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RESUMO 

Palavras Chave: Algés, Urbanismo, Pós-Digital. Continuidade; 

 

 

 

 

O presente relatório, é efetuado no ano letivo 2015/2016, no âmbito da unidade 

curricular de Projeto Final em Arquitetura I e II, do Mestrado Integrado de Arquitetura, 

do Instituto Superior Técnico. O relatório tem como objetivo, transmitir as metodologias 

adotadas no desenvolvimento do projeto, assim como as justificações relativas ás opções 

selecionadas.  

 

O projeto localiza-se numa área urbana, da cidade de Lisboa, contígua ao Rio Tejo, 

mais precisamente entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor. A proposta apresentada neste 

relatório, visa responder tanto às necessidades locais como globais (Algés/Lisboa), 

projetando o espaço, com base nas premissas das Câmaras Municipais de Lisboa e Oeiras, 

assim como para exigências de eventos, tais como Volvo Ocean Race, Nos Alive, ou 

outros que surjam no futuro. 

 

Na unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura I, o desenvolvimento do projeto 

ocorre numa escala urbana, após identificação e análise aos principais problemas e 

condicionantes, presentes no território. No âmbito da unidade curricular de Projeto Final 

em Arquitetura II, é selecionada uma determinada área do projeto urbano, assim como o 

tipo de equipamento a desenvolver. 

 

Os pensamentos, receios e anseios das possibilidades, ameaças e incógnitas do 

contexto Pós-Digital em que vivemos, são aspetos que influenciaram a abordagem 

conceptual que adotei na conceção deste projeto. O Pós-Digital carateriza-se pelo 

efémero, pela multiplicidade, proliferação, fragmentação aspetos estes que obrigam à 

realização duma proposta polivalente e flexível que potencie a continuidade territorial. 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

Key words: Algés, Pos-Digital, Urbanism, Continuity; 

 

 

 

 

This report is made for the academic year 2015/2016, within the course of Final Project 

in Architecture I and II, Master of Architecture, in/ at Instituto Superior Técnico. Its main 

purpose is to convey the methodologies adopted in the project development, as well as to 

justify the selected options. 

 

The project is located in an urban area in the city of Lisbon, next to River Tagus, 

between the Belém Tower and the river mouth of Jamor. The proposal presented in this 

report aims to tackle both local and global needs (Algés / Lisbon) by designing the space, 

(based on the premises of the Municipalities of Lisbon and Oeiras) while considering its 

events requirements (Volvo Ocean Race, In Alive or others that may arise in the future). 

 

 

Throughout Final Project’s in Architecture I course, the development of the project 

occurred at an urban scale, after having identified and analysed the main problems and 

constraints of the area. Within the course of Final Project in Architecture II, not only an 

area of urban design was selected but also, the type of equipment to be developed. 

 

 

Thoughts, concerns, desires, threats and uncertainties of the Post-Digital context of 

this Era, are pillars which shaped the conceptual approach followed while designing this 

project. The Post-Digital features include the ephemeral, the multiplicity, the 

proliferation, fragmentation - which demand for more polyvalent and flexible proposal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Enquadramento e inserção no plano de estudos 

  

Este relatório surge no âmbito da unidade curricular de Projeto Final I e II, inserida no 

último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico do 

ano letivo 2015/2016. A sua elaboração tem como objetivo, a descrição e justificação das 

opções efetuadas no desenvolvimento do projeto.  

O projeto descrito neste relatório localiza-se na cidade de Lisboa, mais precisamente 

na zona compreendida entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor (Fig.1) e, é constituído 

pela proposta urbana e pelo equipamento (Centro de Estágios de Atividades Náuticas) 

A introdução às inúmeras problemáticas existentes no território, assim como os 

elementos que deveriam ser tidos em consideração na execução da proposta, foram 

expostos pelos docentes da unidade curricular (Arq. António Barreiros Ferreiros e Arq. 

António Ricardo Costa). As conferências organizadas pelos docentes, deram a conhecer 

as necessidades dos eventos, Volvo Ocean Race e Nos Alive, assim como as preocupações 

e perspetivas da Câmara Municipal de Lisboa e de Oeiras, para esta área da cidade. 

 

1.2 Identificação e descrição do Tema 

 

Como objeto de trabalho temos uma área urbana e um equipamento ambos 

desenvolvidos em conformidade com as necessidades transmitidas, tanto pelos docentes 

da unidade curricular de Projeto Final em arquitetura I e II, como pelos seus convidados 

(Administração Porto Lisboa, Câmara Municipal Lisboa, Câmara Municipal Oeiras, 

Volvo Ocean Race e Nos Alive).  

Fig. 1 - Palco Urbano, Lisboa 

Fonte: google.pt/maps 
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As primeiras perceções após visita à área de intervenção, revelam um território 

descaraterizado, fragmentado e transitório (Fig.2). Estas perceções aliadas a uma análise 

inicial permitiu elaborar e identificar as seguintes situações: 

 

- Presença de indústrias e infraestruturas obsoletas, entre a cidade e as zonas ribeirinhas; 

- Localização desajustada da linha ferroviária e de algumas vias rodoviárias; 

- Existência de conflitos na circulação pedonal; 

 

A vontade de transformar Portugal Contemporâneo produziu neste último século 

múltiplas consequências, uma das quais foi o desaparecimento da relação entre a cidade 

e o rio Tejo. Na situação de Lisboa, a criação de elementos urbanos intransponíveis 

produziu, ao longo dos anos, limites artificiais que estimularam a segregação entre os dois 

lados da linha ferroviária e impediram o desenvolvimento próspero da cidade para 

próximo do Rio Tejo.  

 

O grande objetivo deste projeto passa pelo restabelecimento das relações perdidas 

entre a cidade e o meio natural em que se insere (Lisboa/Rio/Ribeiras/Monsanto) e na 

defesa do principio da continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Nó da CRIL, Algés-Portugal 

Fonte: Triede 
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1.3 Motivação 

 

O conhecimento que adquiri de cada um dos autores que apresento neste subcapítulo, 

transformou a forma como perceciono o mundo, bem como fundamenta o modo como 

projeto arquitetura. 

 

Paul Virilio1, nos seus livros fala sobre a 

velocidade, e a influência desta nas cidades. 

Autor da Dromologia e da Arquitetura 

Oblíqua2 (Fig.3), refere como a velocidade se 

tornou no elemento único que mede o 

progresso. No livro Lost Dimmension, 

Virilio, adota o conceito de espaço 

dimensional de Einstein espaço/tempo, uma 

vez que considera as fronteiras das cidades 

contemporâneas cada vez mais virtuais e 

transparentes. 

As criações de Christo e Jeanne 

Claude, destacam-se tanto pela forte 

componente estética, como pela 

expressividade e dimensão.  

As suas intervenções urbanas, 

procuram que os seus utilizadores 

percecionem o ambiente numa 

perspetiva e consciência diferentes. A 

temporalidade e excentricidade das suas 

obras conduz ao presente e à 

experiência. 

A escala das suas criações, 

incentivam-me a explorar e a projetar, 

procurando sempre outras perspetivas. 

                                                           
1 Filósofo, Arquiteto, nasce em Paris, 1932 Livros: The Lost Dimmension,The Aesthetics of Disapperance; 
2 Junto com Claude Parent, conceberam L´Architecture Oblique – Manifesto Architecture Principe– 1963; 

Fig. 3 – Arquitetura Oblíqua 

Fonte: bp.blogspot.com  

Fig. 4 – The Floating Piers, Italy, 2014-16, Autor: W.Volz 

Fonte: christojeanneclaude.net 
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1.4 Metodologia 

 

Numa face inicial, procedeu-se a uma análise sobre as questões: acessibilidade, 

mobilidade, caraterização biofísica, usos, infraestruturas, equipamento, atividades 

económicas, bem como da estrutura das áreas verdes. Esta análise é pertinente pois 

permite identificar as potencialidades ou os problemas existentes, tal como as 

oportunidades e ameaças futuras. A metodologia adotada, articula o projeto entre as 

problemáticas existentes a nível urbano e as premissas das Câmaras Municipais de Lisboa 

e Oeiras.  

O projeto resulta do cruzamento de informações (Caracterização da área de 

intervenção, APL, CML, CMO, VOR, NA), da cooperação entre os elementos do grupo 

e da compreensão das observações transmitidas pelos docentes.  

 

 

1.5 Estrutura do Relatório 

 

Após enquadramento, identificação da problemática em foco e apresentação das 

motivações, o restante relatório clarifica e justifica as opções tomadas no decorrer da 

proposta. 

O primeiro capítulo introduz as informações gerais da proposta, começando pelo 

enquadramento, inclui a identificação do problema em foco, como também as diversas 

motivações que tiveram influência no decorrer do projeto. 

O segundo capítulo enquadra o leitor no contexto Pós-Digital, assim como na 

influência deste nas cidades e no principio adotado no projeto. 

O terceiro capítulo apresenta a análise efetuada ao território, permitindo uma leitura 

adequada, em virtude da identificação dos seus principais problemas e condicionantes.  

O quarto capítulo descreve o desenvolvimento da proposta arquitetónica, começando 

pelo enquadramento legislativo, seguido do programa funcional e consequente projeto 

urbano/equipamento. A descrição abrange e justifica as opções tomadas ao longo do 

projeto até aos detalhes construtivos.  

A conclusão reflete sobre o trabalho desenvolvido, referindo os aspetos positivos assim 

como os negativos, dos objetivos alcançados no projeto. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 Contexto  

2.2 Cidade Pós-Digital 

2.3 Crise Espaço-Público 

2.4 Caso de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 – Hong Kong from bellow by Peter Stewart 

Fonte: peterstewart.com 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

Apresentam-se neste capítulo, as características do contexto Pós-Digital, importantes 

em virtude da sua influência nos conceitos arquitetónicos adotados no desenvolvimento 

do projeto. 

O sucesso da proposta está dependente da leitura assertiva do contexto em que se 

insere. Como tal, é relevante a interpretação dos acontecimentos históricos que 

revolucionaram as cidades contemporâneas. A identificação e análise dos responsáveis 

por estas transformações (tecnologia e domínio privado) é relevante, pois, descodifica as 

razões de funcionamento/existência dos atuais centros urbanos. Por outro lado, é 

importante não esquecer os aspetos prejudiciais deste novo contexto, tais como a 

proliferação da fragmentação nas cidades e a consequente crise dos espaços públicos. 

Mesmo consciencializado sobre a fragmentação nas cidades, é imprescindível a análise 

de um caso de estudo num contexto real. Só assim, é possível interiorizar as 

consequências socioculturais do atual contexto, de modo a que a proposta projetual seja 

adequada no contexto em que emerge. 

O projeto High Line em Nova Iorque, justifica-se como caso de estudo, pois para além 

de se enquadrar no contexto Pós-Digital, é um exemplo de sucesso da conceção de um 

espaço inserido num ambiente onde a fragmentação e a segregação dominam a esfera 

pública e social da cidade.  

 

2.1 Contexto  

 

“If you do not know where you come from, then you don't know where you are, and if you 

don't know where you are, then you don't know where you're going. And if you don't know 

where you're going, you're probably going wrong.” (Pratchett, 2010) 

Nos anos 60 do século XX, observou-se a uma mudança de paradigma, um pouco por 

todo o mundo desenvolvido. Os centros urbanos deixam de corresponder aos locais de 

maior concentração de pessoas, desvanecendo-se por completo a distinção centro/preferia 

até então conhecida e dando lugar ao abandono dos centros urbanos e consequente 

expansão das periferias. (Watson, 1986). 

O desenvolvimento, na segunda metade dos anos 90, das tecnologias de informação e 

comunicação, causaram um impacto revolucionário, tanto a nível espacial como a nível 

socioeconómico (aspetos relevantes na transformação do tecido urbano). Perante este 
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cenário de novas possibilidades e de domínio da tecnologia em ambientes urbanos, 

surgem visões tanto entusiasmantes como catastróficas. (Aurigi, 2003) 

Nas últimas décadas, alguns teóricos da sociologia urbana têm recorrido a novos 

termos para definir a condição urbana, estas novas definições da urbanidade 

contemporânea – a “cidade informacional”, de Manuel Castells, a “cidade global”, a “pós-

metrópole”, de Edward W. Soja, a “metapólis”, de François Ascher. (Baptista, 2009). É 

impossível não observar este fenômeno, como uma revolução equivalente a outras 

anteriores da história social humana. Desde livros empresariais, The death of distance 

(Caimcross, 1998), a arquitetónicos, What is Post-Modernism (Jencks, 1996) muitos 

expõem a mudança de paradigma que a humanidade enfrenta, isto é a passagem da 

revolução industrial para uma revolução informacional. 

A influência das tradicionais limitações da distância física, assim como do tempo, 

desvanece-se com o potencial da virtualização. Se refletirmos sobre a influência que o 

automóvel teve na transformação da paisagem urbana, podemos apenas imaginar as 

implicações que uma virtualização comunicacional (aspeto basilar da formação de uma 

sociedade) poderá produzir nas cidades. A comunicação é um fator definidor de cidades, 

acontece que o modo como a comunicação é efetuada na atualidade está a mudar, 

tornando-se menos físico e cada vez mais virtual. Os espaços públicos estão 

despromovidos dos seus propósitos (comunicação, reunião/união) assumindo papel 

expositivo, exemplo disso são as praças servirem de cenário para turistas e cada vez 

menos como espaço de encontro dos locais. As cidades são hoje locais de consumo, 

passamos de a “forma segue a função à forma segue o consumo”.  (Wilson, 1998) 

 

 2.2 Cidade Pós-Digital 

 

Debater sobre a cidade é cada vez mais uma tarefa árdua, não apenas porque as 

metrópoles estão a atingir níveis extremos de complexidade, mas também porque as 

noções da cidade em si estão a encarar uma crise nunca antes experienciada.  

“Pode uma complexa rede de ruas, edifícios e áreas verdes, das favelas a zonas 

comerciais glamourosas ser considerada uma cidade só porque esta hospeda um grande 

numero de pessoas?” (Aurigi,2003) 

A vontade de compreender como o espaço urbano contemporâneo está evoluindo 

despertou interesse em arquitetos, urbanistas e sociólogos. O sentimento constante de 

desajuste, tornou-se na base de um amplo debate sobre o presente e futuro das cidades. 



17 
 

Levantam-se questões sobre a eficiência das atuais abordagens aplicadas no planeamento, 

conceção e gestão dos centros urbanos. 

“Having taken on board the theme of the crysis of planing, whether this is true or 

supposed, we have seen as useful, or even necessary, to verify whether the tradional 

planing instruments are still able to fulfill the needs of cities that are seeking their lost 

identity or looking for a brand new one” (Lo Picolo. 1995) 

A aplicação das novas tecnologias, podem ter um papel importante na reestruturação 

e revitalização de espaços urbanos. Deve ser adotada uma visão construtiva entre a 

tecnologia e as cidades, não esquecendo os aspetos tecnológicos menos benéficos. 

“When you invent the ship, you also invent the shipwreck; when you invent the plane 

you also invent the plane crash; and when you invent electricity, you invent 

electrocution...Every technology carries its own negativity, which is invented at the same 

time as technical progress.” (Virilio, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As possibilidades que acompanham esta evolução tecnológica permitem o uso de 

novas ferramentas, surgindo igualmente diferentes formas de percecionar estes 

complexos sistemas urbanos. O fácil reconhecimento em planta de formas que possuíam 

significados intrínsecos (igreja, teatros, tipologias, normas) deixam de se destacar assim 

que visualizamos, por exemplo, uma imagem de satélite de uma cidade. Esta nova 

Fig. 6 – Hong Kong from above by Peter Stewart 

Fonte: peterstewart.com 
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perspetiva sobre a cidade possibilita a consideração por outros aspetos igualmente 

importantes na conceção de um espaço urbano. Com a transformação no modo de ver as 

cidades, o modo de as conceber tem que acompanhar essas mudanças, tal como as 

propostas devem estar cientes dos seus conjuntos (espaços, espaços-canal, fluxos), onde 

atuam, como das suas múltiplas e complexas interligações.  

As cidades contemporâneas, caraterizam-se pela multiplicidade de centros, muitos 

destes de difícil perceção, e complexos no modo como se relacionam e evoluem com os 

restantes elementos da cidade. A cidade deve ser analisada como um sistema policêntrico 

aberto (redes), inserida num ambiente dinâmico, no qual existe uma constante 

transmissão e receção de energias. O uso inteligente destas energias, é fundamental. 

Vivemos em cidades onde impera a aceleração, velocidade, multiplicidade, 

complexidade, efémero, assim como pela fragmentação consequente da proliferação.  

 

“O lugar contemporâneo deve ser um cruzamento de caminhos que o arquiteto tem que 

aprender. Não é um solo, a fidelidade a algumas imagens, a força da topografia ou da 

memória arqueológica, é antes uma fundação conjuntural, um nível de tempo no tempo, 

capaz de fixar um ponto de intensidade própria no caos universal da nossa civilização 

contemporânea.” (Morales,1995) 

 

 

2.3 Crise do Espaço Público 

 

“City goverments are no longer the key locus for integration of urban relantionships, 

but merely one of the many actors competing for access to resources and control of 

agendas” (Davoudi, 1995) 

As tendências Neo-liberais, promovendo o conceito de uma administração pública 

mais "leve", têm incentivado estratégias de privatização e desregulação, enfraquecendo a 

tradicional forma de gestão urbana. Este processo de privatização e a sua relação com as 

mudanças no tecido social das zonas urbanas também é descrito por Dearas: 

“At base, I believe that one of the most characteristic features of the contemporary 

urbanism is fragmentation” (Dearas, 1993) 

O conflito de interesses entre a cidade como um lugar e a cidade como uma 

mercadoria, tem repercussões sobre as partes da cidade que pertenciam às comunidades, 
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e que cada vez mais são utilizados para produzir dinheiro e para promover a imagem da 

cidade para o exterior.  

“Not only is the tourist becoming perhaps the most important kind of inhabitant, but we 

all become tourists in our own cities…” (Wilson, 1995) 

Como consequência dos interesses do capital privado, os espaços públicos das cidades 

são convertidos em zonas lucrativas e em locais controlados, “airports are increasingly 

indistinguishable from shopping malls” (Wilson, 1995). Estes espaços comerciais, não 

são completamente abertos ao público, são sistemas fechados pela facilidade no controlo 

de acessos, acabando por gerar constrangimento nas relações com a cidade. Podemos 

comparar estes espaços como castelos modernos, sendo as câmaras de vigilância as 

muralhas, que protegem os interesses dos proprietários. (Aurigi, 2003) 

“City of illusion as calling something public space when indeed is not; focusing on the 

provision of luxury spaces within the centre of the city and ignoring most of the interstitial 

places” (Boyer,1993) 

A atual sinergia entre os interesses privados e públicos, adicionada à transformação no 

modo como a comunicação é praticada, cada vez mais virtual, resulta numa acumulação 

do desinteresse em exigir mais e melhores espaços públicos para a cidade, levando a longo 

prazo a um ciclo crescente de fragmentação das cidades.  

Assiste-se nas cidades a uma virtualização do espaço público como momento da 

prática socio-espacial. A dependência generalizada da sociedade neste modelo de 

comunicação virtual e o incomodo ás empresas ICT (Information and Communications 

Technology), impede que se questione as consequências negativos nestes avanços 

tecnológicos. A importância da interação física nas comunidades é referida e conhecida 

por especialistas, como necessária para a prosperidade da sociedade.  

Procurando quebrar este ciclo negativo, é fundamental a criação de mais e melhores 

espaços públicos nas cidades, que possibilitem momentos de diálogo, partilha, 

comunicação de ideias e opiniões, pois é da interação social que vivem as cidades. 

 

 

Estarão os espaços públicos, como momento de prática socio-espacial, a 

desempenhar a sua função no contexto atual ou assistiremos a longo prazo á sua 

virtualização? 
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2.4 Caso de Estudo 

O carácter multiplicativo e fragmentário deste contexto, não podem ser desvalorizados 

na conceção de espaços urbanos.  

 

 

A seleção do projeto High-Line 

(Nova Iorque) para caso de estudo 

justifica-se, pois, expressa a elevada 

procura nos centros urbanos, por espaços 

públicos que possibilitem a prática de 

momentos socioculturais assim como 

pela necessidade de integração de 

diferentes elementos urbanos.  

Percetível como critica urbana, o 

projeto destaca-se pelo contraste que 

produz com a envolvente, elucidando 

para a necessidade de espaços com 

atributos semelhantes. A utilização da 

infraestrutura ferroviária como elemento 

de suporte para a criação do espaço 

público, evidencia no gesto, a critica ao 

existente, em que o novo emerge sobre e 

do antigo, como se representasse uma 

evolução ou o início duma nova época. 
Fig. 8 – Birdview, Highline, Nova Iorque  

Fonte: friendsofthehighline.org 

Fig. 7 – Vista aérea do projeto High-Line; 

Fonte: google/maps 
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Sucesso em Nova Iorque e um dos projetos contemporâneos mais conhecidos a nível 

mundial, não fazia adivinhar o início atribulado em que emergiu.  A sua existência não 

seria possível sem a organização Friends of The High Line, que, impediu ao longo dos 

anos a demolição da linha ferroviária em que o projeto se suporta. Esta organização sem 

fins lucrativos, nasce no seio dos populares, juntando os que sentiam a necessidade de um 

espaço público que proporcionasse momentos de prática socioculturais. O reflexo das 

dificuldades e oposição em que projeto emerge, é visível na confrontação clara que este 

faz com a envolvente, como se de uma luta pela sua existência se tratasse. O modo como 

o jardim serpenteia os quarteirões fechados e os espaços descartados pela cidade, ilustra 

a enorme dificuldade que projetos com este tipo de atributos, têm em surgir nas cidades.  

O projeto funciona como um elemento estruturante da cidade (une vinte e três 

quarteirões), potenciando a continuidade e combatendo a segregação urbana. 

As limitações impostas pelas propriedades privadas (interesses individuais), 

restringem as possibilidades/oportunidades em conceber espaços públicos que visem os 

interesses do coletivo. Os dois aspetos que retiro do projeto High Line, são a importância 

de promover a continuidade no tecido urbano, como instrumento contra a fragmentação, 

e a noção da urgência atual de espaços públicos, capazes de responder não só às 

necessidades de transporte e comunicação, mas também às de interação, partilha, contacto 

social e cultural. 

Fig. 9– Highline, NovaIorque, 2014  

Fonte: friendsofhighline.org 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Memórias 

3.2 Rede Hidráulica 

3.3 Rede Estrutura Verde 

3.4 Acessibilidade e mobilidade 

3.5 Usos, serviços e atividades económicas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Manipulação de imagem, vista área de Lisboa 
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Este capítulo efetua uma caraterização da área de estudo, apresentando as informações 

obtidas na análise efetuada ao território. Inclui ainda a identificação e descrição das 

situações que produziram maior impacto na transformação da área de intervenção. 

Os aspetos selecionados para análise restringem-se pela relevância na transformação 

do território (fatos históricos, rede hidráulica, acessibilidade e mobilidade, rede da 

estrutura verde, usos e atividades económicas).  

A caracterização da área de estudo é importante na medida que as decisões efetuadas 

ao longo do projeto, advém do conhecimento adquirindo neste estudo.  

 

3.1. Memória 

As toponímias da área de intervenção indicam 

uma ocupação primordial de povos muçulmanos. 

Provas desse período histórico são os nomes, todos 

de etimologia árabe, de algumas localidades 

(Alpendroado, Quinta da Moura, Tercena e 

Alcássimas).  

Algés (significado árabe - “giz”) é o ponto a partir 

do qual o território se desenvolve. A proximidade ao 

rio Tejo, clima ameno, zonas cultivo e a presença de 

recursos para atividades comerciais, garantem 

condições favoráveis à prosperidade do território. O 

distanciamento entre o rio Tejo e a área de 

intervenção, ocorre no inicio da segunda metade do 

século XX, com a industrialização e as consequentes 

infraestruturações, modelando o território para o 

modo como o conhecemos hoje. A relação, antes 

direta e benigna entre o homem e o meio é agora artificializada e por vezes inexistentes.  

A urgência em capacitar as cidades de novas tecnologias colocou as necessidades do 

homem para segundo plano. Os conflitos que ocorrem nos espaços-canais são exemplo 

dessa inversão de prioridades. A contrapartida dos benefícios na criação destas 

infraestruturas (Zona Portuária, CRIL, linha ferroviária) foi a destruição de património 

natural (Ribeira de Algés) e cultural (atmosfera social/cultural – Praça de Touros, Praia 

Pedrouços e a Baixa de Algés como espaço de prática sociocultural). 

 

Fig. 11 – Programa de touradas Algés, 1917  

Fonte: gazetademiraflores.pt 
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3.2 Rede Hidráulica 

 

As ribeiras de Algés, Barcarena, Porto Salvo, Laje e o rio Jamor, fazem parte do 

concelho de Oeiras. Estes cinco cursos de água, percorrem todo o concelho de Oeiras e 

desaguam no rio Tejo. A ruralidade de Oeiras, existente até á segunda metade do século 

XX, é consequente da capacidade agrícola das suas bacias hidrográficas. 

A infraestruturação do concelho, assim como a sua proximidade a Lisboa, 

desencadeou uma enorme expansão urbana. O crescimento de aglomerados urbanos e o 

constrangimento dos cursos de água, originou o aumento da vulnerabilidade do concelho 

aos riscos de cheia. A figura seguinte apresenta os tipos de ocupação e usos do solo, assim 

como a respetiva variação percentual ao longo das décadas, ocorridas no concelho de 

Oeiras: 

 

O gráfico revela uma diminuição nos últimos 50 anos da área Livre (consequência da 

expansão urbana). Em 1947, a área livre do concelho de Oeiras era superior a 90%, em 

2009 este valor não é ultrapassa os 30% (redução 10%/década). No final do século XX a 

área livre deixa de ser a maior superfície de Oeiras. Nos anos 2000, a soma dos restantes 

Usos do Solo ultrapassa o total da Área Livre. 

Este crescimento exponencial de áreas impermeáveis, promovem o escoamento 

superficial (diminuição de fenómenos de interceção, retenção e infiltração) e potenciam 

à aceleração da afluência da água precipitada (velocidades do escoamento maiores em 

meio urbano), gerando situações de cheias repentinas com elevados caudais de ponta.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Cheias na Baixa de Algés, 1967 

Fonte: Caracterização Ribeira de Algés, PDM 2015 

Fig. 12 – Gráfico das áreas de ocupação do solo do município de Oeiras 

Fonte: Caracterização Ribeira de Algés, PDM 2015 
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3.3 Rede da Estrutura Verde 

 

A análise dos espaços verdes tem como objetivo identificar as oportunidades e os 

problemas existentes no território. O estudo da informação adquirida sobre estes espaços, 

permitiu o reconhecimento dos seguintes problemas: 

- Distribuição territorial desequilibrada: 

A concentração dos espaços verdes em Belém e a sua carência em Algés, revela a 

localização desequilibrada destes espaços; 

- Deficiente resposta Função/Necessidade: 

O desenho paisagístico e morfológico dos espaços verdes (Parque de Monsanto e o Jardim 

da Praça do Império - sul do Mosteiro dos Jerónimos), impossibilitam momentos de 

prática sociocultural. As dimensões desproporcionais dos espaços verdes distribuídos 

pelo território, alerta para a ausência de espaços que respondam às necessidades da 

população; 

- Área de influência limitada das áreas verdes: 

A fraca acessibilidade aos espaços verdes resulta na redução da sua área de influência. 

Exemplo disso são as áreas verdes que surgem ao longo da margem do rio Tejo; 

- Fraca experiência de Natureza: 

Com exceção do parque de Monsanto, os espaços verdes identificados na figura não 

concedem uma experiência de natureza elevada; 

- Espaços verdes isolados: 

Apesar da variedade e força dos espaços verdes distribuídos pelo território, a frágil 

comunicação entre estes, ilustra a falta de perspetiva de conjunto. A coesão do território 

urbano depende da articulação de esforços dos seus elementos, como tal a criação da rede 

estruturante é fundamental. Tal como refere, o principio da conectividade dos sistemas 

adaptativos complexos, as relações entre os elementos são geralmente mais importantes 

que os próprios elementos. 

Fig. 15- Vista aérea – Espaços Verdes 

Fonte: google/maps 

Fig. 14 – Planta das áreas verdes 

Fonte: google/maps 
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3.4 Acessibilidade e Mobilidade 

 

O estudo dos fluxos urbanos permitiu identificar diversas situações de conflito na área 

de intervenção e sua envolvente. Esta análise capacita a proposta do projeto urbano, na 

procura de soluções para os atuais conflitos, assim como na prevenção dos mesmos. O 

estudo dos dados recolhidos concluiu os seguintes pontos: 

 

- Desvalorização do espaço urbano próximo às infraestruturas de acessibilidade: 

As comodidades na acessibilidade e mobilidade das novas infraestruturas é acompanhada 

de aspetos menos benéficos. Exemplo dessa desvalorização é o Nó de Algés, que apesar 

da sua importância espacial como elemento estrutural do tecido urbano, tem essa função 

fragilizada pela proximidade a vias de nível hierárquico alto (CRIL); 

 

- Dependência da Rede Fundamental: 

A dependência das vias de nível hierárquico superior para deslocações internas do 

concelho ilustra a ineficiência do sistema viário. A sobrecarga nestes eixos gera cenários 

de congestionamento nos nós de acesso a estas vias principais, A situação na área de 

intervenção ocorre nos nós de acesso à estrada nacional nº6 e a CRIL;  

 

- Frágil Acessibilidade Pedonal: 

O grande constrangimento na mobilidade pedonal, resulta da localização da linha 

ferroviária e rodoviária (Avenida Marginal). A localização destes eixos impede o normal 

fluxo entre a cidade e as zonas ribeirinhas. A solução adotada para transpor esta barreira 

surge de forma pontual através de túneis e passadiços elevados. Contudo estas 

infraestruturas não favorecem um fluxo espontâneo cultivando segregação espacial;  

 

- Características do Espaço Público/Função: 

Situações como caminhos pedonais desapropriadas, patologias nas ligações aos geradores 

de fluxos (estações, paragens de transportes públicos) e a descontinuidade entre as 

diversas formas de locomoção (ciclovias, estacionamentos/transportes públicos), 

impedem o normal funcionamento do espaço-canal. (transporte, acessibilidade e lazer); 
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3.5 Distribuição dos Usos 

 

A recolha de informação relativa aos usos, serviços e atividades económicas expressa 

três situações importantes a referir: 

 

- A concentração de atividades económicas e serviços;  

A oferta de comércio e serviços na baixa de Algés contrasta com a sua ausência nas zonas 

ribeirinhas. A redução nestas áreas de atividades económicas/serviços, resulta da 

segregação espacial provocada pela linha ferroviária e rodoviária. 

- A correspondência entre as áreas a consolidar e as zonas com menor atividade 

económica e serviços; 

As áreas a consolidar não são atrativas para as atividades económicas pela sua indefinição 

espacial e pela falta de confiança em que esta situação se altere. A intervenção das 

entidades públicas é fundamental, pois possibilita a quebra do ciclo negativo e incitava o 

investimento privado.        

Fig. 15 – Atividades e Serviços, Municípios de Lisboa e Oeiras 

Fonte: geoportal.com 
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4. PROPOSTA 

4.1 Enquadramento Regulamentar 

4.2 Programa Funcional 

4.3 Projeto Urbano 

4.4 Equipamento – Centro de Estágios de Atividades Náuticas 
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4.1 Enquadramento Regulamentar  

 

A legitimação do projeto exige um enquadramento regulamentar entre os elementos 

que constituem o plano diretor municipal dos respetivos municípios e a proposta. A 

realização da proposta, considera as condicionantes impostas pelos Planos Diretores 

Municipais de Lisboa e Oeiras, bem como a legislação específica. Para efeitos de 

planeamento concreto foram seguidas as regras mais restritivas destes documentos. 

Informo que a proximidade da área de intervenção do limite dos dois concelhos (Lisboa 

e Oeiras), conduz à recorrência de algumas condicionantes, riscos, e qualificações do 

espaço urbano, não se justificando assim a separação por concelho do enquadramento 

legislativo. 

  A informação em seguida expõe as condicionantes aplicáveis à área de intervenção e 

a sua influência na definição de alguns elementos que compõem o projeto.  

 

 

4.1.1 Qualificação e Uso do Solo 

 

As plantas de ordenamento dos concelhos de Lisboa e Oeiras, referentes á qualificação 

e uso dos solos, especifica a área de intervenção para uso especial ribeirinho.  

 

Cito o artigo 57º do regulamento do PDM de Lisboa de 2011, referente aos espaços de 

uso especial ribeirinho, “são admitidas os usos de equipamento, nomeadamente 

equipamentos culturais e desportivos, atividades náuticas, designadamente náutica de 

recreio, náutica desportiva, pesca e atividade marítimo-turística, assim como de logística 

associada as atividades náuticas.”  

 

Em função do enquadramento urbanístico e paisagístico local e da defesa do acesso e 

fruição da margem ribeirinha, o regulamento refere ainda que a implantação de novos 

equipamentos deve se localizar “a menos de uma faixa que varia entre 25 e 20m a contar 

da margem do leito do rio Tejo”. Enquadram-se dentro destes critérios, as propostas 

descritas a posteriori (Museu dos Descobrimentos, do Hotel e do equipamento desportivo 

- Centro de estágios – Atividades Náuticas). 
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4.1.2 Riscos Naturais  

 

A proposta de espaços verdes apresentada no projeto assim como a naturalização da 

ribeira de Algés aumento do leito e foz da ribeira de Algés, justifica-se pela 

vulnerabilidade a inundações (média a elevada), pela sua suscetibilidade ao efeito da maré 

direto, ao sistema húmido, assim como ao sistema transição fluvial estuarino, existente 

na área de intervenção. 

Considerando a estratégia para o desenvolvimento da estrutura ecológica municipal e 

a planta de Riscos Naturais de ambos os concelhos, justifica-se a percentagem de áreas 

verdes proposta para a área de intervenção. 

Estranhamento, a informação sobre risco sísmico é apresentada apenas no PDM de 

Lisboa. Enquanto que em Lisboa o risco sísmico é considerado muito elevado nesta área, 

no caso de Oeiras não existe referência para esta situação de risco. 

 

Fig. 16 – Riscos Naturais  

Fonte: PDM Oeiras e Lisboa 
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4.1.3 Estrutura Ecológica Municipal 

 

 A Estrutura Ecológica Municipal pretende, entre outros aspetos, promover a 

continuidade urbana através da criação de um sistema de corredores verdes estruturantes, 

visando a integração de diferentes espaços urbanos.  

 A proposta de corredores verdes como promotores dessa integração, pretende ser uma 

forma de alcançar um dos principais objetivos deste projeto, a redução da segregação 

urbana. O conjunto dos espaços verdes projetados permitem a comunicação entre os 

corredores estruturantes do Parque de Monsanto, Corredor Verde Monsanto e o Arco 

ribeirinho, promovendo a integração da estrutura ecológica. 

 

Fig. 17: Estrutura Ecológica Municipal; 

–Fonte: geoportal.com 
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4.2 Programa Funcional 

 

 

O programa funcional resulta da consideração dos aspetos apreendidos na análise à 

área de intervenção. Esta análise é efetuada no capítulo três deste relatório. O 

conhecimento adquirido nessa análise permitiu identificar as situações mais 

problemáticas e elaborar a seguinte lista de fragilidades a colmatar pelo programa do 

projeto urbano: 

 

- Segregação - descontinuidade territorial entre Algés e a Zona Ribeirinha; 

- Espaço Urbano por consolidar – zonas próximas ao eixo ferroviário e rodoviário; 

- Desvalorização do Espaço Público - Nó de Algés; 

- Desconexão Algés/Território – frágil relação com Ribeira de Algés e o rio Tejo; 

- Riscos Naturais – vulnerabilidade muito elevada a cheias e sismos; 

- Acessibilidades condicionadas; 

- Conflitos na Rede Viária – congestionamento e desenho das vias desadequado à sua 

função; 

- Mono-funcionalidade dos Espaços Públicos; 

- Estrutura de Áreas Verde frágil - desarticulação entre os espaços verdes e entre os 

espaços verdes e a estrutura urbana; 

 

As situações identificadas durante a caracterização da área de intervenção, originam 

um aspeto gerador comum – segregação. Perante uma patologia recorrente e geral, é 

fundamental a conceptualização de um principio diretor – a continuidade e a integração 

de/e no espaço urbano. Este principio fundamenta-se em dois aspetos retirados do 

capítulo dois – Estado da Arte. 

 

- A necessidade em promover a continuidade no tecido urbano, como instrumento 

contra a segregação e a criação de espaços públicos capazes de responder não só às 

necessidades de transporte e comunicação, mas também às de interação, partilha, contacto 

social e cultural;  
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A partir da análise efetuada, procedeu-se à definição dos objetivos que pudessem 

informar a elaboração do projeto urbano;  

  

Objetivos da intervenção a propor: 

1- Promover a continuidade territorial; 

2- Converter a Zona ribeirinha num polo atrativo; 

3- Reduzir o impacto das infraestruturas; 

4- Restabelecer a ligação urbana com o rio Tejo; 

5- Melhorar a acessibilidade rodoviária para a zona ribeirinha; 

6- Reconfigurar o Nó de Algés;  

7- Reforçar o sistema de corredores verdes; 

8- Prolongar o roteiro museológico e turístico (Belém-Algés) 

9- Renaturalizar a ribeira de Algés; 

10- Reestruturar a Doca de Pedrouços; 

11- Incorporar elementos urbanos em equipamentos; 

 

Os objetivos gerais acima elucidados geraram objetivos específicos diretamente 

relacionados que são em seguida enumerados de forma sintética. Assim para o objetivo 

geral 1 estabeleceu-se o objetivo especifico 1.1, para o objetivo 2 o 2.1 e assim 

sucessivamente. 

 

Objetivos específicos: 

1.1- Criar passagens sob o eixo rodoviário e ferroviário; 

2.1- Criar áreas habitacionais, comerciais, lazer e escritórios; 

3.1- Eliminação na Praça D. Manuel I dos nós de Acesso a CRIL;  

4.1- Projeto do equipamento para atividades náuticas; 

5.1- Criar vias rodoviárias na zona ribeirinha; 

6.1- Acesso de Automóveis condicionado no Nó de Algés; 

7.1- Criar áreas verdes (Parque-Jardim Algés/Jardim Pedrouços); 

8.1- Prolongar o passeio marítimo/ciclovia; 

9.1- Ribeira de Algés – novo traçado do leito e aumento da sua foz; 

10.1- Criar a Marina de Pedrouços; 

11.1- Ciclovia cruza o Equipamento – Centro de Estágios; 
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A reflexão entre os objetivos propostos deu origem ao programa de intervenção: 

 

Programa Projeto Urbano: 

- Edifícios Habitacionais – piso térreo comercial 

- Museu dos Descobrimentos, Hotel, Centro de Serviços; 

- Parque e zonas estacionamento na envolvente do Nó de Algés; 

- Espaços polivalentes piso térreo do Hotel; 

- Biblioteca, Polidesportivo, Quiosques, Lagos Artificiais; 

- Prolongamento da Avenida Brasília (contigua ao eixo ferroviário)  

- Parque Urbano, Jardim de Pedrouços e Jardim dos Descobrimentos; 

- Equipamento – Centro de Estágios de Atividades Náuticas; 

 

 

Programa do Centro de Estágios de Atividades Náuticas: 

- Núcleo Administrativo: 

- Salas de formação (2); - Salas polivalentes (2); 

- Gabinetes administrativos (3);  

- Gabinetes operacionais (2) – secretária e eventos; - Gabinete diretivo;  

- Sala de Reuniões (2) - Diretivo/Administrativo e Administrativo/Operacional; 

- Bar e esplanada; 

 

- Núcleo Atividades: 

 - Ginásio (4) – sala de aula, pesos, fisioterapia e máquinas de remo; 

 - Spa (4) – Banho turco, Jacuzzi e Sauna (2); 

 - Balneários (6) – Staff (2), Homens (2) e Mulheres (2); 

 - Tanques Remo (2) – tanques e áreas técnicas; 

 - Depósito – Vela, canoagem e remo; 

 - Armazém (4) – Vela, canoagem, remo, windsurf, padel e sala de arrumos; 

 - Gabinetes Médicos/ Enfermagem/ Salas de Avaliação física; - Lavandaria; 

 - Bar/esplanada; 

 

- Núcleo Hospedagem: 

 - Quartos (20); - Cozinha/ Arrumos/ zona refeições; - Lavandaria/ Balneário;  

 - Recepção; - Salas de estar/ lazer;  
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PROPOSTA 

  

4.3 Descrição do desenvolvimento da proposta  

4.3.1 Projeto Urbano 

 

  

Fig 18- Planta do Projeto Urbano Proposto 
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4.3.1 Acessibilidades e Mobilidade 

4.3.1.1 Passagens sob o eixo ferroviário e rodoviário 

 

A descrição do projeto urbano inicia-se com a apresentação de um dos principais 

objetivos do mesmo - aproximar a cidade ao Rio Tejo. Descrevem-se em seguida as três 

principais passagens (vermelho) sob o eixo Ferroviárias e Rodoviárias propostas. 

 

1- Jardim de Algés – Estação Intermodal – Novo Parque 

2- Praça D. Manuel I – Doca Marítima de Pedrouços; 

3- Praça D. Manuel I – Museu dos Descobrimentos; 

 

1 - A criação desta passagem localizada a 

sul do Jardim de Algés, procura reduzir o 

isolamento da zona ribeirinha e a redução 

do fluxo do Nó de Algés. O terraplano 

localizado a Sul do Jardim de Algés é o 

placo desta operação. A ligação entre o 

jardim existente e o proposto ocorre num 

ponto central situado sob o eixo rodoviário 

e ferroviário. A centralidade e a 

convergência de fluxos neste ponto assim 

como a sua relação com os espaços envolventes, fundamenta a localização da Estação 

Intermodal (verde).  

 

Fig 19- Planta das passagens sob eixo ferro-rodoviário 

Fig 21- Corte Acesso 1 – Vista do Parque para a Estação Intermodal - Lado Sul  

Fig 20- Passagem 1 – Jardim de Algés - Parque 
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2 - Esta passagem acontece de igual modo 

ao acesso anterior, sob o eixo rodoviário e 

ferroviário, e partilha dos mesmos 

objetivos – reduzir o isolamento da zona 

ribeirinha. Neste caso a formalização do 

objetivo acontece com a expansão da 

Praça D. Manuel I, conhecida por Nó de 

Algés, para junto da Marina de Pedrouços. 

A Praça atua como elemento estruturante 

do sistema urbano, promovendo a 

acessibilidade à margem sul. 

A continuidade espacial só acontece se houver uma integração das funções de 

circulação, transporte e social. A ligação proposta atua como espaço de circulação e de 

permanência. Os momentos de permanência (lazer/interação social) resultam da relação 

com a Ribeira de Algés ao longo desta passagem. 

 

3 - O alinhamento e a dimensão da 

Avenida Vasco da Gama, foram ponto de 

partida para o surgimento desta passagem 

que ocorre sob o eixo ferroviário e 

rodoviário. Além dos objetivos referidos 

nas passagens 1 e 2, esta ligação ilustra a 

vontade em restabelecer a relação da 

cidade com o rio. A direção da Avenida 

Vasco da Gama está alinhada com um 

miradouro oceânico, que concede ao eixo um caráter simbólico assim como justifica a 

conceção e localização do Museu dos Descobrimentos (azul). O eixo resultante desta 

passagem poder-se-ia definir como o “caminho da água”, pois em toda a sua extensão, 

desde a Praça D. Manuel I ao proposto Museu dos Descobrimentos, a água está sempre 

presente.  

Fig 22- Passagem 2 – Praça D. Manuel I - Marina 

Fig 24- Corte da passagem 3 - Praça D. Manuel I - Museu dos Descobrimentos  

Fig 23 Passagem 3– Praça D. Manuel I - Museu (azul)  
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4.1.1.2 Sistema Rodoviário 

 

Nível 1 - A única alteração ocorre no Nó de Algés, com a eliminação de dois nós de 

acesso à infraestrutura rodoviária (CRIL). Esta alteração devolve à Praça D. Manuel I a 

possibilidade de um maior uso pelos peões. Outro propósito para esta alteração advém da 

proximidade e impacto destes nós de acesso na circulação pedonal.  

A difícil leitura das complexas repercussões que as alterações a este nível têm no 

território regional e sistema rodoviário, aconselham a uma aproximação ás vias de nível 

inferior (municipal e local). 

Nível 2 - Neste nível o projeto urbano propõe a expansão e reconfiguração da Avenida 

Brasília (via contígua a sul da linha ferroviária). Esta alteração dota a via de características 

fundamentais ao desempenho das suas funções. No contexto urbano esta via tem como 

objetivos: 

- Aumentar o fluxo na zona ribeirinha; 

- Corrigir as transições entre níveis na hierarquia da rede viária; 

- Reduzir o tráfego da atual Avenida Marginal; 

Nível 3 – Para além da redução hierárquica no sistema rodoviário da Avenida da Índia 

e da Avenida Marginal, é concebida uma via que serpenteia por toda a zona a sul do 

projeto urbano. Estas três vias asseguram a distribuição local e o encaminhamento dos 

fluxos de tráfego para as vias de nível superior e inferior. Num contexto urbano estas 

alterações procuram: 

- Redefinir as vias para as novas funções a desempenhar; 

- Desviar o fluxo rodoviário do Nó de Algés; 

- Promover o carácter sociocultural no espaço público; 

Fig 25- Planta das alterações do sistema rodoviário 
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Fig 27- Diagrama do Sistema de Transportes 

 

4.1.1.3 Sistema de Transportes 

 

 Estação Intermodal – A atual estação ferroviária de Algés não fornece as condições 

necessárias para desempenhar as funções de uma estação intermodal. Como tal à 

deslocalização e atualização das suas funções é imprescindível. A nova localização 

corrige a segregação do sistema de transportes e fornece os requisitos espaciais que um 

equipamento deste nível exige. A centralidade da estação intermodal promove a 

integridade do sistema, pela concentração das diferentes modalidades de transportes 

(comboio, autocarro, elétrico).  

Linha Ferroviária – A única alteração que ocorre é o encerramento da estação da Foz 

do Jamor e de Algés.  O encerramento justifica-se pela proximidade à estação intermodal. 

Linha Elétrico - Por motivos de integridade do sistema de transportes, é proposto uma 

aproximação do trajeto desta infraestrutura à estação intermodal;  

Autocarros - Os autocarros devem apenas efetuar deslocações dentro das localidades. 

As ligações entre localidades são suportadas nos elétricos/metro e as urbanas pelos 

comboios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26- Planta Sistema Transportes 

 



40 
 

4.3.2 Espaço Público  

 

4.3.2.1 Espaço Público 

 

Espaço intersticial – A génese deste espaço visa responder às necessidades de 

circulação e permanência. Para além da redução da segregação espacial, a conjugação dos 

espaços de circulação e permanência e a sua presença constante na área de intervenção, 

cultivam uma integridade territorial. A acessibilidade total é fundamental neste espaço, 

como tal as variações topológicas ocorrem de forma continua e progressiva evitando 

assim situações de quebra no parque verde proposto apesar da variação altimétrica de oito 

metros, a acessibilidade não é afetada). O caráter adaptativo do espaço intersticial visa o 

suporte a atividades e à realização de eventos, tais como o VOR ou o NOS Alive.  

 

Espaços Verdes – As zonas verdes são exemplo da articulação entre os espaços de 

permanência e os espaços de circulação. A possibilidade de relacionamento entre estes 

espaços decorre do desenha da forma e das manchas arbóreas. Estes elementos verdes são 

fundamenteis para o desenho do Parque, pois atuam como agentes de transição e ligação 

entre os diferentes espaços.  

 

Passeio Marítimo/Ciclovia – Estes elementos estruturantes do sistema urbano, em 

virtude das suas qualidades, são organizados por forma a interagir com os equipamentos 

propostos. Para além de promoverem a continuidade urbana, estes elementos envolvem 

os seus utilizadores com o meio natural envolvente (ribeira de Algés, rio Tejo, áreas 

verdes); 

Fig 28 - Planta Espaço Público 
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4.3.2.2 Edificado 

 

A localização dos edifícios que albergam os diferentes usos propostos na área de 

intervenção visa a criação de múltiplos polos atrativos, que auxiliem na redução do 

isolamento das zonas ribeirinhas e na promoção da continuidade territorial.  

Estas áreas ficam assim providas de equipamentos culturais (Museu dos 

Descobrimentos), de apoio às atividades desportivas (Centro Estágios Atividades 

Náuticas e Polidesportivo), de um parque urbano e de infraestruturas de apoio aos 

transportes (Estação Intermodal). 

Prevê-se a localização dos usos habitacionais e hoteleiro, assim como de comércio e 

serviços.  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

O edifício com localização mais próxima à passagem que liga Praça D. Manuel I é a 

Marina de Pedrouços (acesso 2), tem o objetivo de reduzir a atual presença dispersa e 

irrefletida das entidades administrativas públicas e privadas, existentes na zona ribeirinha.  

A correspondência e as vantagens na concentração das diversas entidades num só 

local, são os motivos para a proposta deste equipamento de serviços.  

Os serviços que existem atualmente na área de intervenção são: Doca Pesca, Fundação 

Desporto, Unidade de Controlo Costeiro, IPMA - Instituto Português do Mar e 

Atmosfera, FOR-MAR - Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, Direção 

Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, INA – Direção Geral da 

Qualificação dos trabalhadores em funções públicas. 

Fig 29- Planta dos Edificados 
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      O equipamento proposto, localizado próximo á Torre da APL tem como objetivo a 

continuação do roteiro museológico e turístico. A correspondência temática dos espaços 

museológicos próximos (Torre de Belém e os Descobrimentos; Espaço Champalimaud  

associado à necessidade de um espaço dedicado à época dos Descobrimentos 

Portugueses, mais concretamente às viagens e explorações marítimas, são motivos para a 

proposta deste museu. 

O alinhamento da Avenida Vasco da Gama com o oceano, justifica a elevação do 

museu sobre a água. Com o objetivo de reforçar o carácter simbólico da passagem (3), é 

proposto um espaço, que permita o contacto visual com o Oceano/Rio Tejo. A criação 

deste local de observação, pretende reforçar o objetivo de restabelecer a ligação da cidade 

com os elementos naturais que a rodeiam (Oceano).  

 

 

Fig 30- Persp. do Museu dos Descobrimentos- Parque; 

 

Fig 31- Persp. do Museu dos Descobrimentos- Rio Tejo; 

 

Fig 32- Perspetiva dos edifícios habitacionais e do Museu; 
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      O hotel proposto localiza-se próximo à passagem (2) entre a Praça D. Manuel I e a 

Marina de Pedrouços. O aumento da oferta de atividades e eventos (Museu, VOR, NOS 

Alive, espaços de lazer, zonas habitacionais, serviço) justifica a conceção do hotel e de 

áreas comerciais e espaços polivalentes. 

O edificio do Hotel assenta sobre três espaços cilindricos, que elevam os pisos 

superiores e permitem uma circulação continua no Piso 0. Os objetivos destes espaços 

térreos são: acesso ao hotel, oferta de áreas comerciais e disposição de um espaço 

multifuncional. Nos pisos superiores a atividade é exclusiva ao hotel. Este edifício visa 

sobretudo, dar suporte às atividades e eventos da zona ribeirinha, assim como dos 

equipamentos propostos.  

 

Os edifícios habitacionais são compostos por cinco pisos, quatro deles dedicados a 

apartamentos sendo o piso térreo usado para áreas comerciais. Uma passagem pública 

“rompe” os edifícios ao meio e permite o acesso aos dois blocos habitacionais, 

promovendo a continuidade territorial. Um reflexo, no espaço privado, da relevância dada 

aos interesses públicos assim como da preocupação de evitar quebras na proposta urbana, 

 

Fig 34- Alçados, cortes dos edifícios Habitacionais; 

Fig 33- Persp. do Hotel- Ribeira Algés; 
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4.3.3. Estrutura Ecológica  

 

4.3.3.1 Estrutura Verde 

A atual paisagem moldada e artificializada de Algés, resulta do desenvolvimento 

desordenado da segunda metade do século XX e das estratégias adotadas no planeamento 

urbano. Para além da ausência de espaços públicos de cariz social e cultural, esta 

estratégia ao longo dos anos colocou em segundo plano os interesses públicos e eliminou 

as potencialidades que o meio natural podia introduzir na cidade.  

A procura incessante por uma continuidade espacial, motivada pela procura de uma 

“integridade urbana”, é princípio que rege o desenvolvimento deste projeto urbano. Como 

tal, e no intuito de solucionar os atuais conflitos e ameaças à estrutura ecológica, é 

efetuada uma reestruturação/reconfiguração dos espaços verdes existentes (Jardim de 

Algés, Parque Monsanto). A articulação entre as atuais áreas verdes e as propostas é 

fundamental, pois reforça a diversidade de atributos que cada um destes espaços adiciona 

à estrutura ecológica. 

A proposta de espaços verdes como elementos estruturantes do sistema urbano, nasce 

com a constatação da existência da grande massa verde, Parque Florestal de Monsanto, a 

Norte da área de intervenção. A incorporação de Monsanto na área de intervenção antevê 

o reconhecimento deste como um elemento central no desenvolvimento futuro da cidade 

de Lisboa.  

Fig 35 Monsanto e Lisboa 

Fonte: google/maps 
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A seguinte lista apresenta, por ordem decrescente de dimensões, os espaços verdes que 

compõem a proposta urbana. A descrição abrange os casos 1 e 2 pela influência que 

exercem no projeto urbano: 

1- Parque proposto;    3- Jardim de Algés; 

2- Jardim de Pedrouços;   4- Jardim dos Descobrimentos; 

1 - A conceção deste parque nasce da disponibilidade do enorme terraplano de Algés, 

bem como da necessidade de expansão do atual Jardim de Algés. Este espaço confronta 

a Norte com o eixo ferroviário e a estação intermodal proposta, a Sul com a Jardim dos 

Descobrimentos (próximo ao Museu dos Descobrimentos), a Oeste com a Praia do 

Dafundo e a Este com a Ribeira de Algés. 

A dimensão deste espaço advém da necessidade em suportar os usos e os eventos que 

neste ocorrem ou na sua envolvência (Estação Intermodal, Nos Alive, Polo Desportivo), 

bem como da necessidade de um complemento qualitativo do espaço público. A 

densidade da vegetação utilizada e a sua disposição, organizam e estruturam o espaço e 

concedem características e qualidades a diferentes áreas do parque. Este parque é 

composto ainda por um Polo Desportivo, localizado na zona nordeste, quiosques e lagos 

artificiais. 

2 – Este espaço localiza-se na zona Este da área de intervenção, confronta a Sul com o 

equipamento (Centro de Estágios de Atividades Náuticas) e a Norte com a Avenida 

Brasília. Esta área verde surge com o objetivo de ligar o Jardim da Torre de Belém com 

a área de intervenção, bem como de auxiliar os equipamentos em seu redor. Este jardim 

é composto por um lago artificial, quiosques e parques infantis/radicais. 

Fig 36- Infraestrutura Verde 

 



46 
 

4.3.3.2 Sistemas de Vistas e Contacto com a água  

 

As ligações com o meio natural envolvente são fundamentais para o funcionamento 

sustentável das cidades. Exemplo dessa preocupação é a naturalização e incorporação da 

Ribeira de Algés nas passagens (2 e 3) sob o eixo ferroviário e rodoviário.   

Este subcapítulo apresenta as relações visuais ou de interação com a envolvente 

concebidas no projeto urbano. As acessibilidades não são suficientes para que o objetivo 

proposto de aproximar a cidade e os seus utilizadores do meio envolvente se concretize. 

Como tal foi concebido um sistema de vistas e de interação que garantem a possibilidade 

dos utilizadores poderem entrar em contato direto ou visual com os diversos elementos 

naturais envolventes. Para além dos benefícios sociais diretos, este contacto reforça e 

auxilia a concretização dos propósitos urbanos.  

 

  

Contacto Direto/Interação  

Praia Dafundo, (Oeste); Ribeira de Algés, (Praça D. Manuel) I; Lagos artificiais, 

(Parque, Jardim de Pedrouços e Centro de Estágios de Atividades Náuticas); Rampa, 

(Sul do equipamento); Anfiteatro, (Oeste do Champalimaud); 

Contacto Visual 

  

 

  

Fig 37- Planta do sistema de vistas/interação 
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                                    PROPOSTA 

  

4.4 Equipamento – Centro de Estágios de Atividades Náuticas 

4.4.1 Estado da Arte – Equipamento 

4.4.2 Forma 

4.4.3 Função 

4.4.4 Estrutura 

 

  

 

 

  

Fig 38- Linhas de nível da cobertura do Equipamento; 
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4.4.2.1 Estado da Arte – Centro de Estágios Atividades Náuticas 

 

Finalizado o projeto urbano, inicia-se o projeto de um equipamento – Centro de 

Estágios de Atividades Náuticas, sendo a sua localização, assim como o seu uso, uma 

opção deliberada perante o contexto em que se insere. A proposta, com localização na 

zona da Doca de Pedrouços, pretende utilizar o atual edifício da Doca Pescas, como ponto 

de partida, em virtude da sua relação com o rio. 

 

A criação deste novo espaço, tem como objetivo, fomentar futuras atividades e eventos 

náuticos. O equipamento considera as premissas defendidas no projeto urbano, 

concretizando-as numa outra escala, linguagem e gesto. 

 

 

Assim como no projeto urbano, este equipamento desenvolve-se em consonância com 

o contexto Pós-digital. O desenvolvimento deste projeto, resulta da reflexão das 

características, que definem o contexto Pós-digital em que se insere (proliferação, 

fragmentação), assim como dos seguintes objetivos, propostos para este equipamento: 

 

- Restabelecer a relação da cidade com o rio; 

- Oferecer de diversas atividades (comerciais e lúdicas); 

- Auxiliar atividades e eventos náuticos; 

- Promover continuidade entre os espaços públicos e privados; 

- Garantir flexibilidade espacial (contexto Pós-Digital – efémero); 

- Funcionar como Polo atrativo promotor do desenvolvimento das dinâmicas da 

zona ribeirinha) 

 

Fig 39- Vista aérea da Doca Pescas; 
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No contexto atual exige-se cada vez mais, um conhecimento multidisciplinar e 

especializado, tornando-se a arte de projetar uma tarefa complexa. A conjugação de 

fatores, que influenciam o espaço urbano, ultrapassa por completo a capacidade de análise 

e interpretação do ser humano.  

 

Como tal, o modo como a implantação do equipamento e a cobertura são projetados, 

a relação que têm entre ambos e com a envolvente, faculta futuras transformações, e a 

adaptação do espaço, a diferentes necessidades.  Esta abordagem, possibilita a 

flexibilidade espacial ao equipamento, importante num contexto efémero Pós-digital que 

se caracteriza pela aceleração e velocidade da mudança.  

 

A razão de existência deste equipamento não deve ser fundamentada em eventos de 

carácter temporal, efémero, correndo risco de insustentabilidade. A sustentabilidade do 

equipamento e do lugar, não reside em eventos como Volvo Ocean Race ou Nos Alive, 

que apesar de posicionarem Algés no “centro do mapa”, só o conseguem fazer por um 

curto espaço de tempo. Daí os objetivos programáticos, tanto do projeto urbano como do 

equipamento, responderem às necessidades do coletivo, evitando ao máximo a 

especialização, ou individualização dos espaços propostos, em virtude de se querer 

garantir a sua adaptabilidade futura. 

 

 

 

Fig 40- Espaço Temporário do evento Volvo Ocean Race 
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4.4.2.1 Forma 

4.4.2.1.1 Implantação 

O equipamento proposto e projetado à escala da arquitetura, localiza-se próximo da 

Marina de Algés (antiga Doca de Pedrouços) e ocupa uma área aproximada de quinze mil 

metros quadrados. A zona envolvente deste equipamento, carateriza-se, a Sul pela 

proximidade à água, a Norte e a Este pelos espaços verdes propostos no projeto urbano, 

e a Oeste pela proximidade à reformulada Praça D. Manuel I (ampliação do nó de Algés 

para sul). 

A proximidade à nova passagem sob o eixo ferroviário e rodoviário (Praça D. Manuel 

I – Marina de Algés), assim como as características do local, permitem uma relação 

privilegiada com a água e espaços verdes. A implantação deste equipamento, possibilita 

a consecução dos principais objetivos propostos a nível urbano: reduzir a segregação e 

promover a continuidade urbana. 

A permeabilidade e a incorporação no Centro de Estágios de elementos urbanos 

(ciclovia, passeio marítimo), visam a continuidade e integridade urbana.  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 41- Zona de Implantação do Equipamento; 

 

Fig 42- Planta de Implantação do equipamento; 
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4.4.2.1.2 Equipamentos e Espaço Púbico 

  

Os espaços públicos são projetados, tendo em conta as necessidades de circulação e de 

permanência. Esta distinção é importante, pois distingue os requisitos de acessibilidade 

dos momentos de prática sociocultural que os espaços públicos devem estar aptos a 

oferecer.  

Os equipamentos são concebidos como elementos de suporte do espaço público e vice-

versa. De modo a evitar a imposição dos interesses privados/individuais sobre os 

públicos/coletivos é dada grande importância ao programa dos equipamentos públicos 

projetados.  

 

 

 

 

 

 

 

A enorme acessibilidade do Centro de Estágios (não existe definida uma entrada), 

permite aos utilizadores dinamismo no modo como circulam e vivem o espaço. Esta 

permeabilidade entre o equipamento e a envolvente, para além de criar múltiplos 

ambientes, cultiva acima de tudo a continuidade urbana. 

A planta seguinte representa a vermelho, as curvas de nível da cobertura do 

equipamento que estão a menos de dois metros e meio de altura do nível térreo.  Podemos 

assim observar que todas as zonas não avermelhadas da planta possibilitam uma relação 

aberta com a envolvente. Esta interação entre o espaço público e o equipamento, permite 

reduzir a segregação entre os espaços públicos e o que o equipamento oferece, garantindo 

a continuidade urbana. 

 

 

Fig 43- Planta Espaço Público e Privado (amarelo) 

 

 

Fig 44- Permeabilidade do Equipamento 

 



52 
 

4.4.2.1.3 Espaços de Circulação/Permanência 

 

Os espaços de permanência, são espaços que pelas suas qualidades espaciais 

possibilitam a partilha, interação e contacto tanto social como cultural. Estes espaços 

estão distribuídos ao longo do Centro de Estágios e da sua envolvente, procurando 

potenciar a continuidade do tecido urbano. São exemplo desses espaços os lagos 

artificiais, os espaços verdes assim como os espaços multifuncionais de 

interação/exposição social e cultural. 

A ciclovia atravessa todo o Centro de Estágios, permitindo a relação entre os diferentes 

espaços urbanos. A introdução deste elemento no equipamento dilui a fronteira entre o 

espaço público e o privado, assim como reduz a segregação do tecido urbano.  

Perante um contexto múltiplo, mutável e efémero, projetam-se espaços verdes sob a 

cobertura do Centro de Estágios que visam tanto os interesses do equipamento proposto 

como da sua envolvente. 

Fazem parte igualmente dos espaços de permanência, os momentos em que as pessoas 

se relacionam com o elemento natural - água. Os momentos mais relevantes em que essa 

relação ocorre são: 

 

- Lago artificial - para além de possibilitar momentos de lazer e prática social, tem a 

vantagem de poder ser utilizado como introdução à cidade as atividades náuticas (remo, 

canoagem, padel) – co-evolução benéfica entre atividades/usos; 

- Rampa da Marina – rampa para além da função principal de suporte às atividades 

náuticas e do equipamento, restabelece a relação da cidade com o rio;  

- Anfiteatro – suporte a eventos náuticos (plateia), possibilita o contacto direto das 

pessoas com a água, assim como cultiva o contacto social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rampa/Lago     Espaços Verdes        Anfiteatro   Espaços Privados        Ciclovia/Passeio Marítimo 

Fig 45 – Planta dos Espaços de circulação e permanência 
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4.4.2.1.4 Cobertura 

 

 

O princípio da continuidade defendido ao longo do projeto, expressa-se no desenho da 

cobertura pelo modo orgânico e dinâmico que esta se desenvolve. A geometria da 

cobertura considera os espaços e usos que ocorrem sob si, não se desenvolvendo 

casualmente.  

Inesperadamente, apesar da forte presença e identidade da cobertura a sua não 

afirmação pontual, permite que atue como elemento unificador do espaço/lugar. A forma 

fluída da superfície resulta da soma e do cruzamento de objetivos. A fluidez da cobertura 

é garantida pela recusa às confrontações, contrastes e destaques, bem como pela contínua 

conjugação das vontades definidas no projeto. 

A geometria da cobertura, cultiva a diversidade de espaços, tanto de circulação como 

de permanência. Os espaços de permanência surgem nos momentos em que a cobertura 

atinge maior altura em relação ao solo. Por outro lado, os espaços de circulação, com 

exceção de alguns casos pontuais, ocorrem de modo inverso aos espaços de permanência.  

A fluidez e o dinamismo da cobertura, produzem inúmeras galerias, com capacidades 

e qualidades distintas. Estas galerias têm características que possibilitam a realização de 

atividades e eventos de diferentes géneros, como também proporcionam momentos de 

práticas socioculturais. Dispersas ao longo do equipamento, estas galerias garantem uma 

oferta diversificada, em virtude dos seus atributos espaciais, bem como das relações com 

o espaço público envolvente. A qualidade expansiva destes espaços possibilita, uma 

flexibilidade e adaptação ímpar.   

O reconhecimento automático destas galerias como espaços de suporte do evento, 

Volvo Ocean Race ou Nos Alive, deve considerar o carácter temporário deste tipo de 

eventos (evitar especialização espacial). Como solução, a esta vulnerabilidade, são 

projetados espaços com perspetivas de usos múltiplos, adaptáveis e flexíveis ás constantes 

alterações do quotidiano. O carácter multifuncional destes espaços, possibilita em 

situações de novos eventos, uma fácil reconversão espacial.  

 

Fig 46 – Alçado Sul do Equipamento 
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4.4.2.2 Funções 

 

O centro de Estágios de Atividades Náuticas, tem uma área total de 6800 m2 e divide-

se em três grandes núcleos, o núcleo administrativo, núcleo atividades e o núcleo 

hospedagem. A localização, dimensão e função de cada núcleo, é descrito e analisado nos 

seguintes subcapítulos. 

 

4.4.2.2.1 Núcleo Administrativo 

 

A localização na zona oeste do equipamento, advém da relação benéfica entre os 

espaços deste núcleo, a reconfigurada Praça D. Manuel I e os espaços verdes em redor. 

Justifica-se a localização deste núcleo, pela possibilidade dos seus espaços 

multifuncionais, assim como do bar (esplanada) se puderem expandir e suportar nos 

espaços públicos em redor.  

Com uma área total de mil e quatrocentos metros quadrados, este núcleo responde às 

necessidades de espaço, para a formação teórica em atividades náuticas, organização de 

eventos e coordenação entre departamentos (operacionalidade/administração/direção). 

 

 

 

 

 

Praça  

D.Manuel I 

 

 

 

 

 

Usos/Dimensões: 

S. Polivalentes- 250 m2   S. Formação Teórica- 150 m2 

Eventos- 120 m2   Administração/Direção/S.Reunião- 150 m2 

Secretária/Arrumos/Recepção- 125 m2 Bar/Esplanada/W.C.- 175 m2 

 

 

Fig 47 – Planta - Núcleo Administrativo  
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4.4.2.2.2 Núcleo Atividades 

 

As atividades que se praticam neste espaço são distintas e em alguns casos 

incompatíveis com as restantes, justificando a separação deste núcleo dos restantes.  

Este núcleo tem a sua localização em virtude da relação próxima e direta com a água 

e a Marina de Pedrouços. O espaço tem uma área total de 3300 m2 nos quais 400m2 são 

referentes a pátios. Estes pátios permitem ser utilizados como espaços de suporte ás 

atividades e de reunião para os seus utilizadores.  

A localização central dos balneários, advém da sua relevância para o funcionamento 

deste núcleo. Assume-se como o elemento que organiza e estrutura todo o espaço e onde 

a separação das atividades práticas ocorre. 

As atividades práticas podem ser divididas pela interação que tem ou não com a água, 

isto é, em atividades práticas aquáticas e não aquáticas. A incompatibilidade entre estas 

atividades, exige que o espaço projetado evite a sua interseção. A figura seguinte expressa 

essa divisão, sendo os espaços a azul as atividades de prática aquática, e a laranja as 

atividades de prática não aquática. 

 

    

     

 

 

  

 

            

           Marina de Pedrouços 

 

 

     Atividades de Prática Aquática   Atividades de Prática não Aquática 

 

 

Usos/Dimensões: 

Depósito/Armazém/Arrumos- 900m2 Bar/Cozinha/Lixos- 180 m2 

Ginásio/S. Formação Prática- 500 m2 Tanques Remo- 300 m2 

Spa/Balneários/W.C.- 400 m2    Centro Médico/Enfermagem-200 m2 

Fig 48 – Planta - Núcleo Atividades  
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4.4.2.2.3 Núcleo Hospedagem 

 

O posicionamento deste núcleo, advém da compatibilidade das atividades que nele 

ocorrem com a envolvente em que se insere. A posição descentralizada, assim como a 

proximidade a espaços verdes são motivos para a localização deste núcleo na zona este 

do equipamento. A área total deste espaço ronda os 1700 m2, nos quais 200 m2 são 

referentes ao pátio. O pátio é o elemento estruturante do núcleo, assim como é um espaço 

de permanência, onde ocorrem momentos de prática social (lazer/comunicação). 

A definição das zonas dos quartos, são o ponto de partida para a organização espacial 

deste núcleo. A possibilidade destes quartos se expandirem de duplos para quádruplos, 

permite que equipas superiores a dois atletas possam partilhar o mesmo espaço. 

As áreas de serviço (cozinha/balneários/lavandaria) são separadas das restantes áreas 

por motivos de funcionalidade (em especial dos quartos) e servidas por espaços de 

circulação específicos. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas serviço Circulação/Permanência Quartos Corredor de Serviço 

 

Usos/Dimensões: 

Cozinha/Lixos/Depósitos- 200m2  Zona Refeições- 250 m2 

Lavandaria- 40 m2   Quartos- 600 m2 

Balneários/W.C.- 125 m2    Receção/Gabinete/Arrumos-200 m2 

Fig 49 – Planta - Núcleo Hospedagem  

 

 



57 
 

4. Estrutura 

 

Neste projeto a estrutura pode ser dividida em duas partes, pela cobertura e colunas 

metálicas onde esta se apoia.  

A cobertura com uma extensão de trezentos por cinquenta metros, é dividida em 

módulos quadrangulares (aço) de dois metros e meio de lado. Este tipo de solução é 

conhecido como waffle-structure, pois resulta do cruzamento de vigas em ângulos retos. 

Esta solução construtiva, tem a vantagem de fortalecer a cobertura, pelo modo como 

distribui as forças por toda a estrutura, evitando assim situações de tensão localizadas. 

Possibilita de igual modo a criação de vãos mais compridos, sem a necessidade de se 

socorrer a apoios estruturais secundários.  

Os painéis que envolvem toda esta waffle-structure são feitos de GFRP (Plástico 

reforçado com fibra de vidro) sendo a sua forma quadrangular e medindo de lado um 

metro e meio. A escolha deste material baseia-se pela sua leveza (um quilo a dois por 

metro quadrado), força (relação força/peso elevada), resistência (água salgada/ químicos/ 

meio ambiente - chuva ácida), durabilidade, baixa manutenção (sem perda das suas 

propriedades durante trinta anos) e pela capacidade em ser moldado em qualquer forma.  

Os painéis são fixos em calhas de alumínios, que percorrem e assentam sobre a waffle-

structure. As juntas existentes entre os painéis são preenchidas com uma peça de borracha 

apropriada para o isolamento hídrico, térmico e acústico. O isolamento térmico e acústico 

é reforçado graças a bolsa de ar que se gera na espessura da cobertura. 

 As colunas metálicas presentes em redor dos três núcleos do equipamento 

(administrativo, atividades e hospedagem), para além da função de suporte dos 

envidraçados reduzem a tensão da cobertura, permitindo assim uma redução significativa 

da espessura da estrutura-waffle. 

       Junta   Painel 

                                                                                                                   borracha   GFRP 

                        plástico reforçado 

                        c/ fibra de vidro 

 

 

 

 

 

 

         Estrutura Waffle     Calha de Apoio                  Afixador Painel/Calha    Afixador Calha/Estrutura 

        aço                     alumínio                    aço                                  aço 

Fig 50 – Axonometria da Cobertura 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O relatório teve como objetivo, apresentar e refletir sobre o projeto desenvolvido ao 

longo do ano letivo 2015/2016. A área de intervenção delineada para a execução do 

Projeto Final em Arquitetura I, esta localizada entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor 

e é pertinente pelos desafios que coloca.  

 

A área de estudo caracteriza-se por uma forte industrialização e consequente 

proliferação de infraestruturas obsoletas. Para além, desta circunstância a recente 

virtualização comunicacional e consequente diminuição da interação física (aspeto 

essencial na integridade de comunidades), alerta para o exponencial crescimento da 

segregação (espacial e social). Este aspeto obriga à conceção de mais espaços públicos 

que cultivem a interação social e a continuidade territorial, preocupação central do projeto 

Urbano apresentado 

A caracterização da área de intervenção permitiu identificar uma série de situações 

problemáticas: descontinuidade territorial entre Algés e a Zona Ribeirinha, conflitos da 

rede viária, mono-funcionalidade dos espaços públicos, tal como a estrutura das áreas 

verdes frágil e os espaços por consolidar.  

A relação distante da cidade com o rio, assume-se logo como um dos objetivos 

principais deste projeto. A estratégia adotada aborda o eixo ferroviário e rodoviário não 

como algo a evitar, mas sim como um gerador de oportunidades e potencialidades. 

O projeto do equipamento, Centro de Estágios de Atividades Náuticas, procura 

reforçar dois objetivos definidos no projeto urbano: fomentar as relações entre a cidade e 

o rio através das atividades náuticas e funcionar como Polo atrativo promotor do 

desenvolvimento das dinâmicas da zona ribeirinha.  

 

Concluindo, considera-se que a utilização de espaços públicos e de corredores verdes 

como elementos estruturantes do sistema urbano, revelou ser uma solução eficaz para os 

problemas urbanos identificados e na fomentação da continuidade territorial. 

 

 

 

“Big egos are big shields for los of empty space.” Diana Black 

http://www.azquotes.com/quote/553966?ref=empty-space
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                                          7. ANEXOS 

                                          7.1 Projeto Urbano 

7.2 Equipamento – Centro de Estágios de Atividades Náuticas 
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