passou um bocadinho por isso. Tentámos perceber primeiro aquilo que o imóvel nos 

podia fornecer, segundo o budget que detínhamos e terceiro saber aquilo que as pessoas procuravam, 

foi este conjunto e este pensamento que nos fez criar a LX Factory. Tínhamos o imóvel principal e os 

armazéns que estavam em razoável estado de conservação (exceto os anexos), ou seja, tínhamos 

condições para começar a trabalhar e não tínhamos grande investimento (uma vez que somos uma 

empresa privada e não somos grandes), portanto as coisas foram feitas de forma faseada e controlada. 

A partir daí, perguntámo-nos em 2008, de que é que as pessoas precisavam que coincidiu com a altura 

do boom nas indústrias criativas e das start-up, e percebemos que estas empresas procuravam 

espaços diferentes daquilo que existia na altura, que era essencialmente aquela ideia do escritório na 

Av. Da Liberdade (uma caixinha retangular com ar condicionado) espaços com os quais estas 

empresas não se identificavam e por isso queriam espaços diferentes e foi aí que começámos a chamar 

estes grupos e mostrar-lhe que podiam criar o espaço deles, que eramos diferentes. No inicio 

estávamos muito virados para escritórios, ateliers, espaços de trabalho e depois com o passar dos anos 

fomos crescendo e abrimos a LX para a cidade. 
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SA: Acha que as empresas que aqui trabalham preferem a LX por ser um espaço diferente dos 

habituais escritórios? 

Arq: Inicialmente sim, foi um dos grandes fatores. Agora já não, porque a LX tem uma capacidade de 

agregar empresas que se torna muito interessante para quem vai para lá trabalhar. A LX tornou-se uma 

marca, ao fim de tantos anos, uma empresa dizer que está sediada na LX está logo conotada como 

uma empresa nova, dinâmica, ou seja, esta marca, o network puxa as empresas a quererem ir para lá.  

SA: De outra perspetiva, como é que acha que as pessoas que vivem na envolvente deste 

espaço olham para este projeto? Porque agora é um local que elas podem frequentar, atividades 

que podem fazer, etc. 

Arq: Isso depende muito das pessoas, há pessoas que gostam muito da LX Factory e passam por lá, 

vão tomar café (idosos), comprar o jornal, etc. e depois temos outro tipo de pessoas que não gosta 

porque acham que faz muito barulho de noite, que existe muita gente a entrar e a sair, e que antes era 

muito mais calmo. Depois existe outra coisa engraçada: sabe que existem muitas pessoas que 

trabalham na LX que vieram viver para Alcântara, pessoas jovens, e aos poucos e poucos começam a 

ver-se famílias a fixarem-se neste local, não só por cá trabalharem como pelo facto de agora ser um 

espaço com vida jovem, e as pessoas gostam disso e sentem-se bem.  

SA: Qual é que acha que foi o grande motivo para este projeto ser um fenómeno assim tão 

grande e tão bem aceite? Uma vez que já existem outros locais a tentarem reproduzir esta ideia. 

Arq: Primeiro porque fomos dos primeiros e fomos nós que lançámos a ideia e daí aparecerem as 

cópias. E depois porque este projeto foi criado para este espaço especifico numa altura especifica o 

que torna muito difícil fazer cópias de uma coisa que acontece no momento, é também por esse motivo 

que nós próprios precisamos de nos ir renovando. O sucesso deve-se essencialmente ao trabalho 

constante que dedicamos ao projeto.  

SA: De que forma é que acha as reconversões de antigas áreas industriais deve ser encarada 

pelos promotores públicos e privados? De que forma é que a CML pode incentivar de forma 

mais eficiente a reconversão destes espaços?  

Arq: Primeiro temos de perceber que os espaços são todos muito diferentes. A LX Factory, é verdade 

que é considerada um brownfield apesar de nunca ter chegado a ficar vaga e de estar numa parte da 

cidade muito consolidada, ou seja, as pessoas para lá irem não têm dificuldade em chegar (estamos 

bem servidos de transportes rodoviários, e o metro então seria uma mais-valia), não é uma área difícil 

de trabalhar, não está fora da cidade, e essa característica é um dos factores que valoriza a LX Factory 

e que a integra no bairro. Em Lisboa temos vários pontos da cidade que não são assim e, portanto, é 

muito difícil tentar pegar no nosso conceito e transportá-lo para outro local sem estas características. 

Depois também temos aqueles casos fora das grandes cidades em que se consegue aproveitar as 

rendas baixíssimas, os estacionamentos gratuitos etc e fazer dessas características grandes mais-

valias.  
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A CML sempre teve uma boa relação connosco desde o inicio, é claro que não nos compreendia muito 

bem, mas quando começámos a crescer sempre nos apoiou, não financeiramente, mas em termos de 

divulgação por exemplo – já temos imensos contactos na CML, temos uma relação saudável e muito 

próxima, e nesse sentido já nos pediu diversas vezes opinião sobre novos projetos que podiam 

aparecer, mais concretamente o Hospital do Desterro que é um projeto que vamos começar a explorar, 

juntamente com a ESTAME, tudo isto mostra que é uma relação com sucesso e com futuro. A CML 

perceber que não pode ser tudo concretizado da mesma maneira, que deve ser avaliado caso a caso.  

A CML nos últimos anos apoiou muito a questão da inovação e facilita os projetos nesse sentido, assim 

como a do Porto. Ao contrário do que acontece no resto do país, aqui as coisas correm de uma forma 

mais dinâmica, porque lá o pensamento é “vamos fazer o projeto nestes moldes” e não tentam perceber 

o que é que é preciso, o que é que é diferente – às vezes as Câmaras têm essa dificuldade.  

Ao nosso lado existe a antiga Fábrica do Açúcar que foi demolida, e eles desde o Alcântara XXI que 

continuam à espera da autorização da CML para começar a grande obra que eles querem fazer e nós 

não. Também temos a disponibilidade de quando o projeto for aprovado fazer o que quisermos, mas 

agora estamos a aproveitar o momento e retirar algum rendimento daquele espaço. São formas 

diferentes de encarar o investimento – dois projetos privados e formas de atuar tão diferentes.   

 


