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RESUMO 

 
O presente relatório tem como objetivo apresentar e fundamentar as estratégias elaboradas 
a nível de projeto e o trabalho do Projeto Final realizado ao longo do ano letivo 2014/2015.  
 
Este exercício teve como objetivo a procura e desenvolvimento de estratégias urbanas para 
a área entre Santa Apolónia e Xabregas, sobre o aterro do porto de Lisboa. 
 
Com a chegada da industrialização no século XX, esta área foi transformada radicalmente em 
pouco tempo. De uma área que era ocupada principalmente por palácios e conventos, 
passou a dar lugar a novas fábricas e vilas operárias construídas ao lado dos palácios. Houve 
tal falta de planeamento e consciência urbana que trouxeram inúmeros problemas que ainda 
hoje persistem como é o isolamento desta parte de cidade e a fragmentação urbana que se 
gerou. 
 
A análise efetuada ao território na primeira fase da disciplina de Projeto Final em Arquitetura, 
permitiu conhecer os principais problemas da zona que constituíram o ponto de partida para 
o desenvolvimento de uma estratégia global de intervenção no território. 
 
Como principais problemas foram identificados as descontinuidades urbanas, a segregação, 
a deficiente estrutura de espaços públicos e a desqualificação da AIP em geral. 
 
Com base na análise das diferentes camadas físicas e temporais que assentam sobre este 
lugar, a estratégia proposta procura resolver os problemas aí detetados, criando 
mecanismos que regenerem o sítio e seja assim integrado na cidade de Lisboa. 
 
O interesse deste trabalho prende-se essencialmente com a urgência de respostas eficientes 
para este território que se encontra atualmente em fase de estudo e análise rodeado de 
novos projetos como são o do Novo Terminal de Cruzeiros e o do Vale de Santo António. Este 
cenário de oportunidades constitui um tema de interesse comum aos utilizadores da cidade, 
que é abordado neste trabalho como uma reflexão sobre as principais problemáticas do 
território, que permite desenvolver uma, entre várias respostas viáveis. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this report is to present the Final Project essay which has been made 
throughout the academic year 2013/2014. This is an exercise of research and development of 
urban strategies to be applied to the area between Santa Apolónia and Xabregas, over the 
port of Lisbon’s platform. 
 
With the industrialization arrival in the “0th century, this area was radically transformed in a 
short period of time. This territory which was mainly occupied by palaces and convents, 
become a place where were built new factories and worker’s villages, that were built right 
next to this palaces. 
 
There was such absence of urban planning and conscientiousness that were brought 
countless problems that still today persist, like the isolation of this part of the city and its 
urban segmentation that was created because of it. 
 
The analysis done to the territory in the first phase of the Final Project subject permitted to 
know the zone’s main problems that established the start point for the development of a 
global strategy of territory intervention. 
 
AS principal problems were identified the urban discontinuity, the nucleus segregation the 
deficient structure of public spaces and the disqualification in general. 
 
Based on the analysis of the several physical and chronological stratum that are present in 
this area, the proposed strategy tries to solve problems we have detected there, creating 
mechanisms  that are able to regenerate this area and reintegrate it back into the city of 
Lisbon. 
 
The interest of this work is mainly related to the urgency of an efficient response to this 
territory, which is currently under study and analysis surrounded by new projects like the new 
Cruise Terminal and the Santo António Valley project. This scene of opportunities is a subject 
of common interest to the users of the city, which is addressed in this work through a study 
that is focused as a reflection concerning the key issues of the territory, allowing to develop 
a potential solution, among several viable ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Riverfront | Urban Plan | Santa Apolónia | Public Space | Continuity 



5 
 

INDICE 

 
Capítulo 01. Introdução          

       
01. 1 Enquadramento geral e objetivos      Pág. 11 
01.2 Justificação e motivação       Pág. 12 

01.3 Metodologia         Pág. 13 

 

Capítulo 02. Análise contextual         
       

02.1 Localização e identificação       Pág. 14 
02.2 Análise histórica         Pág. 15 

02.3 Caracterização biofísica       Pág. 17 

02.4 Análise dos espaços públicos      Pág. 19 

02.5 Análise dos usos        Pág.20 

02.6 Análise da implantação das infraestruturas                Pág. 20 

02.7 PDM e Condicionantes                    Pág. 21 

 

Capítulo 03. Casos de estudo         
        

03.1 Barcelona                     Pág. 23 
03.2 O Porto                     Pág. 25 

03.3 Amsterdão                     Pág. 26 
 

Capítulo 04. Proposta do projeto        
      

04.1  Estratégia geral                    Pág. 28 
04.1.1 Exposição das problemáticas                 Pág. 29 

04.1.2 Ideias e intenções gerais                       Pág. 29 

       04.2 Estratégia específica                   Pág. 32 

04.2.1 O programa                              Pág. 32 

04.2.2 Reestruturação urbana                              Pág. 34 

04.2.2.1 Estrutura edificada                 Pág. 34 

04.2.2.2 Estrutura viária                   Pág. 35 

04.2.2.3Estrutura verde e espaço público               Pág. 36 

        04.3 Aproximações                    Pág. 38 

04.3.1 A estação e a praça central                 Pág. 38 

04.3.2 As instalações desportivas                  Pág. 42 

04.3.3 Habitação                    Pág. 45 

     04.3.3.1 Torre                   Pág. 45 

     04.3.3.2 Bloco                    Pág. 49 

  04.3.4 Parque Urbano        Pág. 51 

 



Capítulo 05. Considerações finais         

          Pág. 53 

 

Bibliografia                

          Pág. 55 

 

Anexos            

 

1. Evolução do território e da malha urbana de Lisboa            

2. Representação do edificado histórico                 

3. Reconquista da Frente Ribeirinha de Lisboa 

4. Planos de urbanização relacionados com a área de intervenção               

5. Primeira proposta do projeto                                

6. Painéis                       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO 1 

FIG01.  Área de projeto. Fonte: Google maps      | Pág. 14 

FIG02. Área de projeto. Fonte: google maps      |  Pág. 15 

FIG03. Crescimento da cidade de Lisboa 1147 a 1980. Fonte: Trabalhos análisis aulas  | Pág. 15 

FIG04. Crescimento da cidade de Lisboa. Fonte: Trabalhos análisis aulas   | Pág. 16 

FIG05. Hipsometria da área de projeto. Fonte: Trabalhos análise aulas   | Pág. 17 

FIG06. Cartograma de declives da área de projeto Fonte: Trabalhos análise aulas  | Pág. 17 

FIG07. Exposição de encostas da área de projeto Fonte: Trabalhos análise aulas  | Pág. 18 

FIG08. Estrutura ecológica da área de projeto Fonte: Trabalhos análise aulas  | Pág. 18 

FIG09. Riscos naturais – atividade sísmica da área de projeto Fonte: Trabalhos aulas  | Pág. 19 

FIG10a. Planta dos espaços públicos. Fonte: Trabalhos das aulas.    | Pág. 19 

FIG10b. Imagens dos espaços públicos. Fonte: Google imagens    | Pág. 19 

FIG11. Planta dos usos na atualidade. Fonte: Trabalhos das aulas    | Pág. 20 

FIG12. Infraestruturas da área de estudo. Fonte: Trabalhos das aulas   | Pág. 21  

FIG13. Metropolitano de Lisboa. Fonte: Trabalhos das aulas     | Pág. 21 

 

CAPITULO 2 

FIG14. Barcelona. Fonte: Google imagens      | Pág. 23 

FIG15. Projeto Villa olímpica com Eixample de Cerdá. Fonte: Google imagens  | Pág. 23 

FIG16. Croquis aproximação cidade até ao rio. Fonte: “Archivo fotográfico Martí Llorenç” | Pág. 24 

FIG17. Torres do projeto: Hotel Arts e Torre Mapfre. Fonte: Google imagens  | Pág. 24 

FIG18. Frente Marítima do Porto. Fonte: Google imagens    | Pág. 25 

FIG19. Planta do projeto. Fonte: Google imagens     | Pág. 25 

FIG20. Zona portuária Amsterdão. Fonte: Google imagens    | Pág. 26 

FIG21. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens    | Pág. 26 

FIG22. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens    | Pág. 26 

FIG23. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens    | Pág. 26 

FIG24. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens    | Pág. 26 

FIG25. Amsterdão: Ilhas Borneo- Sporenburg. Fonte: Google imagens   | Pág. 27 

FIF26. Amsterdão: Ilhas Borneo- Sporenburg. Fonte: Google imagens   | Pág. 27 

FIG27. Amsterdão: Ilhas Borneo- Sporenburg. Fonte: Google imagens   | Pág. 27 

FIG28. Amsterdão: Ilha Silodam MVRDV. Fonte: Google imagens    | Pág. 27  

FIG29. Amsterdão: Ilha Silodam MVRDV. Fonte: Google imagens    | Pág. 27 

 

CAPITULO 3 

FIG30. Pavimento Lisboa e a seqüência de espaços públicos. Fonte: Autora   | Pág. 30 



FIG31. Pavimento Lisboa e a seqüência de espaços públicos. Fonte: Autora   | Pág. 30 

FIG332. Pavimento Lisboa e a seqüência de espaços públicos. Fonte: Autora  | Pág. 30 

FIG33. Perspetivas de espaços em Alfama. Fonte: autora     | Pág. 30 

FIG34. Perspetivas de espaços em Alfama. Fonte: autora    | Pág. 30 

FIG35. Perspetivas de espaços em Alfama. Fonte: autora     | Pág. 30 

FIG36. Plano novas rotas terminal fluvial Lisboa – margem sul. Fonte: autora  | Pág. 31 

FIG37. Terminal Fluvial Belém (exterior). Fonte: Google imagens    | Pág. 31 

FIG38. Terminal Fluvial Belém (interior). Fonte: Google imagens    | Pág. 31 

FIG39. Terminal Fluvial Cais do Sodré (exterior). Fonte: Google imagens   | Pág. 31 

FIG40. Terminal Fluvial Cais do Sodré  (interior). Fonte: Google imagens   | Pág. 31 

FIG41. Terminal Fluvial Terreiro do Paço (exterior). Fonte: Google imagens   | Pág. 31 

FIG42. Terminal Fluvial Terreiro do Paço (interior). Fonte: Google imagens   | Pág. 31 

FIG43. Programa do projeto. Fonte: autora      | Pág. 33 

FIG44. Estrutura construída do projeto. Fonte: autora     | Pág. 34 

FIG45. Usos da estrutura construída do projeto. Fonte: autora    | Pág. 35 

FIG46. Estrutura viária do projeto. Fonte: autora     | Pág. 36 

FIG47. Espaços públicos do projeto. Fonte: autora     | Pág. 37 

FIG48. Espaço semipúblico (habitação). Fonte: autora     | Pág. 38 

FIG49. Praça pública (escritórios e estação). Fonte: autora    | Pág. 38 

FIG50. Parque urbano. Fonte: autora       | Pág. 38 

FIG51. Planta metro. Fonte: autora       | Pág. 38 

FIG52. Planta esplanada (+14.5). Fonte: autora      | Pág. 39 

FIG53. Planta acesso secundário (+11). Fonte: autora     | Pág. 39 

FIG54. Planta acesso principal (+7.5). Fonte: autora     | Pág. 39 

FIG55. Planta acesso ao metro (+4.2). Fonte: autora     | Pág. 39 

FIG56. Esquema conceito estação. Fonte: autora     | Pág. 39 

FIG57. Esquema acessos, núcleos e circulações. Fonte: autora    | Pág. 40 

FIG58. Esquema acessos, núcleos e circulações. Fonte: autora    | Pág. 40  

FIG59. Esquema de plataformas da estação. Fonte: autora    |  Pág. 40 

FIG60. Perspetiva chegada de comboios. Fonte: autora     | Pág. 40 

FIG61. Corte longitudinal estação. Fonte: autora     | Pág. 41 

FIG62. Corte transversal estação. Fonte: autora     | Pág. 41 

FIG63. Perspetiva acesso principal estação. Fonte: autora    | Pág. 41 

FIG64. Fachada acesso principal estação. Fonte: autora     | Pág. 41 

FIG65. Fachada estação com sistema de rampas exteriores. Fonte: autora    | Pág. 41 

FIG66. Fachada chegada/saída dos comboios. Fonte: autora    | Pág. 42 

FIG67. Fachada acesso secundário. Fonte: autora     | Pág. 42 

FIG68. Croquis de conceito. Fonte: autora      | Pág. 42 

FIG69. Programa complexo despotivo. Fonte: autora     | Pág. 43 

FIG70. Planta R/C das instalações desportivas. Fonte: autora    | Pág. 43 

FIG71. Planta piso das instalações desportivas. Fonte: autora    | Pág. 44 



9 
 

FIG72. Corte transversal pelo ginásio. Fonte: autora     | Pág. 44 

FIG73. Alçado transversal sul-oeste . Fonte: autora     | Pág. 44 

FIG74. Alçado geral desde o rio . Fonte: autora      | Pág. 44 

FIG75. Planta situação torres. Fonte: autora      | Pág. 45 

FIG76. Planta tipo. Fonte: autora       | Pág. 45 

FIG77. Esquema núcleo escadas, ventilação e divisão apartamentos. Fonte: autora  | Pág. 46 

FIG78. Planta apartamento tipo. Fonte: autora      | Pág. 46  

FIG79. Planta 3D apartamento tipo. Fonte: autora     | Pág. 46 

FIG80. Render sala. Fonte: autora       | Pág. 47 

FIG81. Render sala. Fonte: autora       | Pág. 47 

FIG82. Render casa de banho. Fonte: autora      | Pág. 47 

FIG83. Render cozinha. Fonte: autora       | Pág. 47 

FIG84. Render quarto individual. Fonte: autora      | Pág. 47 

FIG85. Render quarto casal. Fonte: autora      | Pág. 47 

FIG86. Render quarto casal. Fonte: autora      | Pág. 47 

FIG87. Fachada correspondente aos quartos. Fonte: autora    | Pág. 48 

FIG88. Fachada correspondente às salas. Fonte: autora     | Pág. 48 

FIG89. Corte pelo núcleo de elevadores. Fonte: autora     | Pág. 48 

FIG90. Corte pelas escadas. Fonte: autora      | Pág. 48 

FIG91. Planta situação blocos habitacionais com comércio. Fonte: autora   | Pág. 49 

FIG92. Axonometria edifício tipo. Fonte: autora     | Pág. 49 

FIG93. Planta embasamento. Fonte: autora      | Pág. 49 

FIG94. Perspetiva espaço interior quarteirões. Fonte: autora    | Pág. 50 

FIG95. Divisões bloco tipo. Fonte: autora      | Pág 50 

FIG96. Corte tipo. Fonte: autora       | Pág. 50 

FIG97. Planta situação parque urbano. Fonte: autora     | Pág. 51 

FIG98. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 51 

FIG99. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 51 

FIG100. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 51 

FIG101. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 52 

FIG102. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 52 

FIG103. Imagem ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  | Pág. 52 

FIG104. Planta situação hortas urbanas. Fonte: autora     | Pág. 52 

FIG105. Imagem ideia hortas urbanas. Fonte: Google imagens    | Pág. 52 

FIG106. Imagem ideia hortas urbanas. Fonte: Google imagens    | Pág. 52 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

CML – Câmara Municipal de Lisboa 

PDM – Plano Diretor Municipal 

AIP – Área Intervenção Projeto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 01

2 INTRODUÇÃO  

_____________________________________________________________________                 

 

01.1 ENQUADRAMENTO GERAL E OBJETIVOS 

 

Um dos problemas que continua a existir na relação entre a cidade de Lisboa e o seu rio é o 
escasso e o difícil acesso que existe entre a população e o conjunto de Espaços Públicos da 
sua Frente Ribeirinha. Sendo este o tema principal deste estudo. 

De toda a extensão da Frente Ribeirinha, a área que vai de Xabregas até ao Parque das 
Nações, excetuando esta última zona, é aquela que menos intervenção teve ao longo dos 
últimos anos, sendo também uma zona de difícil definição urbana e onde o impacto da 
industrialização e da zona portuária ainda se sentem fortemente. Toda a zona ribeirinha, 
ainda está sob jurisdição do Porto de Lisboa, condicionando desta forma o desenvolvimento 
de intervenções que ambicionem uma ligação longitudinal ao longo de toda a Frente 
Ribeirinha. 

Assim, pretendeu-se fazer uma investigação sobre a Frente Ribeirinha, de Santa Apolónia até 
Xabregas, que informe alternativas arquitetónicas e urbanísticas. O exercício propõe uma 
reflexão acerca da reestruturação dos tecidos urbanos presentes. Trata-se de uma área 
bastante desqualificada e esquecida que apresenta potencialidades que hoje se encontram 
ignoradas, mas que num futuro podem vir a ser aproveitadas. 



Neste sentido, pretende-se encontrar alternativas para a reformulação do território em 
estudo, procurando novas formas de articulação entre as várias realidades e infraestruturas 
que nele coexistem, valorizando a continuidade do espaço urbano e da paisagem, e 
propondo programas e tipologias urbanas que sejam capazes de requalificar e transformar a 
área de intervenção. 

O objetivo do exercício foi perceber quais os elementos estruturantes do espaço urbano. 
Então, e a partir dessa reflexão crítica, foi selecionada uma área a desenvolver com maior 
detalhe que se considerasse mais relevante para a estratégia geral da proposta, como: 
espaços públicos mais significativos, redesenho da infraestrutura, equipamentos mais 
significativos, áreas de uso misto. 

De Belém ao Parque das Nações, a CML assumiu a requalificação da Frente Ribeirinha - no 
documento “Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha” assinado a dia 28 de Janeiro 
de 2008 e o projeto começa a ganhar forma, começando com intervenções como a Nova 
Ribeira das Naus e o Terreiro de Paço, continuando com a articulação do Campo das Cebolas 
e a Doca Marinha. 

Na realidade, encontramo-nos perante um território urbano que sofreu, ao longo do tempo, 
sucessivas intervenções que conduziam, de uma forma geralizada, à sua forte 
descaracterização e desqualificação. Desta forma, intensificou-se o interesse em repensar as 
dinâmicas deste espaço, seguindo as próprias estratégias da CML de revitalização da Frente 
Ribeirinha da cidade. Tais estratégias inserem-se dentro da intenção de aproximar de novo o 
território da cidade ao elemento natural “água”, que neste momento se encontra 
desqualificado devido à presença de fortes infraestruturas industriais ao longo da sua 
margem. 

 

01.2 JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

O tema da cidade enquanto estrutura dinâmica e poli cêntrica fundamenta a pertinência do 
presente relatório, que procura estudar as possibilidades de integração duma zona de 
expansão recente do concelho de Lisboa na sua estrutura lógica urbana; uma zona conhecida 
maioritariamente pela zona portuária que abraça. 

O facto de ter a atual consciência de que uma cidade não termina nem deve terminar numa 
zona central consolidada, a importância de expandi-la para ser um território mais alargado, 
faz surgir a vontade de potenciar esse território, requalificando-o e articulando-o de acordo 
com a sua envolvente. 

O interesse da CML no estudo de alternativas para este território, torna a temática pertinente 
e atual, enquadrada no conjunto de intervenções recentes ou em curso, como é o caso dos 
projetos do Terreiro do Paço, Ribeira das Naus, Campo das Cebolas e o novo Terminal de 
Cruzeiros de Santa Apolónia, reforçando assim o interesse de abordagem desta área. 

A possibilidade de deslocar o porto de contentores da AIP para a Trafaria, viabiliza o estudo 
de novos usos para a dinamização desta frente ribeirinha, trazendo um interesse acrescido 
numa aproximação da população às margens do Tejo. 
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01.3 METODOLOGIA 
 

O relatório organiza-se em três capítulos principais, sendo o primeiro uma análise do 
território em estudo, o segundo um diagnóstico dos problemas encontrados na análise, e 
finalmente, o terceiro e último capítulo dedicado à proposta do Projeto Urbano 
desenvolvido. 

Inicialmente, analisar-se-ão as diferentes camadas que constituem o sítio em estudo. Esta 
análise do território pretende ajudar à compreensão e serve para procurar problemas que 
possam não ser evidentes. É fundamental para uma intervenção adequada sobre o mesmo. 
Perante qualquer projeto é de grande importância tanto o facto de conhecer o terreno onde 
vai ser projetada a proposta como conhecer outros casos de estudo. 

De seguida reflete-se sobre a análise efetuada apresentam-se os principais aspetos que se 
consideram fulcrais a corrigir ou a melhorar no lugar. 

Identificados os problemas, pretendeu-se procurar diferentes resoluções possíveis, ou 
aspetos que sejam positivos noutras malhas urbanas existentes e analisadas, e com isso 
definir objetivos mais específicos para a concretização da proposta do Projeto Urbano. 

A seguir, apresenta-se a proposta de Projeto Urbano que, para além de se basear na 
experiência pessoal a partir da orientação da cadeira de Projeto Final e das visitas ao lugar, 
partiu da análise anteriormente referida e responde aos problemas aí diagnosticados. Este 
capítulo divide-se em duas partes que correspondem a abordagens a diferentes escalas. Em 
primeiro lugar, uma fase inicial de desenvolvimento do projeto, uma estratégia geral 
efetuada ao longo do 1º semestre; e, em segundo lugar, a proposta individual onde fazem-se 
aproximações de carater mais específico para a área de intervenção escolhida. 

Finalmente, o capítulo final sintetiza as principais soluções encontradas ao longo do estudo, 
com especial destaque para a sua aplicabilidade e pertinência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 02

4 ANÁLISE CONTEXTUAL  

_____________________________________________________________________                 

 

02.1 LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 O sítio a estudar e a intervir localiza-se na margem oriental da cidade de Lisboa. 

FIG01.  Área de estudo. Fonte: Google maps 

“ Sucessivamente verifica-se a expansão de certas partes, a decadência e morte de outra e ainda a 
adaptação de algumas a novas funções. (…) O centro de Lisboa, por este processo seletivo natural, 

vai-se organizando para satisfazer as funções que ai se devem Processar.” 
Finisterra – Artigo: “A dinâmica funcional do Centro de Lisboa” – Jorge Gaspar1976 
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A área de estudo, situa-se na frente ribeirinha oriental da cidade de Lisboa, delimitada pela 
atual Estação de Santa Apolónia e a zona de Xabregas (atual parte do terminal de 
contentores da zona portuária de Lisboa). A área de intervenção atravessa assim as 
freguesias de São Vicente, Penha de França e Beato. 
Trata-se de uma área de bastante potencial, mas que através da sobreposição de diferentes 
layeres da cidade, se foi desqualificando e deixada em abandono.  

Em 1998, com a operação urbanística que 
transformou a zona mais oriental da 
cidade re-funcionalizando a área, e 
deixando a zona em estudo esquecida. 
Atualmente, a estação de Santa Apolónia 
perdeu grande parte da sua importância, 
que passou para a Estação de Oriente, e as 
indústrias abandonaram as instalações 
movendo-se para fora da cidade, é 
portanto uma zona de armazéns. 
Nesta zona existe uma grande área 
dedicada ao transporte ferroviário, tanto 
de passageiros como de mercadorias. 
 

 

 

 

FIG02. Área de projeto Fonte: google maps 

 
Olhando para a zona de intervenção, podemos identificar três grandes artérias: a Avenida 
Infante D. Henrique, a Rua Gualdim Pais (que se localiza no vale de Chelas) e a Avenida 
Mousinho de Alburquerque (no vale de Santo António). 
 
 
02.2 ANÁLISE HISTÓRICA 

 

FIG03. Crescimento da cidade de Lisboa 1147 a 1980. Fonte: Trabalhos análise aulas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG04. Crescimento da cidade de Lisboa. Fonte: Trabalhos análise aulas  
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02.3 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

 

HIPSOMETRIA (modelo digital do terreno) 
 

Designada de “cidade das sete colinas”, Lisboa é caracterizada pelo seu território acidentado 
e sinuoso, onde o estudo da sua topografia é muito importante, pois qualquer tipo de 
intervenção será sempre influenciada por tal. 

Conseguimos observar que toda a 
zona ribeirinha e vales interiores 
possuem alturas que se 
estabelecem em torno de valores 
inferiores a 30 metros e as encostas 
aproximam-se dos 70 metros. 
Portanto, trata-se de uma zona 
relativamente plana gerando assim 
uma maior facilidade de acessos. 
Portanto, trata-se de uma zona 
relativamente plana gerando assim 
uma maior facilidade de acessos. 
Para além disto, e devido à sua 
localização estratégica, a frente 
ribeirinha possibilita uma ligação 
direta e facilitada ao longo de todo 
o limite físico da cidade de Lisboa, 
assim como a existência de uma 
relação com a frente de rio. 

 
 
 

FIG05. Hipsometria da área de projeto. Fonte: Trabalhos análise aulas  

 
 

CARTOGRAMA DE DECLIVES  
 

É de notar que os declives mais 
acentuados decorrem nas áreas 
correspondentes às encostas que 
se situam junto das principais linhas 
de água da cidade, como o Vale de 
Chelas e o Vale de Santo António  
Com a significativa aproximação à 
frente ribeirinha, a superfície do 
território vai apresentando-se mais 
cortada por vales que possuem 
uma direção norte-sul. 
Em contrapartida, a faixa ribeirinha 
apresenta-se como uma das áreas 
menos declivosas. 
 

 

FIG06. Cartograma de declives da área de 
projeto Fonte: Trabalhos análise aulas 



EXPOSIÇÃO DE ENCOSTAS  
  

Pode-se verificar que a frente 
ribeirinha está maioritariamente 
orientada a Sudeste e Sul, pelo que 
possui boas condições de 
iluminação. Isto acontece uma vez 
que as encostas viradas a sul são 
aquelas que recebem uma maior 
quantidade de radiação ao longo do 
dia. 
Compreender esta carta pode 
possibilitar a redução ao nível dos 
encargos energéticos dos edifícios 
propostos no plano, tornando-os 
ecológica e economicamente mais 
viáveis. 
 
 
 
FIG07. Exposição de encostas da área de 
projeto Fonte: Trabalhos análise aulas 
 

 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA 

 

As áreas planas e côncavas que 

recebem as águas pluviais 

provenientes das encostas fazem 

parte deste sistema. O sistema de 

transição fluvial estuarino 

corresponde às áreas que 

estabelecem a ligação entre o fluxo 

das águas pluviais provenientes das 

encostas e a margem do rio. 

A importância desta análise prende-

se com a compreensão dos diversos 

sistemas presentes nesta área de 

modo a possibilitar uma 

intervenção que visa a preservação 

dos mesmos. 

 
FIG08. Estrutura ecológica da área de 
projeto Fonte: Trabalhos análise aulas 
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RISCOS NATURAIS (atividades sísmicas) 

O local de intervenção apresenta-se 

como uma zona de vulnerabilidade 

sísmica muito elevada, o que 

significa que é uma zona que pode 

sofrer um maior nível de danos, 

nomeadamente ao nível do 

edificado. O estudo da 

vulnerabilidade sísmica presente na 

zona permite compreender as 

medidas antissísmicas que os 

edifícios propostos devem adotar 

de modo a possuírem uma 

resistência estrutural indicada para 

este tipo de situações. 
 

 

 

FIG09. Riscos naturais – atividade sísmica da área de projeto Fonte: Trabalhos aulas 

 
 

02.4 ANÁLISE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Os espaços públicos urbanos são encarados como elementos estruturadores da cidade, que 

devem funcionar como estruturas contínuas e de forma coerente, definindo o seu ambiente 

e as vivências de ela associadas. 

Na área de estudo, o espaço público é praticamente inexistente e não está definido, sendo 
uma das causas do baixo nível de atratividade. Na ausência de espaços públicos de convívio 
e lazer tais como praças, avenidas, jardins públicos, etc., e de polos de vida urbana à 
população restam apenas as ruas ou espaços não definidos, isto é, espaços bastante 
desqualificados, com deficientes condições para circulação pedonal e incapazes de promover 
a socialização. 

FIG10a. Planta dos espaços públicos. Fonte: Trabalhos das aulas.  

FIG10b. Imagens dos espaços públicos. Fonte: Google imagens 

 

 



 

02.5 ANÁLISE DOS USOS 

 

Num contexto geral, observa-se que ao longo da frente ribeirinha há pouco comércio, pois 
encontra-se reduzido ao Campo das Cebolas e o Parque das Nações e, essencialmente, 
localizado no piso térreo dos edifícios.  

Ainda que existam equipamentos em grande quantidade, não são a tipologia de 
equipamentos que ativam uma área: museu militar, museu do azulejo, estação de comboio... 

O porto, como área de indústria, ocupa praticamente toda a frente do rio sendo o espaço 
público praticamente inexistente. Por outro lado, a habitação concentra-se recuada à 
primeira linha de edifícios da frente de rio e é inexistente na frente de rio. 

FIG11. Planta dos usos na atualidade. Fonte: Trabalhos das aulas 

 

 

02.6 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

 

É importante perceber que a cidade de Lisboa surgiu por forte influência do elemento rio. A 
condição do porto e a exploração do seu recurso permitiu um significativo desenvolvimento 
das ocupações humanas na área plana adjacente à frente ribeirinha.  

Ao longo do tempo, esta zona em estudo foi sofrendo diversas mutações que foram 
influenciadas pelo avanço tecnológico e pelas próprias características físicas da região. Estas 
mutações na paisagem podem ser referenciadas: 

 Construção sucessiva de novas linhas de aterro que aumenta a capacidade de 
acostamento do porto nesta área de intervenção. 

 Implantação da linha férrea em frente rio – pela sua estratégica localização em 
frente ao porto e pela facilidade construtiva em zona plana. É importante salientar 
o corte que esta infraestrutura produz entre o rio e o território. 

 Principais vias rodoviárias implantadas ao longo das linhas de água (linhas de vale) 
por facilidade de construção e adaptação natural ao território. 

Este lugar encontra-se extremamente bem fornecido de ligações rodoviárias ao resto da 
cidade. Na área de estudo, a rede viária é maioritariamente local, predominando as vias de 
distribuição e de acesso local. Estas apresentam-se como vias estruturantes ao nível do 
bairro, com alguma capacidade de escoamento, e de acesso rodoviário ao edificado, em que 
a circulação é partilhada por veículos e peões. 
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A Av. Infante Dom Henrique atua 
como eixo de ligação ao centro da 
cidade, sendo depois intersectada 
pela Avenida Mouzinho de 
Albuquerque no vale de Santo 
António e em Xabregas é 
intersectada pela Rua Gualdim Pais.  

No caso das ligações ferroviárias, 
existe um grande canal que 
atravessa esta zona e é terminado 
pela Estação de Santa Apolónia. Em 
2007, chega o metropolitano de 
Lisboa (linha azul) até a Estação. É 
nesse sítio também onde a linha 
férrea de mercadorias sai do Porto 
de Lisboa e une-se à linha principal e 
que permite o escoamento de 
contentores para qualquer ponto do 
país ou da Europa. 

FIG12. Infraestruturas da área de estudo. Fonte: Trabalhos das aulas    

 

 

 

 

 

FIG13. Metropolitano de Lisboa. Fonte: 

Trabalhos das aulas 

  

02.7 PDM E CONDICIONANTES 
 

As conclusões mais importantes e que merecem ser consideradas no desenvolvimento deste 
projeto passam pela importância conferida ao espaço público, aos corredores pedonais e 
cicláveis, à estrutura verde, valorizar o património histórico, promover a reabilitação do 
edificado existente e repensar as redes de transporte público.   

Apesar de ser necessário respeitar os parâmetros indicados no PDM, não podemos tomá-

los como restritivos, uma vez que também é exercício deste projeto o repensar nos tipos de 

uso, atividades, redes urbanas, entre outros já definidos para o local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 03

13 CASOS DE ESTUDO  

_____________________________________________________________________                 

 

Este estudo de várias cidades trata de cidades portuárias de forma a poder existir uma base 
de comparação com a cidade de Lisboa. 

A ideia de estudar várias cidades portuárias tem como objetivo compreender a priori, os 
parâmetros e condições que levaram à expansão da cidade, igualmente ao desenho urbano 
que desse crescimento resultou e desvendar as necessidades que contribuíram para um 
conjunto de propostas tão diversificadas. 

Para além do crescimento da cidade é dado ênfase na zona portuária com o intuito de 
perceber a importância do porto na cidade: como este atua na cidade, que relações têm com 
a mesma e a própria dinâmica da zona.  

Frente um projeto desta tipologia, é importante tomar conhecimento de que tipo de 
intervenções e prioridades são dadas nos vários casos analisados, pois estes permitem 
refletir que tipo de soluções já foram adotadas e quais é que podiam ser um conceito 
vantajoso para o nosso projeto. 
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03.1 BARCELONA – La Villa Olímpica e o Port Vell 

À semelhança de Lisboa, Barcelona sofreu também um processo de industrialização que 
provocou uma forte segregação entre o núcleo urbano e a sua frente de mar. Foram 
construídos, assim como em Lisboa, portos industriais, armazéns e uma estação de caminho-
de-ferro. 

FIG14. Barcelona. Fonte: Google imagens 

Trata-se de um projeto de reconversão de um bairro marítimo numa zona destinada à 
acomodação de desportistas nos jogos Olímpicos de 1992. Estre projeto alcançou uma 
grande repercussão internacional pela sua particularidade proposta de intervenção no 
espaço consolidado da cidade. 

O Poblenou (zona onde se encontra o projeto) era uma zona fundamentalmente industrial 
muito degradada, mas com um grande valor posicional pela estratégia que pretendia abrir a 
cidade para o mar – no ano 1848 tinha-se traçado a primeira linha férrea: Barcelona-Mataró 
criando-se o futuro obstáculo entre cidade e mar. 

Para este novo projeto da Villa Olímpica, organizaram-se as seguintes diretrizes: 

1. Construir um bairro marítimo com mistura de usos e complexidade social que 
pudesse outorgar-lhe uma coesão urbana. 

2. Eliminação de barreiras físicas e sociais que tinham isolado a zona do resto da cidade. 
3. Continuar a morfologia urbana mais característica de Barcelona (o Eixample) mas 

com uma revisão contemporânea. 
4. Divisão do conjunto em unidades desenvolvidas por diferentes arquitetos e 

promotores. 

Neste projeto recuperam-se a “Rua-corredor” e o “quarteirão” do racionalismo de Cerdá 
(urbanista do projeto e tipologia urbana Eixample). 

Este aumento de escala propiciou a 
diversidade tipológica: habitação 
coletiva e unifamiliar, bloque e torre, 
aprenderam a conviver. Ao mesmo 
tempo permitiu a mistura de usos: os 
conjuntos possuíam habitação, 
comércio e oficinas; recuperando o 
estilo mediterrânico de convivência. 

 

 

FIG15. Projeto Villa olímpica com Eixample de 

Cerdá. Fonte: Google imagens 

 



 

Um dos objetivos do projeto foi que a cidade recupera-
se o valor de uso para os cidadãos. Com esta ideia, o 
espaço público converteu-se no grande protagonista 
da atuação. O facto de ser uma zona próxima ao mar 
tinha um futuro grande potencial lúdico. Assim, 
propuseram-se praças, passeios, jardins, parques,… 

 

FIG 16. Croquis aproximação cidade até ao rio. Fonte: “Archivo fotográfico Martí Llorenç” 

Por outro lado, a conexão com a história foi mais concetual do que real; pois todas as 
edificações pré-existentes foram derrubadas: a Villa Olímpica acabou por nascer de uma folha 
em branco. O projeto sopos a implantação de um tecido novo que religasse a cidade. 

As estratégias usadas para o projeto foram várias: 

I. Meio ambiente. O sistema de parques da Villa Olímpica compõe-se de 5 parques, 
cada um com um caracter específico. Procurava-se, com isto, acrescentar as 
novas formas da interpretação da paisagem urbana na arquitetura. Os parques 
não só deviam ser centros de atividade, mas também servir como elementos 
distribuidores, ou seja, entender a cidade como uma continuidade verde. 

II. Cidade-lugar: Reconstruir reinterpretando. Este projeto devolveu à cidade uma 
zona muito degradada, reconstruiu um lugar que era principalmente industrial. 
Foi um projeto que tentava integrar o traço do “Eixample de Cerdá” aos novos 
ideais do movimento moderno, mantendo as qualidades da cidade mediterrânia. 

III. Coerência e diversidade. A coerência do conjunto e a diversidade formal logra-se 
mediante a delimitação do “superquarteirão” e reordenação dos edifícios de 
baixa altura e os seus espaços interiores, um novo dinamismo espacial por meio 
de penetrações clássicas, uma reinterpretação da geometria do perímetro para 
dar passo a uma espaço interior que gera a continuidade dos parques. 

Este grande projeto incorpora também 
a criação do Hotel Arts e a Torre Mapfre 
bem como de várias zonas de estada: 
Parc Olímpic e Parc del Litoral. 

 

FIG17. Torres do projeto: Hotel Arts e Torre 

Mapfre. Fonte: Google imagens 

 

O Port Vell, o mais antigo porto da cidade, precisava de serviços que o tornassem apelativo 
para visitantes. A vontade de apertura da cidade para o mar tinha ido consolidando um 
estado de opinião favorável à mudança de usos da zona com o objetivo de facilitar o acesso 
nesta e aproveitar como área para o cidadão.  

A remodelação do Cais Bosch i Alzina (conhecido como “Moll de la Fusta”), realizado em 1981 
pode considerar-se a primeira atuação do Port Vell. 

Devido a ter sempre como objetivo a comunicação mar-cidade e organizar a estrutura viária, 
e com a existência da antiga linha ferroviária Barcelona- Mataró, decidiu-se suprimir a linha 
férrea para construir a atual Ronda Litoral, para o trânsito rodoviário a nível inferior e um 
passeio com estacionamento ao nível superior. 
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03.2 O PORTO – Passeio Atlântico 

A requalificação da Frente 
Marítima da Cidade, um projeto 
em execução no âmbito da 
intervenção urbana associada ao 
Porto 2001 Capital Europeia da 
Cultura, representou a 
oportunidade de proporcionar 
aos portuenses um novo espaço 
urbano de excelência, 
estabelecendo uma relação mais 
estreita entre o Atlântico e o 
Parque da Cidade. 

FIG 18. Frente Marítima do Porto. Fonte: Google imagens 

Destacam-se as principais ações do projeto: 

- Modelação de toda a área no sentido de reconstituir a Praia Internacional e restabelecer a 
ligação direta ao Parque da Cidade, seguindo-se o prolongamento do espaço verde até à 
costa; 

- Redesenho da Avenida Marginal, implantando-a a nascente do atual traçado, mantendo por 
ela a ligação entre as praças da Cidade do Salvador e Gonçalves Zarco. A nova Avenida 
Marginal inclui um viaduto em betão branco sob o qual se estabelece a ligação direta entre a 
praia e o parque; 

- Construção de um edifício de lazer, também em betão branco, em frente ao mar, 
denominado “Edifício Transparente”, projeto que inclui um grande miradouro ao ar livre, 

coberto, ligado ao parque por uma rampa; 

- Requalificação do edifício da antiga 
subestação do Castelo do Queijo, permitindo 
uma nova vocação ligada às atividades de 
hotelaria e lazer e ao apoio à utilização da 
praia; 

- Construção de um parque de estacionamento 
subterrâneo sob a Praça Gonçaves Zarco, com 
capacidade para 280 lugares. O parque de 
estacionamento tem ligações diretas à praia e 
ao Parque da Cidade, bem como a diversos 
pontos da Praça Gonçalves Zarco (Av. 
Montevideu e Av. Da Boavista); 

- Redesenho da Praça Gonçalves Zarco, 
incluindo o seu espaço envolvente, 
nomeadamente junto ao Castelo do Queijo.  

FIG 19. Planta do projeto. Fonte: Google imagens 

 

 

 



03.3 AMSTERDÃO – Van den Broek e As ilhas  

Amsterdão é uma cidade-exemplo de como a terra 
conquistou o mar. A zona portuária continua a ser um 
ponto-chave no desenvolvimento da cidade em todos os 
aspetos urbanos e socioculturais. 

 

FIG 20. Zona portuária Amsterdão. Fonte: Google imagens 

PROJETO VAN DER BROEK e as ilhas 

A segunda maior expansão deu-se no lado este por Van den Broek en Bakema, onde o 
conceito de habitação mais zona comércio e espaços verdes estava cada vez mais 
consolidada como plano de intervenção para Amsterdão. A intenção era criar novos aterros 
amplos e dinamizar essa zona com grandes vistas para os moradores e áreas de lazer. Este 
novo desenvolvimento para o outro lado da cidade fez introduzir dois novos limites urbanos 
que vão influenciar o resto do crescimento da cidade: foi introduzida a linha ferroviária ao 
longo do limite urbano da costa e as autoestradas. 

Foi neste plano que nasceram as principais chamadas ilhas artificiais que redesenharam toda 
a linha portuária e introduziram dinamismo ao rio, sendo mais tarde estas ilhas, estes braços 
que se introduzem contra o mar, uns dos lugares em desenvolvimento mais importantes da 
cidade. 

No caso de Amsterdão as infraestruturas têm um impacto muito intenso tanto na 
configuração espacial como visual. Esta linha mais forte que acompanha o rio é constituída 
pela linha ferroviária com a sua estação bem central. Esta linha percorre todo o limite que 
separa a terra do mar e acaba por se caracterizar como o próprio limite. Para além da ferrovia, 
temos a construção de uma autoestrada circular que para além de fechar o desenho urbano 
em forma de anéis, esta se situa na antiga muralha. 

As ilhas JAVA E KSNM tornam-se autênticos blocos residenciais quase a dar o parecer de 
bairro social devido à pesada composição de fachada e sobrecarga numa ilha com todos os 
edifícios. O urbanista Sjoerd Soeters adotou uma distribuição relativamente convencional: ao 
longo do cais foram construídos edifícios habitacionais que delimitam praças públicas no 
interior da ilha e uma arquitetura de escala menor caracteriza pequenos canais que fazem 
referência aos canais do centro da cidade. 

FIG21. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens 

 

 

 

 

 

 

FIG22, 23 e 24. Amsterdão: ilhas JAVA e KSNM. Fonte: Google imagens 
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As ilhas Borneo – Sporenburg fizeram parte de um estudo de Desenvolvimento Urbano 
para um conceito de vida de densidade de baixo crescimento. Através de uma imagem 
tridimensional foi feito o entrelaçamento de sete habitações por módulo 8,4 x 43 metros e 
desta forma foi encontrada uma solução para a escassez de habitação social e habitação. É 
uma nova interpretação da casa tradicional holandesa. Numa escala maior, existe uma 
relação equilibrada delicadamente entre a repetição das habitações individuais, e a grande 
escala das docas. Três blocos esculturais tomam o lugar como marcos na expansão contínua 
de casas. 

  

FIG25, 26 e 27. Amsterdão: Ilhas Borneo- Sporenburg. Fonte: Google imagens 

 
No caso da ilha SILODAM MVRDV a finalidade do projeto é incorporar todo o conjunto de 
sistemas num edifício e não na plataforma, de forma a libertar aquele braço que se estende para 
o rio. Cria um novo limite e uma nova interação de espacialidades. Existe um jogo de ideias neste 
projeto: cada "casa" é diferente, tanto na orientação e tamanho, pois eles podem pertencer a 
metade de um bloco, a um bloco inteiro, ou à diagonal ocupando dois pisos, e alguns com 
terraços ou varandas com outros pátios. 

Os apartamentos não só são diferentes em tamanho e cor, mas também pela colocação das 
paredes interiores que podem ser movidas e substituídas por futuros habitantes. 
O Mais interessante é a vivência que os habitantes podem adquirir. Os moradores podem andar 
pelo prédio, passando por diferentes fachadas e telhados, sob o edifício através do salão para o 
terraço, ou ao longo da marina onde os barcos podem ser encaixadas. 

 

FIG28 e 29. Amsterdão: Ilha Silodam MVRDV. Fonte: Google imagens 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 04

2 PROPOSTA DO PROJETO 
_____________________________________________________________________                 

 

04.1 ESTRATÉGIA GERAL 

Após a leitura da AIP era indispensável escolher um dos dois cenários apresentados pelos 

docentes. 

Cenário 1. Sistema ferroviário simplificado com redução significativa do feixe de linhas 
(podem ficar, no limite, 2 vias de circulação desdobradas em 4 a 6 vias de acesso á estação), 
com possibilidade de recuar a testa da estação para nascente, libertando a área em frente à 
atual estação de Santa Apolónia. Nesta hipótese, deve-se equacionar, em função da 
distância, uma nova estação de Metro articulada com a nova gare Ferroviária. Neste cenário, 
toda a área portuária é desafetada, dentro da estratégia de deslocalização do Porto de 
contentores para Trafaria. 

Cenário 2. Substituição do comboio por uma linha de metro que faz a ligação de Santa 
Apolónia à Gare do Oriente. Neste caso, deve-se considerar uma nova estação entre Santa 
Apolónia e o fim da Avenida Gualdim Pais (Convento Madre de Deus – Convento de 
Xabregas). Neste cenário toda a área portuária é desafetada, dentro da estratégia de 
deslocalização do Porto de contentores para Trafaria. 

Nos 2 cenários o viaduto existente, na continuidade da Avenida Mouzinho de Albuquerque, 
pode ser mantido, ou se tal se justifique, ser removido ou parcialmente transformado. 
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04.1.1.Exposição das problemáticas 

 
Numa fase de diagnóstico identificam-se os seguintes problemas: 

Abruta variação de cotas | Existe uma diferença de cotas entre a zona construída e a 
plataforma da linha férrea (Antiga frente ribeirinha e zona aterrada) 

O problema das ruturas urbanas | A ocupação atual do território é tão forte que converte 
esta zona do Vale de Santo António em uma zona completamente desligada do resto da 
cidade, tornando-se assim uma área desfavorecida no tecido urbano de Lisboa. Esta condição 
foi consequência das ruturas causadas não só pela topografia dos vales, mas também pelas 
dificuldades de atravessamento da linha férrea. A presença do porto e zonas fabris 
aumentam as condicionantes que causam isolação de esta zona da cidade. 

Malha urbana pouco articulada | Devido ao crescimento desordenada, existe uma falta de 
regra de desenho do território. 

Carência de vivências sociais, económicas e habitacionais 

Insegurança pública 

O problema da presença do porto | Atualmente, o porto tem uma presença dominante na 
paisagem que marca com mais força a divisão cidade – rio. 

Impacto das grandes infraestruturas | Não só do porto, mas também da estrutura ferroviária, 
da Av. Infante Dom Henriques e do viaduto Mouzinho de Albuquerque. 

Mobilidade e acessibilidade automóvel desarticulada | Identificam-se duas vias principais 
paralelas ao rio: Av. Infante Dom Henrique, que se encontra sobredimensionada face às 
necessidades do local criando uma segregação entre as envolventes, e outra (composta 
pelas ruas: Rua dos Caminhos de Ferro, Rua de Santa Apolónia, Calçada da Cruz de Pedra e a 
Rua da Madre Deus) que apresenta um perfil muito irregular e adaptada à topografia do 
terreno. 

Para um funcionamento eficiente de um porto de mercadorias é preciso uma sinergia perfeita 
com os transportes ferroviários e rodoviários, que é o que vai permitir um escoamento 
massivo dos contentores para uma rede terrestre. 

A Linha férrea, que foi introduzida no século XIX, é evidente que tem um traçado muito 
desconfortável e marcante, tanto para a cidade como para o porto. Pois veta o território da 
fluidez e naturalidade como paisagem. 

Carências e conflitos no estacionamento | A existências de zonas dedicadas ao 
estacionamento são inexistentes. 

Conflitos peão - automóvel 

Percursos pedonais indiretos e confusos 

Inexistência de uma estrutura ecológica qualificada 

Desqualificação geral do escasso espaço público existente 

 

04.1.2 Ideias e intenções gerais 

Ideia da sucessão de espaços | Alfama é um bairro que se caracteriza pela sua malha de 
pequenas e estreitas ruas que, às vezes, se alargam criando assim uma sucessão de espaços 
públicos não projetados. 



Sendo que a área do projeto se encontra ao pé de Alfama, desde o início se procura uma 
relação entre esta e a proposta do projeto. Portanto, como ponto de partida, determinou-se 
que o principal objetivo seria encontrar uma forma de relacionar essas duas realidades 
urbanas que iriam constituir o território a intervir. 

É óbvio que devido à diferença de tempo entre construções, esta relação vai ser indireta, pois 
Alfama é uma das partes mais antigas de Lisboa e o projeto é de nova construção, ou seja, 
contemporâneo. Portanto, a ideia inicial sai da própria natureza de Alfama: a sequência de 
espaços públicos. Com isso, a ideia é criar diferentes tipologias de espaços ao longo do projeto 
organizados de acordo com um percurso. Desta maneira, vão existir espaços de diferente 
natureza e dimensão – espaços públicos, espaços comunitários e espaços privados – que vão 
articular as partes construídas criando um percurso ao longo do projeto. 

 

 FIG 30, 31 e 32. Pavimento Lisboa e seqüência de espaços públicos. Fonte: Autora 

 

FIG33, 34 E 35. Perspetivas de espaços em Alfama. Fonte: autora 

Ideia dum meio de transporte alternativo pelo rio | Com o objetivo de conseguir a máxima 
relação entre a cidade de Lisboa e o seu rio Tejo, e aproveitando os terminais fluviais já 
existentes, propõe-se um novo terminal fluvial na AIP. Este, vai relacionar-se com os já 
existentes que se encontram em Belém, Cais do Sodré e no Terreiro do Paço.  

Por conseguinte, vai haver um conjunto de conexões não só para atravessar o rio, mas para 
estabelecer rotas ao longo da frente ribeirinha de Lisboa. Assim, as conexões para atravessar 
o rio vão ser: 

- Desde Belém: Trafaria e Porto Brandão 

- Desde Cais do Sodré: Cacilhas e Seixal  

- Desde Terreiro do Paço: Barreiro e Montijo 

- Terminal nova do projeto: Seixal e Barreiro 
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Além disso, também se propõe a ideia de existir um terminal fluvial em Oriente desde onde 
seja possível deslocar-se em direção dos outros terminais fluviais de Lisboa. Deste modo, 
surge um novo meio de transporte urbano alternativo aos meios de transporte terrestres já 
existentes – elétrico, comboio, autocarro e metropolitano.  

 FIG36. Plano novas rotas terminal fluvial Lisboa – margem sul. Fonte: autora 

 

De esquerda a direita. FIG37 e 38. Terminal fluvial Belém (exterior e interior); FIG39 e 40. Terminal fluvial Cais do Sodré (exterior 
e interior); FIG41 e 42. Terminal Fluvial Terreiro do Paço (exterior e interior). Fonte: Google imagens. 

Ideia de coser o espaço transversalmente | A linha férrea que acompanha toda a frente 
ribeirinha desde a atual Estação de Santa Apolónia para frente é uma importante barreira que 
causa a rutura desta zona com respeito ao resto da cidade e o seu isolamento. Do mesmo 
modo, o facto de existir uma importante diferença de cotas entre lado e lado da linha férrea, 
o obstáculo acentua-se ainda mais. 

Por conseguinte, e tendo isso em especial atenção, outro objetivo do projeto foi coser 
transversalmente a AIP usando-se vários recursos tais como sistemas de rampas, edifícios 
com entrada dupla (uma em cada cota), etc. 

A ideia é aproximar a cidade ao rio e dirigir o utente da cidade até ao rio através de um 
percurso de espaços públicos como refletíamos anteriormente. Dito de outra maneira, 
tenciona-se uma aproximação do peão ao rio. 

 

Ideia geral de usos | Após ter analisado a AIP, repara-se que tem importantes deficiências no 
que respeita aos usos, pois se trata de uma área totalmente desqualificada e é mediante os 
usos que vai ser possível ativá-la. Com isso, faz-se um planeamento geral de quais são os usos 
adequados não só para ativar a zona, mas também para ajudar a levar a cidade até ao rio. 

Para concluir e resumindo, parte-se do conceito de requalificação do espaço público como 
espaço comum da comunidade, com potencial para resolver problemas a nível urbano, 
ecológico e social. Procura-se, portanto, encontrar novas formas de continuidade do espaço 



público, que sejam motor para a requalificação do edificado. A intervenção de transformação 
e renovação da área tem como principal objetivo eliminar a sensação de desconforto e 
fragmentação dos atuais elementos urbanos presentes na AIP. Pretende-se ligar, de forma 
não só visual mas também física, a cidade ao rio, aproveitando ou corrigindo as abrutas 
variações de cota para esse efeito. A restruturação do sistema de espaços públicos através 
de um percurso pedonal contínuo, fluido e aberto. Sendo este percurso constituído por 
espaços de referência, estrutura verde, sistema viário e novos equipamentos. 

 

03.2 ESTRATÉGIA ESPECÍFICA 

 

03.2.1 O programa 

O objetivo do programa proposto é contribuir para o aumento do potencial urbano desta 
área, potenciando-a para criar uma nova centralidade. Assim, a proposta para o programa 
pretende: 

 Aproveitar o potencial das preexistências, tirando o máximo partido das suas 
virtudes para criar novas dinâmicas. 

 Considerar as principais potencialidades e oportunidades abordadas numa fase 
anterior, articulando as necessidades distintas. 

 Aportar a área de projeto aquelas funções que atualmente se encontram em falta e 
que são de grande importância pela sua consolidação urbana. 

 Coser transversalmente a AIP para conseguir uma continuidade com o resto da 
cidade. 

 Voltar aproximar a cidade ao rio. 

 Dotar a zona de espaços públicos agradáveis. 

 

 

 

 





34 
 

04.2.2.1 Estrutura Edificada 

O edificado proposto pretende conformar o espaço público e trazer novas vivências a esta 

zona da cidade. Pretende-se inverter a tendência existente “o espaço público é o espaço 

sobrante do espaço construído”. 

O projeto fundamenta-se principalmente em 3 conceitos ou ideias que podemos resumir em: 

permeabilidade + materiais + unidade 

Permeabilidade | Conexão e permeabilidade da malha urbana até ao rio, continuidade dos 

peões, conexão continua do espaço público e manter e permitir as visuais do rio até a cidade. 

Materiais | Permeabilidade e transparência para permitir a continuidade da visual.  

Unidade | Espaço urbano como elemento de transcurso entre rio e cidade. 

FIG44. Estrutura construída do projeto. Fonte: autora 

 

O esquema da estrutura edificada revela reduzidas áreas de implantação, deixando muita 

área livre, seguindo a ideia do projeto na sucessão de espaços. É por isso também que se opta 

pela ideia de construção por peças, ou seja, uma malha urbana mais dispersa por núcleos de 

menores dimensões que se coloca seguindo a mesma direção que segue a frente ribeirinha. 

Para além disto, a área de intervenção caracteriza-se pela convivência de várias atividades 

que, inseridas numa estrutura adequada, podem criar uma área de grande potencial urbano. 

Em Xabregas o tipo de usos muda radicalmente com a presença de grandes complexos fabris 

e de armazenamento. Com a saída do porto e o abandono de muitos dos edifícios neste sítio 

que com o tempo se foram tornando obsoletos, espera-se que as novas opções de 

mobilidade e equipamentos de grande escala funcionem como catalisador para a 

requalificação desta área, apagando de vez o estigma que este canto da cidade tem. 
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 FIG45. Usos da estrutura construída do projeto. Fonte: autora 

 

 

Portanto, a estrutura edificada da AIP caracteriza-se deste modo, pela presença do uso 

habitacional, comércio e equipamentos, que compõem a maioria do edificado presente. 

Com a saída do porto e o abandono de muitos dos edifícios que com o tempo se foram 

tornando obsoletos, espera-se que as novas opções de mobilidade e equipamentos de 

grande escala funcionem como catalisadores para a requalificação desta área, apagando de 

vez o estigma que esta parte da cidade tem. 

O edificado proposto pretende conformar o espaço público e trazer novas vivências a esta 
zona da cidade. Pretende-se inverter a tendência existente, de que o espaço público é o 
espaço sobrante do espaço construído. O objetivo é criar novas frentes de edificado que 
estabeleçam continuidades urbanas. Os elementos edificados organizam-se conforme a 
especificidade do local. 

 

04.2.2.2 Estrutura viária 

A presença de grandes infraestruturas contribui para a boa mobilidade desta zona da cidade. 
Contudo, estas infraestruturas condicionam bastante os fluxos pedonais. O crescimento 
descontínuo destas estruturas em que se cruzam novas e antigas vias, tornaram este 
território fragmentado e confuso. A reestruturação do sistema viário possibilita recriar uma 
estrutura urbana mais clara e legível, de maior proximidade entre as zonas habitacionais e o 
espaço público ribeirinho. 
Neste projeto, onde o espaço público é o protagonista, não poderia ficar esquecido um 
percurso para peões. Pois a ideia do projeto sempre passa por dar grande importância aos 
espaços para o utente. 
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FIG46. Estrutura viária do projeto. Fonte: autora 

 

 

04.2.2.3 Estrutura verde e espaço público 

“O espaço público não é o espaço residual entre o que está construído e o espaço viário. Há que 

considera-lo elemento ordenador do urbanismo e, seja qual for a escala do projeto urbano. É o 

espaço público que pode organizar um território capaz de suportar diversos usos e funções e 

que tem a maior capacidade de criação de lugares” (Borja, 2003) 

Como as infraestruturas têm um grande impacto neste local, os percursos pedonais são na 

sua maioria desconfortáveis e descaracterizados, os passeios são estreitos ou inexistentes. 

O grande perfil da Avenida Infante Dom Henrique e a velocidade com que os veículos 

circulam não inspira segurança ao peão que a deseja atravessar. É por isso que dificilmente 

se vêm peões nesta grande via. 

Como já referido anteriormente, os espaços públicos de convivência apresentam-se em 

número bastante reduzido. 

Considerando que AIP irá receber um grande aumento de fluxos, é criada uma estratégia de 

hierarquização do espaço público articulando-se entre eles. Pretende-se, assim, que 

complementem de forma organizadora e dinamizadora o conjunto de novas atividades 

propostas. 

Nesta proposta de projeto, o espaço público é abordado como elemento fundamental de 

articulação de todas as estratégias propostas. A acessibilidade, a permeabilidade e a 

interação tornam-se conceitos chave na reflexão deste espaço. 

Devido a este lugar ter importantes carências de espaços vegetais, apostou-se na criação de 

vários parques a escalas diferentes – desde pequenos jardins, com presença de alguns 

elementos arbóreos e mobília urbana, a um parque urbano que atua como um grande 

pulmão para esta zona da cidade de Lisboa. 
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A ideia é que existam espaços com tipologias de ocupação vegetal variadas, sendo alguns 

deles de grande densidade vegetal e outros de vegetação mais diluída, obtendo desta 

maneira diferentes usos e perceções especiais no parque. Pretende-se reduzir a poluição 

tanto atmosférica como sonora e oferecer, ao mesmo tempo, sombra aos seus utentes. 

No espaço público existem locais de referência de carácter volúvel, de convergência de 

fluxos e encontros. Estes espaços tornam-se vividos pelas trocas e cruzamentos de percursos 

pedonais e clicáveis, metro de superfície e sistema viário, promovendo o seu uso pelos 

cidadãos. A existência de espaços públicos de referência é uma mais-valia, por se tornarem 

em pontos de passagem reconhecíveis e criarem uma estrutura urbana clara e legível, tanto 

para os habitantes como para os visitantes do local. 

FIG47. Espaços públicos do projeto. Fonte: autora 

 

A solução para a diferencia de cotas passa pela realização dum sistema de rampas associado 

a uma estrutura verde. 

A intervenção vai desde a criação e recuperação de pequenos jardins com alguns 

apontamentos arbóreos mais interiores, a um parque urbano que atua como um grande 

pulmão para esta zona da cidade.  

 

 

 

 



38 
 

 
De esquerda a direita. FIG48. Espaço semipúblico (habitação); FIG49. Praça pública (escritórios e estação) FIG50. Parque urbano. 

Fonte: autora.  

 

Entende-se o parque urbano como um espaço de referência na AIPG, aglutinador de 

experiências e vivências. Esta nova zona ribeirinha contém um passeio à beira rio que se 

amplifica num grande jardim público até à Avenida Infante D. Henrique. O jardim funciona 

também como elemento de transição gradual entre a intensidade da agitação vivida na 

cidade e a serenidade da zona ribeirinha. 

 

04.3 APROXIMAÇÕES 

 
04.3.1 A Estação e a praça central 

Está prevista para o cerne da AIP a construção de uma nova estação de comboio e 
metropolitano, que vai significar uma extensão da linha azul; permitindo criar novas 
facilidades de transportes ao resto da cidade. Vão estabelecer-se novas ligações deste lugar 
ao resto da cidade, extremamente necessárias para uma boa reintegração deste tecido 
urbano. 

A estação encontra-se em contacto com o viaduto, permitindo assim articular a cota mais 
alta do projeto com a mais baixa, onde se localiza uma grande praça de apoio. Portanto, a 
estação funciona como elemento estruturador da proposta, justificando a reflexão deste 
território como uma possível centralidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG51. Planta metro. Fonte: autora 
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FIG52. Planta esplanada (+14.5). Fonte: autora           FIG53. Planta acesso secundário. (+11). Fonte: autora  

FIG54. Planta acesso principal (+7.5). Fonte: autora            FIG55. Planta acesso ao metro. (+4.2). Fonte: autora  

 

 
A nova estação implanta-se na Rua de 
Santa Apolónia, onde há o seu acesso 
secundário, e conta com um acesso 
principal na praça implantada do outro 
lado usando o duplo acesso como 
recurso para relacionar a cota superior 
com a cota inferior. 
 

FIG56. Esquema conceito estação. Fonte: autora 

 

Porpõe-se um duplo acesso à estação: um acesso principal pela cota mais baixa (+4.2) e outra 

pela cota mais alta (+11), usando ao mesmo tempo este recorso para ultrapassar a diferença 

de cotas sendo esta uma das ligações transversais do projeto. 
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FIG57 e 58. Esquema acessos, núcleos e circulações. Fonte: autora 

 

 

A estação compõe-se de um grande espaço 

central de recebimento dos utentes, que vai ser o 

espaço de maior trânsito da estação. Trata-se de 

um espaço de grandes dimensões e com muita 

luz para dar a sensação de grande espaço livre de 

trânsito. Os percursos interiores são simples para 

dar facilidades ao viajante. À volta deste e a cotas 

superiores, distribuem-se as outras partes do 

programa da estação que são bares, restaurantes 

e pequenas lojas que apoiam o uso da estação. 

 

 
 

FIG59. Esquema de plataformas da estação. Fonte: autora 

 

 

A volumetria da estação é um prisma 

simples mas com uma cobertura irregular, 

para dar diferentes entradas de luz aos 

diferentes espaços propostos para a 

estação como, por exemple, a área de 

esplanada, onde o utente tem uma vista não 

obstaculizada da chegada dos comboios. 
FIG60. Perspetiva chegada de comboios. Fonte: autora 
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FIG61. Corte longitudinal estação. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

FIG62. Corte transversal estação. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

FIG63. Perspetiva acesso principal 

estação. Fonte: autora 

 

FIG64. Fachada acesso principal estação. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

FIG65. Fachada estação com sistema de rampas exteriores. Fonte: autora  
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FIG66. Fachada chegada/saída dos comboios. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG67. Fachada acesso secundário. Fonte: autora 

 

 

04.3.2 As instalações desportivas 

Seguindo o modelo do projeto com o que 
respeita à estrutura construída, as instalações 
desportivas configuram um grupo de 
pequenas peças articuladas entre elas através 
de um pavimento comum e único no projeto. 
O pavimento configura a colocação das peças, 
sendo que o pavimento recorre toda a grande 
extensão do conjunto gerando relação entre 
as áreas construídas. Cada peça do conjunto 
vai ser pavilhões das diferentes atividades 
desportivas. 

FIG68. Croquis de conceito. Fonte: autora 

Este considera-se um elemento importante no que refere à ideia de coser o território 
transversalmente. 

A edificação proposta – composta de ginásio com piscinas e pistas de pádel, campo de 
basquete, campo de futebol com uma sala multifuncional e uma peça de apoio aos desportos 
de água (todas as peças com os respetivos balneários) – coloca-se de forma transversal 
acabando esse percurso no rio. Desta forma conseguimos mais um recurso para coser 
transversalmente a AIP. 
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FIG69. Programa complexo despotivo. Fonte: autora 

Esta área caracteriza-se por ter vários acessos (um por peça do conjunto) mas, ao mesmo 
tempo, dar uma imagem de unificação de conjunto através de um pavimento diferente e 
comum para todo o conjunto. 

Mais uma vez, repete-se a ideia de fazer que o espaço público participe da edificação e a 
edificação participe do espaço público. 

A configuração volumétrica propõe-se de forma simples e com geometrias regulares devido 
à função que exercem e devido também à ideia de minimizar a presença de edificação sobre 
o rio, de maneira a facilitar a permeabilidade visual. 

A edificação entende-se como uma extensão do âmbito público do pavimento, convidando 
ao utente a entrar e desfrutar de várias vistas ao rio. 

 

 FIG70. Planta R/C das instalações desportivas. Fonte: autora 
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 FIG71. Planta piso das instalações desportivas. Fonte: autora 

 

Tudo isto, com a intenção de remarcar o carácter intencionalmente aberto e integrador do 
complexo como instalação que promove a interação social e sentido de comunidade, na sua 
vontade de alcançar a sustentabilidade social da intervenção. 

Trata-se, então, de uma arquitetura simples. 

O edifício multifuncional com o campo de futebol, revestido completamente de vidro, é o 
único elemento que se distingue do resto da edificação do conjunto. 

Soluções tecnicamente simples mas com muita personalidade e impacto pelo enorme 
saliente que protege do Sol e da chuva. 

A ideia é ser um pavilhão ligeiro, com muita transparência para conseguir a máxima 
permeabilidade. 

O facto de ter também uma área de cafetaria com vistas ao rio faz com que seja o elemento 
de reclamo do conjunto. 

Ainda que esta peça é pensada dentro do conjunto desportivo, vai ser usado para eventos 
culturais com um número grande de assistentes. 

 FIG72. Corte transversal pelo ginásio. Fonte: autora 

 FIG73. Alçado transversal sul-oeste . Fonte: autora 

 

FIG74. Alçado geral desde o rio . Fonte: autora 
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04.3.3 Área de habitação 

Novamente, seguindo o modelo de construção por peças, ou seja, com pequenas 
implantações no terreno, opta-se por usar duas tipologias de edifício de habitação coletiva: 
o bloque e a torre. 

 

TORRE     

 

Desenham-se duas torres 
residenciais colocadas na 
cota alta do projeto, como 
peça pontual que dá-lhe 
um carácter de remate do 
conjunto. Por outro lado, 
é um ponto de articulação 
entre a preexistência 
(cidade) e o rio (novo 
projeto de aproximação 
da cidade ao rio). 

 

 

            FIG75. Planta situação torres. Fonte: autora 

Neste projeto propõem-se um conjunto de duas torres para habitação colocadas na parte de 
cota mais alta do projeto (cota +15). Propõem-se um total de 56 apartamentos por torre, um 
total de 112 apartamentos em conjunto, com uma distribuição genérica em planta de 4 
apartamentos por nível, sendo um total de 14 andares. 

A estrutura do 
edifício proposta é 
uma estrutura mista: 
um núcleo central 
(de escadas e 
elevadores), que 
suporta os esforços 
horizontais, com um 
perímetro de pilares, 
alguns deles 
alinhados com o 
plano de fachada. 

 

 

 

 

 

 

FIG76. Planta tipo. Fonte: autora 
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Trata-se de uma volumetria simples em forma de prima regular, colocando o núcleo de 
escadas e elevadores no centro, conseguindo, assim, a ventilação cruzada dos apartamentos 
tendo 2 orientações em fachada tal como referido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG77. Esquema núcleo escadas, ventilação e divisão apartamentos. Fonte: autora 

 

Os apartamentos têm 150 m2 (110 m2 sem o espaço das varandas). São apartamentos com 2 
quartos (um deles com casa de 
banho privada), 2 casas de banho e 
uma sala com cozinha semiaberta. 

Procura-se espaços abertos com o 
mínimo de obstáculos possível. 
Pretende ser um projeto o mais 
sustentável possível em termos de 
entradas de luz (controlo com o 
uso de proteções solares 
orientáveis), de ventilação 
(ventilação cruzada) e entradas de 
calor (com o uso adequado de 
isolamentos). 

 

FIG78. Planta apartamento tipo. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

FIG79. Planta 3D apartamento tipo. Fonte: autora 
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       FIG80. Render sala. Fonte: autora         FIG81. Render sala. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

FIG82. Render casa de banho. Fonte: autora     FIG83. Render cozinha. Fonte: autora 

FIG84. Render quarto individual. Fonte: autora   FIG85 e 86. Render quarto casal. Fonte: autora 

 

O projeto tem a vontade de mostrar o número de andares em fachada não como 
empilhamento mas sim com uma composição conjunta e, com isso mostrando uma 
continuação em fachada. 

Pretende-se desenhar uma fachada livre, motivo pelo qual usam-se os próprios protetores 
solares como elemento central da composição. Desta maneira, consegue-se um dinamismo 
em fachada: segundo a colocação (aberto ou fechado) destas proteções (decidida pelo 
utente), a fachada em conjunto vai ter uma imagem ou outra. 
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FIG87. Fachada correspondente aos quartos. FIG88. Fachada correspondente às salas. Fonte: autora 

 

FIG89. Corte pelo núcleo de elevadores. Fonte: autora  FIG90. Corte pelas escadas. Fonte: autora 
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BLOCO 

Desenha-se uma área de habitação que se estende ao longo da segunda linha da frente 
ribeirinha. Continuando com a ideia de construção por peças e segregada, propõe-se uma 
construção em bloque que repousa sob um embasamento comercial em forma de “U”, 

criando assim uns espaços 
semipúblicos no interior dos 
quarteirões formados.  

Um percurso pedonal separa esta 
área da linha ferroviária, de 
acordo com as distâncias mínimas 
com respeito ao isolamento 
acústico. 

 

FIG91. Planta situação blocos habitacionais com comércio. Fonte: autora 

 

Estes quarteirões dedicados à habitação - exceto nas 
torres comentadas anteriormente – dispõem de um 
embasamento de dois andares dedicados a comércio e 
escritórios em alguns casos. O facto de terem dois 
andares com duas entradas diferentes, unidas por uma 
galeria virada para o pátio interior, permite a 
flexibilidade de poderem partilhar o espaço, se 
preferirem, mas também dá para empresas que 
precisem de mais espaço usarem os dois pisos. 

 

FIG92. Axonometria edifício tipo. Fonte: autora 

 

 

FIG93. Planta embasamento. Fonte: autora 
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Tal como foi referido anteriormente, os 
quarteirões formam três espaços 
públicos relacionados, um aberto à 
cidade, e dois embora atravessáveis, 
com um acesso mais condicionado. Esta 
diversidade permite ter espaços 
exteriores de natureza mais pública, mas 
também pátios de uso mais privado. 
Desta maneira, consegue-se uma 
permeabilidade transversal: o edifício 
participa da rua assim como ao contrário. 

 

FIG94. Perspetiva espaço interior quarteirões. Fonte: autora 

 
Por cima do embasamento, tem mais quatro andares dedicados à habitação, com 
apartamentos tipo dúplex (T2) e outros mais pequenos (T1) de um andar. São casas 
dedicadas especialmente para gente jovem e novos casais, com a ideia de misturar população 
mais velha (Alfama) com população mais nova (projeto). 

 FIG95. Divisões bloco tipo. Fonte: autora 

  

 

FIG96. Corte tipo. Fonte: autora 

 
A ideia de usar esta disposição é devido a orientação dos apartamentos. Desta forma 
conseguimos que, a parte de ter uma ventilação cruzada, todos os apartamentos tenham 
como mínimo duas orientações e com isto, duas entradas de luz diferente. 
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03.3.4 Parque urbano  

Com o propósito de colmatar a carência de espaços verdes nesta zona da cidade, projeta-se 

uma grande área verde no limite da frente ribeirinha com a intenção geral de ser o fim do 

percurso de sucessão de espaços, mas, ao mesmo tempo, um início de continuidade com a 

frente ribeirinha direção ao Parque das Nações. Pretende-se um espaço de grandes 

dimensões com pequenos caminhos rurais onde o utente vai viver experiências cidade-

natureza. A projeção do parque assenta na variabilidade de espaços propostos com locais de 

estada de diferentes dimensões e características.  

       FIG97. Planta situação parque urbano. Fonte: autora 

Ideia contentores marítimos 
 

Dentro do parque urbano, propõe-se um sistema de construção sustentável para possíveis 
locais de lazer como restaurantes, cafeterias, bares, lojas, etc. junto com espaços de 
encontro ao ar livre como estratégia de ativação do parque tanto de dia como de noite. Por 
isso, projeta-se uma ideia inicial de um parque de contentores marítimos. Desta maneira a 
zona fica relacionada com o seu passado relacionado com a existência de um porto de 
contentores. 
Os contentores marítimos utilizados para transportar cargas pelos oceanos poderiam se tornar 
um problema na hora em que já estivessem obsoletos, uma vez que sua vida útil é de apenas 10 
anos. Porém nos anos 2000, os containers foram transformados em moradia. Trata-se de uma 
construção sustentável e chegando a custar de 20% a 30% menos que o valor de uma casa 
convencional e demorar cerca de três meses para ficar pronta. Além de proporcionar benefícios 
para a natureza, já que é reutiliza-do. Portanto,é uma construção ecológica, simples e 
sustentável, com uma fácil manutenção pelo que reduz substancialmente os custos. 

     

 

 

 

 

FIG98, FIG99 e FIG100. Imagens ideia reutilização contentores marítimos. 

Fonte: Google imagens 
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FIG101, FIG102 e FIG103. Imagens ideia reutilização contentores marítimos. Fonte: Google imagens  

Ideia hortas urbanas 

Em relação com o parque urbano, e seguindo a ideia de sustentabilidade e ecologia, propõe-se 
um espaço para “hortas urbanas” com um possível mercado orgânico: por um lado, incentiva o 
consumo de produtos sazonais e por outro, dispensa o transporte de bens alimentares de locais 
mais distantes.  

A horta urbana é um conjunto de espaços comunitários ou espaços públicos não urbanizados. O 
conceito tem a ver com agricultura urbana e tem com objetivo cultivar e distribuir uma 
diversidade de produtos alimentares. Com a ideia de dividir o espaço em parcelas e alugar cada 
parcela, é outro recurso para ativar a população de qualquer idade, pois o contacto com a 
agricultura inclui desde crianças até pessoas idosas. Portanto, horta urbana pode ser 
desempenhada como função social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG104. Planta situação hortas urbanas. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG105 e FIG 106. Imagens ideia hortas urbanas. Fonte: Google imagens 
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 Capítulo 05

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_____________________________________________________________________                 

 

Este trabalho procurou apresentar e analisar um projeto à escala urbana, realizado no âmbito 
do Projeto Final. Por ser um trabalho académico, o projeto urbano desenvolvido consegue 
mostrar algumas das potencialidades que este sítio pode oferecer quando se leva as opções 
e ideias até ao limite. 

É importante reforçar a pertinência do tema, bem como o interesse da área de intervenção 
proposta pelos docentes para realizar este exercício, uma vez que oferece a possibilidade de, 
através de um projeto académico, participar na reflexão de um problema arquitetónico e 
urbanístico atual da cidade de Lisboa. 

Este incide sobre um espaço urbano da cidade – a frente ribeirinha – no qual se pretende 
intervir e no qual esta transformação tem implicações significativas ao nível social, 
económico e político. 

Contudo, o presente relatório permitiu elaborar uma reflexão crítica do projeto proposto 
mais conscienciosa e fundamentada, na qual se conclui que a proposta apresentada 
responde com sucesso aos objetivos a que se propôs, colmatando e resolvendo os principais 
problemas e lacunas do território onde interveio.  
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Este projeto ambiciona influenciar e gerar impacto em toda a sua envolvente – Alfama, Santa 
Apolónia, Xabregas, o Vale de Santo António e toda a frente ribeirinha em geral. 

O facto de analisar os casos de estudo permitiu comparar o projeto urbano proposto com 
situações reais e tentar compreender melhor a viabilidade ou a inviabilidade das intenções 
projetais propostas, mediante o sucesso ou insucesso verificado nos projetos estudados. 

No entanto, o sucesso de uma intervenção urbana só é colocado à prova quando esta se 
apropria do território da cidade, após a sua execução, pelo que esta abordagem pode não 
ser inteiramente conclusiva. Pois, o sucesso de uma proposta de intervenção urbana 
depende não só da qualidade arquitetónica do próprio projeto urbano, mas também dada 
viabilidade das ações necessárias para a sua implementação. 

Finalizando, espera-se que este projeto urbano possa oferecer uma contribuição, por mínima 
que seja, para um futuro bem melhor para este pedacinho da cidade de Lisboa, reintegrando-
o na vivência urbana global. Este lugar, depois de tudo, ainda tem muito que oferecer e tem 
ainda grandes oportunidades para contribuir para uma melhor evolução da cidade de Lisboa 
num futuro próximo.  

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICAS INICIAIS SOLUÇÕES – Recursos 

Abruta variação de cotas  Uso de sistemas de rampas.  

  Estação com duplo acesso 

  Ponte por cima das vias ferroviárias 

O problema das ruturas urbanas  Nova área urbana articulada com o espaço público 

Malha urbana pouco articulada  Nova malha urbana que relaciona a cidade com o rio 

Carência de vivências sociais, económicas 
e habitacionais 

Reativação da área com o novo programa do projeto 

Insegurança pública Ativação da área de projeto durante o dia e também 
durante à noite 

O problema da presença do porto Deslocação do porto de contentores marítimos para 
Trafaria 

Impacto das grandes infraestruturas  Ligações transversais 

Mobilidade e acessibilidade automóvel 
desarticulada 

Reestruturação viária 

Carências e conflitos no estacionamento  Novas áreas de estacionamento exteriores e 
soterradas 

Conflitos peão - automóvel Percursos para peões independentes aos percursos 
rodoviários 

Percursos pedonais indiretos e confusos Desenho de percursos só pensados e dedicados ao 
peão 

Inexistência de uma estrutura ecológica 
qualificada 

Desenho de percurso de espaços verdes qualificados 
de diferente natureza 

Desqualificação geral do escasso espaço 
público existente 

Redesenho de todas as áreas de espaço público 
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