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Resumo 

 

O presente relatório de projeto foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Projeto Final em 

Arquitetura II, inserida no último ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior 

Técnico do ano letivo 2015/2016. 

 

O exercício desenvolvido teve como objetivo a reformulação e requalificação da frente de água 

compreendida entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor, restaurando a sua relação com a cidade de 

Lisboa. Por se tratar de uma zona ribeirinha, esta área de intervenção está marcada por pontos fortes 

e oportunidades que fazem da sua localização uma escolha interessante a estudar no contexto do 

Planeamento Urbano. O tema curricular “Devolver o Rio Tejo À Cidade de Lisboa” foi selecionado em 

articulação com as Câmaras Municipais de Lisboa e Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, no 

sentido de abordar um território e um programa relevantes no quadro das atuais dinâmicas da cidade 

de Lisboa e do concelho de Oeiras, assim como da sua vocação atlântica. 

 

 A proposta desenvolveu-se em várias fases tendo por base o contexto real e atual da cidade de 

Lisboa. Através de uma fase inicial de análise do lugar em conjunto com a fundamentação e reflexão 

sobre o projeto urbano, progrediu-se para a implantação e desenho de um conjunto habitacional 

integrante da proposta final.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Frente Ribeirinha  |  Espaço Público  |  Requalificação  |  Habitação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



Abstract 

 

This project report was prepared within the scope of the Final Project Curriculum Unit in Architecture 

II, inserted in the last year of the Master's Degree in Architecture of the Higher Technical Institute of 

the academic year. 

The purpose of the exercise is to reformulate the waterfront between Belém Tower and Foz do Jamor 

thereby restoring its relationship with the city of Lisbon. Owing to the proximity of the riverside, the 

area in question brings about strengths and opportunities that make its location an interesting choice 

to study in the context of Urban Planning. The idea of suggesting an intervention was proposed by the 

teachers of the curricular unit with the support of the Municipal Councils of Lisbon and Oeiras 

introducing the theme "Returning the Tejo River to the City of Lisbon". 

The development of the proposal was manifested in several phases based on the actual and current 

context of the city of Lisbon. Through an initial phase of analysis of the place of interest with the 

foundation and reflection on the urban project, progress was made towards the implantation and 

design of a housing complex incorporated as part of the final proposal. 

 

KEYWORDS:  Riverfront  |  Public Space  |  Re-qualification  |  Housing 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento e inserção no plano de estudos 

 
O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final, inserida no último 

ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. Pretende apresentar e 

fundamentar as soluções escolhidas ao longo do projeto realizado no decorrer do ano letivo 

2015/2016. 

 

O trabalho de projeto realizou-se em duas fases. A primeira fase passou pela análise e leitura do 

território de modo a desenvolver um projeto urbano capacitado de soluções para a requalificação da 

frente ribeirinha entre Belém e Jamor. Enfatizando o desenho do espaço público através de novas 

formas de articulação entre as diferentes infraestruturas e do programa de novos elementos 

transformadores de toda a área de intervenção garantindo a continuidade com o tecido urbano 

envolvente. 

 

Na segunda fase desenvolveu-se uma das novas tipologias urbanas, com maior interesse pessoal, 

integrantes da proposta inicial a uma escala arquitetónica – Conjunto Residencial. Com o objetivo de 

dar continuidade à promoção da qualificação e transformação da área em estudo. 

 

1.2 Tema 

 
Desde o nascimento da cidade de Lisboa até à atualidade, a ligação que esta tem com o rio Tejo é 

determinante da sua caraterização. Sendo que a frente ribeirinha estabelece um vínculo 

indispensável entre os dois elementos – terra e água. Porém é inegável que em certos períodos esta 

relação tenha enfraquecido.  

 

Os aterros consequentes de um crescimento industrial alteraram a morfologia do território e a linha de 

costa. As raras ligações da malha urbana consolidada ao rio, em resultado da barreira rodoferroviária, 

originam dificuldade de mobilidade e acessibilidade, espaços públicos desqualificados e sem uso. A 

cidade cresceu mais para o seu interior aumentando a barreira com a sua frente ribeirinha. Estes 

fatores são os grandes responsáveis pela rotura entre cidade de Lisboa e o rio Tejo.  

 

O tema da frente ribeirinha de Lisboa tem sido grande alvo de discussão ao longo dos últimos anos, 

começou por ganhar a devida relevância no debate público a partir da década de 80, do século XX, 

quando foi lançado, no mesmo período, o concurso de ideias para a Renovação da zona Ribeirinha 

de Lisboa por parte da Associação dos Arquitectos Portugueses, atual Ordem dos Arquitetos. Através 

de um conjunto de intervenções realizadas ao longo da frente ribeirinha de Lisboa, destaque para a 

Expo 98, iniciou-se um processo de retoma do contacto do Rio Tejo pela população. Desde então 



2 
 

foram recuperados outros conjuntos urbanísticos relevantes constituintes desta frente ribeirinha, 

intensificando a desigualdade espacial entre zonas como Belém e Jamor. 

 

Usando a frente ribeirinha como elo de ligação entre as duas realidades, assim como todos os 

elementos que a constituem, com esta proposta pretende-se implementar uma estratégia consciente 

e informada que contribua para a valorização de Lisboa, fortalecendo a sua relação com o rio Tejo.  

 

“As frentes de água são o território fronteiro entre a terra e a água, constituem, o elo de ligação entre 

os dois meios e representam, devido á sua história, a identidade local” (Ferreira, 1997). 

 

 
Figura 1 -  Área de Intervenção s/e (adaptado de Bing Mapas, 2017) 

 

1.3 Motivação  
 

A população que vive nas cidades é cada vez mais exigente e é persistente na procura de condições 

de vida com mais qualidade, conforto, segurança e prazer. A expectativa de que a cidade responda 

positivamente a esta necessidade aumenta todos os dias. O projeto urbano surge como instrumento 

de apoio na busca equilibrada da estruturação do território e de construção e qualificação dos 

habitats humanos. Um dos elementos que oferecem a qualidade de vida urbana são os espaços 

públicos, que surgem como fatores de atração para que as cidades sejam mais vividas e usadas não 

só pelos seus habitantes, mas também por visitantes, proporcionando o intercâmbio social e todas as 

oportunidades consequentes das atividades que neles decorrem, visando sempre o desenvolvimento 

face ao futuro. Logo, a utilização do espaço público como solução para a requalificação da área de 

intervenção é uma mais valia para a sua reabilitação. 

 

De acordo com o programa, desenvolve-se um projeto urbano que enfatiza o espaço público, capaz 

de articular as diferentes infraestruturas, encontrando soluções para a descontinuidade urbana 

Foz do Jamor 
Torre de Belém 
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através de novas tipologias capazes de transformar a área de intervenção. Mostra-se então que estes 

novos espaços são aptos para atrair novas vivências e por consequência dinamizar uma área 

desvalorizada e esquecida. 

 

Dentro das novas tipologias propostas surge a arquitetura habitacional devido às oportunidades e 

pontos fortes que o local apresenta, nomeadamente a proximidade com o rio e o fato de ser uma 

zona emblemática de grande valor patrimonial. A construção deste conjunto residencial também se 

justifica pela crescente procura imobiliária incluindo até a internacional, sendo Lisboa a capital, 

grande alvo de turismo. O turismo é um dos principais mecanismos de obtenção de receitas para a 

cidade, e a zona ribeirinha é um lugar de destaque nessa estratégia de atração de turismo. 

A zona em questão tem pouca oferta imobiliária, por isso o uso habitacional funciona como um isco 

para atrair pessoas ao local para que este se torne um espaço usado e vivido diariamente.  

 

1.4 Metodologia adotada 
 

Este trabalho desenvolveu-se em várias fases e processos durante o ano letivo. A primeira fase 

consistiu no aprofundamento da análise do lugar, através de uma pesquisa elaborada por grupos 

constituídos pelos elementos da turma de Projeto Final I. Esta pesquisa foi feita com base em 

elementos bibliográficos, em elementos fornecidos pelas duas Câmaras Municipais, visitas de estudo 

e com elementos obtidos online, cujo resultado foi um conjunto de informações, com o efeito de se 

criar uma base de trabalho sólida como ponto de partida para a elaboração da proposta.  

Com a sintetização da informação relevante, formou-se um capítulo fundamental para a caraterização 

da área de estudo. Com base nesta análise identificaram-se os pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades da área de intervenção e partiu-se para a realização do projeto urbano e arquitetónico 

tendo sido, na primeira fase, elaborado a par com a minha colega Soraia Paiva e na segunda fase 

individual. 

A metodologia escolhida para a elaboração deste projeto assenta em várias fases, onde todas as 

avaliações e discussões com os professores da unidade currilar de Projeto Final contribuíram para o 

seu desenvolvimento. 

 

1.5 Estrutura do relatório 
 

O presente relatório está estruturado em três capítulos principais. O primeiro capítulo diz respeito ao 

Estado da Arte, cujo objetivo é a apresentação do enquadramento geral dos conceitos urbanos e 

arquitetónicos adotados no projeto assim como a sua pertinência para a compreensão do objeto de 

estudo. E ainda se apresentam também alguns casos de estudo influenciadores de pontuais decisões 

projetuais. 
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O segundo capítulo, intitulado Caracterização da Área de Estudo, engloba toda a leitura e 

caracterização do território identificando as principais problemáticas e condicionantes, de modo 

detalhado, tanto a nível físico como social. Passando assim pela evolução histórica do local até aos 

dias de hoje. Avaliando elementos como a Rede Viária, entre outros necessários para a tomada 

consciente de decisões. 

 

Por último, tem-se o capítulo Descrição e Justificação de soluções projetuais que visa descrever o 

desenvolvimento da proposta desde a escala urbana até à escala do edifício. Definindo todo o 

programa funcional, identificando as soluções estruturais e construtivas e a sua influência na 

proposta. Na tentativa de comunicar o projeto percorre-se o pensamento arquitetónico, revelando as 

suas qualidades e estratégias de forma clara e objetiva de modo a ser facilmente compreendido. 

 

O relatório é assim o resultado de uma sintetização e organização de informação desde a reflexão até 

ao projeto final.   
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2. Estado da Arte 

2.1 Conceitos Urbanos e Arquitetónicos adotados 

 

A DEVOLUÇÃO DO RIO À CIDADE ATRAVÉS DO DESENHO DO ESPAÇO PÚBLICO COMO 

SOLUÇÃO URBANA REGENERATIVA. 

 

“O estuário do Tejo, na sua escala imponente, configura-se como o Grande Vazio, onde, pela sua 

própria natureza, estão ausentes as pessoas e a vida urbana, ou então ausentou-se, ele, da vida da 

cidade. E, ao mesmo tempo, caracteriza a cidade de Lisboa de uma forma única, a sua vacuidade a 

tornar significativo o cheio, numa relação singular de complementaridade.” (Sisti,2007) 

 

As frentes de água funcionam como pólos de desenvolvimento e de grandes dinâmicas económicas, 

sociais e culturais, desde as primeiras civilizações. Sendo a água o principal meio de comunicação, 

os espaços limite transformaram-se em palcos de transições e transações, definindo-se como um 

embrião para o desenvolvimento urbano a partir do qual a cidade se expande progressivamente. 

 

O primeiro ciclo de industrialização moderna deixou claras marcas no tecido urbano e as frentes de 

água não lhe passaram ao lado. O que sobrou desta época foram espaços funcionalmente obsoletos 

e urbanisticamente desqualificados caracterizados pelos limites ferroviários. A iniciativa de repensar 

estes espaços e de os revitalizar surgiu inicialmente no período pós-industrial, onde foi lançado este 

primeiro desafio.  

Com todas as transformações sofridas ao longo do tempo em termos de usos e funções, hoje em dia 

o intuito é de reestabelecer a relação que as frentes de água têm com as suas cidades, tirando 

partido das suas oportunidades urbanísticas. Surge assim o conceito de espaço público como 

resposta à reconversão e reutilização destas áreas desligadas do todo, oferecendo uma imagem de 

destaque às frentes de água. 

Acredita-se que o conceito de espaço público foi de certa forma inspirado, ou decorrente, da 

Antiguidade Clássica, da Ágora grega e do Fórum romano – espaços de convivialidade. Contudo o 

termo específico aparece pela primeira vez num documento administrativo em 1977, no quadro de um 

processo de intervenção pública, segundo Ascher (1995). Agrupando na mesma categoria os 

espaços verdes, as ruas pedonais, as praças, e o mobiliário urbano. Mas a sua definição vai muito 

mais além do que um conjunto de elementos físicos. 

De acordo com Jordi Borja (2003) este “(…) conceito próprio do urbanismo (…)  também é utilizado 

na filosofia política como lugar de representação e de expressão coletiva da sociedade”. Conhecemos 

a cidade através do espaço público. Indovina (2002) defende este argumento e apresenta vários 

pontos de vista justificando o espaço público como a cidade. Em geral, acredita que o espaço público 

constitui um fator importante de identificação interpretando lugares como símbolos. 

Considerando que “O Espaço Público Urbano pode organizar um território capaz de suportar diversos 

usos e funções (...), ser um espaço da continuidade e da diferenciação, ordenador do bairro, 
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articulador da cidade, estruturador da região urbana (...)” (BRANDÃO, P.; REMESSAR, A., 2000) 

torna-se pertinente usá-lo no redesenho da área de intervenção visando a regeneração urbana.   

No que diz respeito a regeneração urbana, os espaços públicos ocupam uma posição particular 

como elementos dinamizadores, pois quando renovados transformam-se em sinergias que atraem 

pessoas e recursos. E a conexão que permitem entre lugares e indivíduos de todo tipo e procedência 

facilitam bastante o intercâmbio heterogêneo em tempo e espaço. 

 

Deste modo, é oportuno investigar o conceito de Regeneração urbana devido às características da 

zona de estudo e à intervenção idealizada. Situando o conceito relativamente aos restantes 

fenómenos e processos “re” que decorrem como tendência no espaço urbano, nomeadamente: 

Reabilitação, Renovação e Requalificação. 

 

“Urban regeneration is a comprehensive and integrated vision and action which leads to the resolution 

of urban problems and which seeks to bring about a lasting improvement in the economic, physical, 

social and environmental condition of an area that has been subject to change “(ROBERTS, SYKES, 

2000). 

No livro Urban Regeneration: A Handbook (2000), escrito por Peter Roberts e Hugh Sykes, 

regeneração urbana (RU) é referida como um tipo de intervenção bastante experienciado nas últimas 

décadas por várias cidades, mas pouco compreendido, não existindo ainda consensos estabelecidos 

em torno da sua definição conceptual. Porém a definição que sugerem para esta ação tem sido aceite 

pela maioria da comunidade científica e teóricos da regeneração.  

Este fenómeno tem vindo a acontecer desde as últimas décadas do século XX nos países mais 

desenvolvidos, onde numa primeira abordagem prevalece a imagem de novos espaços a substituírem 

velhos. Segundo Luís Mendes (2013) “Nas cidades da América do Norte e da Europa Ocidental, nos 

20 anos decorridos entre meados da década de 50 e a metade da década de 70, mais de ¼ da área 

construída foi afetada por demolições e reestruturações.” comprovando que a RU não se trata de um 

fenómeno novo. Antigas políticas urbanas já haviam introduzido novas intervenções visando à 

resolução de problemas particulares em áreas urbanas já consolidadas ou de outros que decorriam 

após ou durante o desenvolvimento da expansão urbana (SHURMERSMITH; BURTENSHAW, 1994). 

 

No contexto da RU é pertinente fazer a distinção com outros processos urbanos uma vez que são 

constantemente interpretados da mesma maneira. 

A reabilitação é “forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios” (CML, 2017). No que 

diz respeito à renovação é a forma de intervenção no tecido urbano existente em que o património 

urbanístico e/ou imobiliário que se encontra envelhecido, degradado ou desadequado é substituído, 

no seu todo ou em parte por instalações modernas. A renovação pressupõe intervenções de grande 
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escala provocando uma mudança estrutural na dimensão morfológica, na dimensão funcional e na 

dimensão social (CML, 2017). Ou seja, na reabilitação urbana alega-se o respeito pelo carácter 

arquitetónico dos edifícios, já na renovação urbana é permitido o processo mais ou menos pontual de 

demolição e reconstrução. Associado ao conceito de reabilitação surge o conceito de requalificação 

que tem como objetivo restituir a qualidade a um determinado espaço a partir da melhoria das 

condições físicas dos edifícios e/ou dos espaços urbanos, podendo ser alterada a função primitiva de 

forma a dar resposta às exigências atuais. 

 

A transformação urbana, independentemente do seu grau de intensidade e das melhorias na vida 

urbana, de uma forma geral está submetida a todos os conceitos referidos. 

As regenerações urbanas das frentes de água proporcionam momentos de reflexão sobre o espaço 

urbano, numa perspetiva de contemporaneidade. As faixas de cidade que daqui surgem, podem ser 

vistas como uma visão parcial da cidade contemporânea. São oportunidades únicas para preencher 

vazios e definir novas centralidades, acompanhando o crescimento acelerado a que se assiste nas 

cidades de hoje. Limite físico da cidade explorado como nova centralidade na estrutura urbana. 

 

 

2.2 Referências Projetuais 
 
Em seguida apresenta-se a análise de três casos de intervenção numa frente de água realizados com 

o objetivo de a requalificar e de a dinamizar, o que estimulou a regeneração urbana. Deste modo é 

pertinente analisar estes casos de regeneração, por se tratar do tipo de intervenção que mais se 

assemelha à proposta.  

O objetivo primordial será compreender a estratégia de resolução de espaços degradados e sem uso, 

mas de forte potencial urbano. Será recorrente referir a estrutura portuária por se tratar dos espaços 

que ocupavam tradicionalmente as frentes de água das cidades e que na época contemporânea 

constituíram um novo desafio no pensamento critico da cidade.  

A regeneração urbana foi uma política muito utilizada na revitalização das frentes de água. A 

transformação das áreas portuárias e o aparecimento de espaços de lazer transformou cidades como 

Boston, Londres, Sidney entre outras em novas frentes marítimas através de projetos waterfront. O 

exemplo mais relevante de regeneração de frente de água que mais se assemelha à proposta de 

intervenção é o exemplo de Cabo Ruivo, Lisboa, mais conhecido por Expo 98.  

 

2.1.2 Expo 98  
 
Na década de 1990, realizou-se em Portugal a regeneração da área urbana de Cabo Ruivo localizada 

privilegiadamente na parte oriental da cidade de Lisboa que deu origem ao Parque Expo 98, 

inaugurado em 1998. Trata-se de um exemplo de revitalização de uma área portuária de cerca de 

340 hectares, através da recuperação das margens do Rio Tejo, transformando a área envolvente 

numa área de espaço público qualificado e numa área habitacional, de serviços, de lazer e cultural. 

As intervenções surgiram com a exposição mundial EXPO 98, através da construção do Parque da 
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EXPO 98 que incluiu um museu, uma estação intermodal de transportes, um oceanário, pavilhões de 

exposições, centro de convenções e espaço público. A intervenção resultou num projeto amplo, 

global, estratégico para Portugal e para Lisboa. Os objetivos de Portugal tiveram por base 

intervenções anteriores em Espanha e Reino Unido. (Sinergia, s/d) 

 

Este processo de regeneração ocorria simultaneamente com o processo de entrada para a 

Comunidade Europeia. Sendo assim, Portugal queria evidenciar a sua capacidade económica, 

cultural urbanística e arquitetónica e celebrar igualmente a sua posição geográfica e a sua herança 

histórica. (Scherer,1998) 

A intervenção iniciou-se com a candidatura à Exposição Internacional de Lisboa em 1989. Esta 

intervenção teve um trabalho de planeamento, conceção, construção e gestão que procurava, entre 

outros objetivos, promover o encontro da cidade com o rio, permitindo a criação de uma estrutura 

organizada e viável para acolher todos os valores implicados na realização da exposição. A 

dificuldade em limpar a área, configurada além de antigas refinarias por velhos depósitos e uma 

central de resíduos sólidos metropolitanos, apresentava-se como o primeiro problema a ser resolvido. 

(Scherer,1998) 

“O projeto urbanístico da Expo’98 culmina, assim, uma virada cultural e política que vinha se 

preparando ao longo das últimas décadas e permite, por um lado, sustentar novas propostas 

urbanísticas para virar Lisboa para o rio, mas obriga, por outro lado, a pensar globalmente os seus 

efeitos no conjunto da cidade e, em particular, sobre as áreas envolventes e sobre o centro 

tradicional.” (Scherer,1998) 

 

Após a realização da Exposição Mundial de Lisboa de 1998, o objetivo foi de providenciar as 

condições necessárias para atualizar e complementar a planificação urbanística da zona de 

intervenção, adaptando a planificação às novas circunstâncias e funções urbanas da zona em causa 

e introduzindo a planificação de pormenor das áreas que, até à data não se encontravam dotadas 

desse instrumento. Uma vez terminada a função primordial de acolhimento da EXPO 98, urge 

assegurar a melhor integração da zona de intervenção na área dos municípios em que se localiza - 

Lisboa e Loures, acentuando a sua função como uma nova centralidade urbana. (Diário da República, 

1999) 

 
Neste contexto, o recinto da Expo’98, em torno de 60 hectares e 2 quilômetros de frente ribeirinha, 

forma parte de uma área muito mais extensa, de mais de 340 hectares e com 5 quilômetros de frente 

para o rio Tejo que contribuiu para a criação de uma nova centralidade. (Scherer,1998) 

 

O Plano de Urbanização da área foi realizado em duas fases: a primeira antes da Expo’98 foi de 

planeamento urbano (1993-1998) e a segunda fase de urbanização pós Expo’98 constituída pelo 

plano de execução (1998-2010).  
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Em 1991, com a elaboração de um Plano Director Preliminar a cargo de Carlos Duarte e José Lamas, 

aponta-se os traços gerais do projeto, antes da candidatura. Nos finais de 1992, os arquitetos 

Manuel Graça Dias e Egas José Vieira foram encarregues de elaborar o Estudo para um Modelo de 

Desenho Urbano na zona Envolvente à Expo’98. Em 1993, decorre o lançamento do Concurso de 

Ideias para o Recinto da Expo’98 com a participação de arquitetos como Norman Foster ou Manuel 

Vicente, que permitiram desenvolver diversas soluções, que serviram de inspiração para o processo 

final de ordenamento da área expositiva. Paralelamente encontrava-se em curso a elaboração do 

Estudo Preliminar de Urbanização sob o gerenciamento de Nuno Portas, com colaboração de Manuel 

Graça Dias e Egas José Vieira. Ambos objetivavam criar uma cidade através do desenho do espaço 

público e da construção de infraestruturas de qualidade que garantissem os investimentos 

imobiliários. Mais tarde, antes do final desse mesmo ano, a Parque Expo dá início ao processo de 

elaboração do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção (PUZI), sob a direção do arquiteto Luís 

Vassalo Rosa. (Scherer,1998) 

 

   
Figura 2 - Planta do Recinto da Exposição (imagens: adaptação de Gomes, 2010) 

 

Entradas; Pavilhões dos Participantes Oficiais; 

Pavilhões dos Participantes Oficiais; 

Organizações Internacionais; Organizações 

Nacionais; Centro de Exposições/ Galerias; 

Áreas administrativas e serviços; Áreas 

logísticas e de animação. 

Construções Permanentes; Estruturas Temporárias 

 

 

 

 

  

      Figura 3 – Planta do Parque das Nações – Planos de Pormenor s/e (imagem: Portal das Nações, 2014)  

 “As unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) encontram-se delimitadas na planta das 

unidades operativas de planeamento e gestão e a elas se referem os seguintes planos de pormenor 

(PP) em que o plano será subsequentemente desenvolvido: PP1, Plano de Pormenor da Plataforma 

Panorâmica, ou Zona Central Poente; PP2, Plano de Pormenor do Recinto da EXPO, ou Zona 

Central Nascente; PP3, Plano de Pormenor da Avenida de Marechal Gomes da Costa, ou Zona Sul; 
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PP4, Plano de Pormenor de Beirolas, ou Zona Norte; PP5, Plano de Pormenor da Zona de Sacavém; 

PP6, Plano de Pormenor do Parque do Tejo” (Diário da República, 1999) 

 

      

      Figura 4 - Planta do Parque das Nações - Usos s/e (imagem: Gomes, 2010) 

 

      

       Figura 5 - Planta do Parque das Nações - Usos s/e (imagem: Gomes, 2010) 

 

Em termos de distribuição territorial, temos que no centro da área concentram-se as construções de caráter 

público, enquanto nas duas extremidades estão localizadas as construções de caráter mais privado. 

 

Com base nas plantas apresentadas acima, consegue-se perceber como a intervenção se conjuga com a 

envolvente, com a extensão dos eixos existentes mais marcantes até à área de projeto, realçando a sua 

ortogonalidade. Formam-se assim uma série de quarteirões num traçado urbano regular, apoiado de uma 

vasta área verde, com um traçado mais orgânico. 

 “A água, como era de se esperar, constituiu o elemento chave da Expo’98, assumindo funções lúdicas e 

estéticas, manifestando-se em jogos de água, fontes e lagos, integrados em alamedas, largos e jardins.” 

(Scherer,1998) O projeto urbano para além da ligação com a área envolvente, também estabelece um 

http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/projecto/planos/Planta.pdf
http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/projecto/planos/Planta.pdf
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vinculo com o rio através da implementação pontual de elementos de água ao longo da área de intervenção. 

Nomeadamente, o uso de praças de água de diferentes dimensões que caraterizam o espaço público. 

A implantação da intermodal Estação Oriente, funciona não só como equipamento público de apoio à 

mobilidade como também de estrutura de passagem pedonal (acessibilidade). O projeto, de autoria de 

Santiago Calatrava, possibilita a relação da cidade com rio, da Lisboa existente e o novo bairro que surge.  

 

A zona oriental de Lisboa é hoje um dos bairros mais modernos da cidade, concentrando áreas comerciais, 

culturais e de lazer com uma vista privilegiada do rio Tejo. A zona atraiu uma série de instituições e empresas 

de grande nome, que aí basearam as suas sedes ou representações. Cerca de 28 mil pessoas habitam nas 

suas áreas residenciais Norte e Sul, integrando a freguesia do Parque das Nações. (CML, 2010) 

 

 

Figura 6 - Mapa do Parque das Nações s/e (Imagem: Google Mapas, 2017) 

 

Por meio de um detalhado plano de urbanização, estruturou-se uma intervenção que se baseou no futuro do 

recinto e não no acontecimento efêmero em si. Através do desenho cuidado do espaço público ligam-se as 

diversas edificações e infraestruturas resultando num conjunto harmônico. Conjunto este integrante da cidade 

que o acolhe num gesto articulado e conciso. 

 

Com o estudo deste projeto de referência expôs-se as estratégias mais significativas que a regeneração 

urbana adotou na aproximação da cidade ao rio. A forma como o limite que a linha viária provoca foi 

ultrapassado, e como a área desqualificada e sem uso foi revitalizada após o abandono das atividades 

portuárias e industriais de outrora. Estas estratégias serviram assim de orientação para as decisões 

projetuais utilizadas na regeneração e requalificação da área de intervenção em estudo. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es
http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/projecto/planos/Planta.pdf
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2.1.3 Conjunto de edifícios de habitação e comércio Vianapolis 

 

  

Figura 7 – Edifícios VianaPolis 2001-2006  (Imagem: paulasantos-arquitectura, 2006) 

 
No âmbito do Programa Polis (Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das 

Cidades), concretizou-se um projeto para um novo conjunto de edifícios em Viana do Castelo da autoria da 

arquiteta Paula Santos. 

O programa Polis tem como objetivo a promoção de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, com 

o intuito de promover a qualidade de vida nas cidades, melhorando assim a atratividade e competitividade 

dos polos urbanos. 

A implantação deste conjunto habitacional e de comércio serviu para proporcionar a multi-funcionalidade e 

requalificação da área de intervenção, assim como melhorar a qualidade do ambiente urbano aumentando as 

áreas pedonais e valorizando a imagem da frente de rio.  

O conjunto que compõe o quarteirão da VianaPolis situado na zona ribeirinha da cidade, é constituído por 

dois edifícios que delimitam a praça interior.  

 

      

Figura 8 – Edifícios VianaPolis 2001-2006  (Imagem: paulasantos-arquitectura, 2006) 

 

Em termos de funcionalidade cada edifício integra as áreas de comércio e restauração no nível térreo, 

destinando-se os pisos superiores para habitação e ainda uma cave comum que alberga o estacionamento. A 

estrutura em betão à vista assente sobre uma base de vidro permite a diferenciação entre as funcionalidades 

existentes. 

O conjunto apresenta uma arquitetura contemporânea que se enquadra na paisagem urbana através da sua 

forma regular e da sua horizontalidade predominante, uma vez que existem apenas três pisos acima do solo.  

 

 

 

http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/projecto/planos/Planta.pdf
http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/projecto/planos/Planta.pdf
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2.1.4 Habitações em East Lauttasaari / Arkkitehdit NRT Oy 

 

 
Figura 9 – Habitações em East Lauttasaari (Imagem: Antti Luutonen, 2016) 

 
O projeto realizado em 2007 abordou o genius loci da zona portuária de Lauttasaari (Finlândia) como tema 

central da proposta, através da implantação perpendicular à costa de um conjunto de edifícios habitacionais, 

permitindo que o maior número de apartamentos tenha vista para o mar e orientação solar favorável. O 

projeto utiliza volumes alongados primando pela sua horizontalidade, de modo a não bloquear a vista das 

estruturas pré-existentes. Na linha de costa os edifícios são baixos e estendem-se em colunas sobre a 

superfície do mar, ao se distanciar da linha o número de pisos cresce gradualmente. O conjunto de edifícios 

divide-se paralelamente à linha de costa e o espaço público envolvente carateriza-se por um desenho 

orgânico de zonas verdes e pedonais. As amplas varandas e terraços contribuíram para melhorar as 

oportunidades de desfrute da paisagem.  

 

  
Figura 10 – Habitações em East Lauttasaari e Implantação (Imagens: Archidaily, 2016) 

 

Estes projetos serviram de orientação para as decisões projetuais utilizadas no desenho do conjunto 

habitacional proposto, pois estudam a forma como o uso habitacional aliado ao espaço público, através da 

organização espacial e funcional oferece mais valias na requalificação urbana. A proximidade com o rio no 

primeiro caso, e mar no segundo, permitiu também um aumento considerável de vantagens para o ambiente 

criado com a implantação dos projetos, pois possibilita aos habitantes melhores e novas condições de 

habitabilidade 
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3. Caraterização da Área de Estudo 

3.1 Localização e Identificação 

 
A área de estudo localiza-se na Grande 

Lisboa e abrange os concelhos de Oeiras 

(União das Freguesias de Algés, Linda-a-

Velha e Cruz Quebrada - Dafundo) e Lisboa 

(freguesia de Belém). É marcada pela frente 

ribeirinha delimitada a Oeste pela Foz do rio 

Jamor, a Leste pela Torre de Belém e a Sul 

pelo Rio Tejo. Uma faixa com cerca de 50 

metros de largura paralela ao rio, 

caracterizada pela presença dos caminhos 

de ferro, da Av. Marginal/Av. da Índia, do 

Nó de Algés e da Doca de Pedrouços 

(DocaPesca).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Área de Intervenção (adaptado de Bing Mapas, 2017) 

 

 

3.2 Enquadramento Histórico 

Lisboa é uma das cidades mais antigas da Europa e a sua história decorre da sua posição estratégica na foz 

do Rio Tejo e do seu porto natural, o melhor para o reabastecimento dos barcos comerciais entre o Mar do 

Norte e o Mediterrâneo. A sua localização privilegiada, proporcionou um grande usufruto à cidade, como 

meio de subsistência, proteção e de projeção no mundo através da atividade comercial desenvolvida ao 

Oeiras   Lisboa 

 

 

 

Nó de Algés 

 

 

Figura 11 - Parcela da Grande Lisboa com a marcação da 

Área de Estudo     (adaptado de Bing Mapas, 2017) 

 

 
 

     Eixo Viário 
 
 
Linha Ferroviária 

- Cascais 
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longo dos tempos. Esta abertura ao exterior e a importância da relação com o rio determinaram a sua 

identidade, expansão e desenvolvimento dentro do país, do qual se tornou capital. (CML, 2008) 

 

3.2.1 Lisboa – Frente Ribeirinha e as suas infraestruturas portuárias 

 
A Baixa, primeira centralidade urbana da frente ribeirinha, começa-se a configurar no século X, na articulação 

entre as atividades marítimas e terrestres, e veio a ganhar importância no desenho urbano da cidade, através 

das praças do Terreiro do Paço e do Rossio. Esta centralidade foi-se alargando pela frente ribeirinha, para 

responder às necessidades portuárias dos séculos XV a XX, num período em que as funções do porto e da 

cidade se integravam, funcional e territorialmente. A migração das funções e outras estruturas portuárias para 

norte, alterou igualmente a natureza da centralidade da Baixa. Formaram-se assim três novas centralidades 

urbanas na frente ribeirinha: a nascente Xabregas e a poente Alcântara; e Belém. (CML, 2008) 

Na segunda metade do século XV as transformações mais visíveis estão presentes ainda na Baixa da cidade 

por ser a zona mais procurada, dando continuidade a remodelação do território. Assiste-se assim ao aumento 

dos aterros na margem do Tejo, originando novas áreas residenciais e comerciais, que proporcionaram a 

instalação de diversos equipamentos e serviços. (CML, 2008)  

 

Figura 13 - Lisboa, Civitates Orbis Terrarum, Georg Braun, Frans Hogenberg,1572. (Imagem: Prosimetron) 

No século XVI com a instalação de novos estaleiros na zona ocidental da cidade, o povoamento das colinas 

das Chagas e de Santa Catarina, a instalação de novos conventos, quintas e palácios de veraneio, 

prossegue-se o desenvolvimento da cidade ao longo do rio. “Em meados de Setecentos, Lisboa era uma 

cidade linear, dominantemente ribeirinha, desenvolvida no sentido leste-oeste, ligando Alfama, o Paço e a 

Ribeira, a Madragoa e Santos o Novo, até Alcântara, a Junqueira e Belém”. (Fernandes, 2008) 

A zona ocidental de Lisboa, que outrora era uma terra pertencente ao património real e não apresentava 

características urbanas, tornou-se numa das mais procuradas pelas famílias aristocratas da capital para 

repouso e lazer.  

A frente ribeirinha, sempre entendida como zona de defesa e alargamento da nacionalidade, viveu uma 

época de glória durante o período dos Descobrimentos Marítimos Portugueses. Com o início da expansão 

marítima e com a fixação de ordens religiosas, as novas centralidades foram marcadas por intervenções 

urbanas reais, que contribuíram para a singularidade das intervenções arquitetónicas, respetivamente: o 

http://prosimetron.blogspot.be/2010/07/lisboa-numa-gravura-impressa-em-1598.html
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Paço de Enxobregas, o Paço de Alcântara, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. É nesta altura que 

a Estrada Real (agora conhecida como o “Caminho do Oriente”) se estruturou, apesar da sua consolidação 

no século XVIII. (CML, 2008) 

O porto de Lisboa foi fundamental no ordenamento do território. As infraestruturas portuárias, compostas por 

estaleiros, docas, armazéns e oficinas estendiam-se de Belém ao Terreiro do Paço e eram acompanhadas de 

um passeio público. Datam do século XVIII os primeiros projetos gerais para o melhoramento do porto de 

Lisboa. No contexto das obras portuárias construíram-se novos aterros abrindo a possibilidade de um 

ordenamento urbano racional. (Barrone, 2012) 

As primeiras obras de aterro na zona de Belém surgiram da necessidade de conter o leito do rio Tejo e dar 

continuidade à obra iniciada no século XVII, que integrava um estudo do arquiteto Carlos Mardel de 

regularização da margem ribeirinha.  

 

Na sequência do terramoto de 1755 e dos danos causados pelo maremoto e incêndios foi desenvolvido um 

plano de reconstrução, que ficou a cargo dos engenheiros militares Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e 

Carlos Mardel. A Baixa foi uma das principais zonas de reconstrução na frente ribeirinha, apesar de se 

identificar outros projetos como a Praça dos Remulares (Cais do Sodré), o Terreiro do Trigo, Calçada do 

Marquês de Abrantes e a regularização da foz da ribeira de Alcântara que permitiu ganhar terrenos para a 

instalação de indústria. (Barrone, 2012) 

Com o pós-terramoto, Lisboa reorganizou e reconstruiu a sua relação com o rio, abrindo a sua área central 

ao Tejo, a partir da Praça do Comércio. Contudo através do plano pombalino e do processo de 

industrialização, a cidade também reorientou a sua direção de crescimento dominante para Norte – para as 

futuras Avenidas dos planaltos do interior, diminuindo a ligação entre a cidade e o rio. (Fernandes, 2008)  

 

O começo da época industrial pode-se atribuir ao início da navegação a vapor no Tejo em 1820 e à 

implementação em 1856 da linha ferroviária. Durante este século a imagem da frente ribeirinha sofreu 

grandes alterações motivadas pela necessidade de responder aos avanços da industrialização. “As longas 

margens da cidade, antes com areais, cais privados e algumas muralhas e baluartes, foram modernizadas, 

por implantação de sucessivos aterros e sobretudo pela construção de uma nova estrutura portuária e 

ferroviária, bem como pelas instalações de pólos industriais e de produção de energia”. (Fernandes, 2008) 

 

Devido à evolução das inovações tecnológicas na forma de navegação, construção e reparação das 

embarcações, os estaleiros e instalações portuárias do porto de Lisboa rapidamente se tornaram obsoletas. 

Apenas em 1871 foi designada uma comissão para elaborar um plano geral para melhoramento do porto e 

imagem da cidade e das obras a realizar entre o Beato e a Torre de Belém. Este plano apresentado quinze 

anos depois serviram para as obras iniciadas em 1887, atribuídas ao engenheiro Pierre Hersent. Até finais do 

século XIX, a cidade desenvolve-se numa estreita faixa entre Belém e o Poço do Bispo, privilegiando as 

encostas das “sete colinas”. Com as obras e aterros a cidade vai crescendo, mantendo um relacionamento 

contido com o rio. As áreas residenciais apenas se aproximavam da linha de água em zonas consideradas na 

altura de estâncias balneares como o Bom Sucesso, Pedrouços e Algés. (CML, 2008) 
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Figura 14 - A margem direita do Porto de Lisboa segundo o Plano de Melhoramentos de 1946 

(Imagem: in 100 Anos do Porto de Lisboa, pp139) 

 

A primeira metade do século XX, segundo período de industrialização e desenvolvimento do porto, levou à 

ocupação da frente de água na zona ocidental de Lisboa entre Santa Apolónia e Belém, que começou a 

apresentar a imagem atual, nomeadamente com a construção da Marginal e Praça do Império. (CML, 2008) 

 

A partir da segunda metade do século XX iniciam-se os grandes trabalhos de desenvolvimento da indústria e 

do porto de Lisboa. As principais alterações na frente de Lisboa foram a implementação de uma nova 

estrutura viária, ferroviária, portuária e industrial paralela à nova linha de costa construída a partir de novos 

aterros e obras de regularização das margens. Os usos portuários e industriais foram transferidos das zonas 

nobres da cidade para outras zonas designadamente a zona oriental de Lisboa que foi convertida em zona 

industrial. As atividades da Marinha também foram transferidas libertando os terrenos na zona de Belém. 

(Barrone, 2012) 

  

 

Figura 15 - A margem direita do Porto de Lisboa segundo o Plano de Melhoramentos de 1946 

(imagem: in 100 Anos do Porto de Lisboa, pp139) 



18 
 

 

O Estado Novo deu a primeira resposta ao problema da reciclagem e ‘refuncionalização’ das antigas áreas 

industriais com a renovação da área Monumental de Belém a pretexto da Exposição do Mundo Português, 

em 1940. Esta zona ribeirinha transformou-se numa longa área de lazer, turismo cultural e de equipamentos 

públicos.  (Fernandes, 2008) 

       
Figura 16 - Exposição do Mundo Português, 1940 

(Eduardo Portugal, Arquivo Municipal de Lisboa) 

Figura 17 - Gravuras extraídas do livro Mundo 

Português, 1940 (Exposição Histórica, 1956) 

 

Na década de 90 a Administração do Porto de Lisboa (APL) desenvolve o Plano de Ordenamento da Zona 

Ribeirinha (POZOR) que apresentava uma proposta de urbanização da frente Ribeirinha de Lisboa. Este 

plano coordenado por Terry Farrel e Miguel Correia foi apresentado ao público em 1994. Apesar da posição 

pouco favorável que a CML tomou em relação ao POZOR, as duas instituições cooperaram no sentido de 

encontrar soluções para o sector viário e nas infraestruturas portuárias (Ferreira, 1997).  

 

A Exposição Mundial de 1998 reflete a segunda grande operação de renovação urbana na frente ribeirinha 

constituindo uma oportunidade de qualificação da zona Oriental de Lisboa, espaço de intervenção da 

Exposição, onde se localizavam fábricas de armamento militar, refinarias e petroquímicas. O Plano de 

Urbanização da Zona de Intervenção da Expo 98 (PUZI) pretendia criar uma nova centralidade metropolitana 

através da implementação de novos pólos de atração, diversificação dos usos e reconversão das atividades 

portuárias, garantindo a continuidade com o tecido urbano (Ferreira, 1997). 

Conclui-se assim que a relação de Lisboa com o Rio vem desde a sua origem, sustentando o crescimento da 

cidade desde a sua origem, apresentando-se como um fator determinante no seu desenvolvimento.  

3.2.2 Cruz Quebrada - Dafundo  

 
Uma vez que a proposta de intervenção se localiza maioritariamente no concelho de Oeiras, criado em 1759, 

achou-se pertinente fazer uma pequena abordagem histórica mais focada nesta zona da Grande Lisboa. 

A Cruz Quebrada e o Dafundo tiveram ao longo dos tempos uma evolução estreitamente associada à 

dinâmica e transformação da cidade de Lisboa, uma vez que estão localizados na sua periferia imediata.  

Estas freguesias pertenciam ao "Reguengo de Algés", que já no tempo de D. Afonso Henriques designava os 

terrenos compreendidos entre a Ribeira de Alcântara e o Rio Jamor. (União ALCD) 
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Esta área do concelho foi a que mais beneficiou da administração do Marquês e das vantagens que o Foral 

da Vila de Oeiras (1760) lhes concedia, pois, a família do Marquês de Pombal era proprietária de terras e 

casas nesta zona. Por outro lado, devido à sua localização no caminho de Oeiras, e de este se constituir 

como "reguengo" - instituindo obrigatoriamente direitos alfandegários para toda a mercadoria que entrasse 

nesses domínios – foi favorecida dos rendimentos da portagem estabelecidos pelo foral, fonte de receitas 

complementar que conferiu a esta zona grande protagonismo na época. (União ALCD) 

Dada a sua localização e atributos paisagísticos, Cruz Quebrada – Dafundo funcionou ao longo do século 

XVIII, como local de fuga privilegiado da aristocracia lisboeta para espaço de repouso e lazer. As quintas e os 

palacetes definiam a estrutura da propriedade, a que se associava uma população residente cuja atividade 

assentava no sector primário.  

As principais atividades desenvolvidas na área eram a agricultura e a pesca. Já no século XIX, foram 

construídas duas fábricas de curtumes em Cruz Quebrada. (União ALCD) 

A partir da construção da Estrada Marginal e com a chegada do comboio em 1889, os lugares da Cruz 

Quebrada - Dafundo passaram a ser também procurados pelas classes médias e até populares, em busca 

dos seus areais. A industrialização da zona, ainda em meados do século XIX, atraiu a burguesia e a classe 

operária, afastando a aristocracia para outras zonas. “A Freguesia aburguesava-se e proletarizava-se, ao 

mesmo tempo que irrompiam as novas construções”. (União ALCD) 

A partir dos anos 50, Cruz Quebrada - Dafundo sofrem, à semelhança de outras freguesias do Concelho, 

uma forte ocupação urbanística, tendo-se transformado numa zona residencial da capital. “A partir do final da 

década de 80, verifica-se um processo de intensa expansão urbana para o interior da freguesia, integrando-

se numa lógica de recomposição do núcleo central.” (União ALCD) 

No passado, Cruz Quebrada e Dafundo eram dois espaços bem distintos, separados por uma avenida, de 

nome Ivens. Com a construção da Estrada Marginal os dois lugares ficaram totalmente integrados. 

Atualmente é muito difícil, distinguir os lugares da Cruz Quebrada e do Dafundo, fazendo parte de um 

contínuo urbano que se desenvolve, dentro dos limites do Concelho, desde Algés até Oeiras. A Cruz 

Quebrada-Dafundo é uma das delegações da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 

Quebrada-Dafundo. (União ALCD) 
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Figura 18 - Folha de Oeiras, elaborada pela Comissão para os Trabalhos de Triangulação Geral e Levantamento da 

Carta 1848 (adaptada de Antunes, 2011) 

 

3.3 Planos Urbanos para a área de intervenção 

 
Na falta de um plano de intervenção mais concreto avaliou-se o que o plano geral de intervenções apresenta 

para a área em estudo ou proximidades relevantes.  

 

3.3.1 Lisboa _ Plano Geral de Intervenções 
  

Em janeiro de 2008 foi assinado o Protocolo de Intenções entre o Estado Português e o Município de Lisboa 

relativo à Frente Ribeirinha da cidade, com o intuito de regenerar os espaços libertados pelas atividades 

portuárias. 

“O Protocolo visa o reforço da concertação estratégica entre o Estado e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

no sentido de estabelecer a forma de transição de um conjunto de áreas da frente ribeirinha, atualmente sem 

efetivo uso portuário, desafetando-as da Administração do Porto de Lisboa e passando a sua gestão para a 

autarquia”. (CML, 2008) 

O Plano Geral de Intervenções para a Frente Ribeirinha de Lisboa pretende, através de uma visão global 

deste conjunto singular do território, apresentar um quadro de referência consensualizado entre a CML, o 

Governos e as autoridades portuárias, para os vários projetos e planos que venham a ser promovidos. 

Sendo assim, este plano representa apenas uma base operacional que visa a contribuição para futuras 

propostas que valorizem Lisboa quer nacional quer internacionalmente, privilegiando a relação da cidade com 

o rio e o estuário. 
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3.3.1.1 Plano Geral de Intervenções: Frente Ribeirinha Ocidental 

 

A proposta de intervenção por parte da CML pretende: 

• Atenuar a barreira rodo ferroviária;  

• Equipamentos que atraiam pessoas à margem (culturais, lúdicos, recreativos, desportivos); 

• Reduzir a circulação automóvel na margem; 

• Bolsas de estacionamento; 

• Ciclovia. 

 

 

Figura 19 - Plano Geral de Intervenções (CML, 2015) 

 

3.3.2 Oeiras _ Plano Geral de Intervenções 

 

Em fevereiro de 2015 a Câmara Municipal de Oeiras decidiu elaborar um Plano de Urbanização da 

Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão Litoral Poente do Concelho de Oeiras. Este plano engloba 

uma área de intervenção que abrange a respetiva frente ribeirinha do concelho, uma vez redefinida a 

jurisdição das áreas sem interesse portuário, numa estreita colaboração entre a APL e a CMO. 

O Plano de Urbanização tem por objetivo qualificar a área de intervenção com vista à promoção de atividades 

ligadas ao turismo, ao lazer e ao desporto, com especial incidência nas atividades náuticas; promover a 

instalação de outras atividades complementares, designadamente de comércio e serviços, que permitam 

articular a gestão da área em causa com as demais entidades públicas envolvidas, designadamente com a 

Administração do Porto de Lisboa.  

 

 

 

3.3.2.1Oeiras _ Plano Geral da Zona Ribeirinha de Algés/ C. Quebrada 

• Nova linha de costa (aterro);  
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• Construção da ligação CRIL/CREL (atenuar a futura presença);  

• Potenciar a ligação com o território interior (passagens pedonais aéreas);  

• Potenciar a relação com o Rio (atividades de contemplação e utilização);  

• Criar um “Parque Urbano Ribeirinho” (capacidade para acolhimento de atividades ligadas ao 

desporto náutico, atividades de recreio e lazer, culturais, etc.);  

• Usos complementares (Turismo, Serviços, Equipamentos, Comércio);  

• Ciclovia estabelecendo a ligação com Lisboa e Algés.  

 

Figura 20 - Plano Geral da Zona Ribeirinha de Algés/ C. Quebrada (CMO, 2015) 

 

“No contexto do 'viver a cidade' atual, a qualificação das cidades não se encerra na qualificação dos espaços 

por si só. As frentes ribeirinhas devem enquadrar-se cada vez mais como espaços de encontro entre a 

cidade e o rio, palco de afirmação na sociedade do conhecimento, na economia do mar e cartão-de-visita no 

que toca ao mercado do turismo em Portugal. Importa assim ter em conta não só os empreendimentos 

futuros que se preveem para a frente ribeirinha, como é o caso do Plano de Pormenor da Margem Direita da 

Foz do Rio Jamor, como as importantes dinâmicas de transformação urbanística nos territórios envolventes, 

como é o caso do projeto Marina Tejo (previsto para a área da ex-Docapesca).” (CMO, 2010) 
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Figura 21 - Plano de Pormenor da Margem Direita da Foz do Rio Jamor (CMO, 2010) 

 

 

 
Figura 22 - Projeto Marina Tejo (previsto para a área da ex-Docapesca) (CMO, 2015) 

 

3.4 Caracterização biofísica da área de intervenção 

 

3.4.1 Declive e Topografia do Terreno 
 
 O local em análise desenvolve-se num plano nivelado. O declive baixo em comparação com a área 

envolvente e as cotas reduzidas são caraterísticas da topografia de uma frente ribeirinha. 
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Figura 23 - Carta de Declive e Topografia do Terreno (adaptada de PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

      

3.4.2 Riscos Naturais e Antrópicos 
 

As zonas ribeirinhas da cidade, constituídas em parte significativa sobre áreas conquistadas ao rio, são 

particularmente vulneráveis ao risco sísmico e tsunâmico, devido à solifluxão e liquefação que são 

suscetíveis de serem causadas por um abalo de magnitude elevada e, ainda, devido às suas cotas e declives 

baixos, facilmente invadidas por uma onda de tsunami. 

 

 

Figura 24 - Mapa de Riscos Naturais e Antrópicos (adaptada de PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

 

As zonas ribeirinhas com vales associados a linhas de água naturais são as zonas com maior risco de 

inundações. Apesar da dimensão relativamente modesta, a gestão destas bacias hidrográficas - limites da 

ribeira de Algés, assume uma enorme importância no quadro do planeamento territorial e da valorização 

paisagística. Diversos fatores confluem para lhes conferir um carácter fortemente torrencial — composições 

geológicas de baixa permeabilidade, fracas infraestruturas de drenagem de manutenção, os declives por 

vezes acentuados, e a ocorrência frequente de episódios de elevada pluviosidade característicos da região 

Oeste propiciam o surgimento de cheias (Balasteiro, 2015). 
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3.4.3 Espaços verdes 

 
Ao longo da frente ribeirinha em estudo, existem vários espaços verdes que se diferenciam pelo seu uso 

público e massa arbórea. Seis têm especial destaque, nomeadamente: 

• Parque Florestal de Monsanto (1) e Complexo Desportivo do Vale do rio Jamor (2) _ espaço de 

atividades ao ar livre associado a atrações paisagísticas e a práticas desportivas.  

• Jardim de Belém (3) _ uso cultural e turístico.  

• Jardim de Algés (3) _ espaço verde integrado no traçado urbano. 

• Parque dos Anjos (3) _ espaço verde integrado no traçado urbano. 

• Parque Santa Catarina (3) _ espaço verde integrado no traçado urbano 

Quanto aos restantes de carater mais privado, encontramos alguns espaços verdes que complementam e 

apoiam certas estruturas edificadas.  

Na área imediata aos limites do rio Tejo, encontram-se zonas não construídas que se tornaram espaços 

arborizados, mas que não são usados como espaços verdes públicos. 

 

  
Figura 25 - Mapa de Espaços Verdes ( Imagem: adaptada de PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

 
 

3.4.4 Ruído   

 

O ruído é causado principalmente pelo 

trânsito na Avenida Marginal, sendo maior 

na proximidade das vias com maior fluxo, 

devido às condições de trânsito, diminuindo 

à medida que nos deslocamos para o 

interior. 
                                                                         Figura 26 - Mapa de Ruídos ( Imagem: PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

Espaços verdes  
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3.5 Caracterização da Mobilidade e Acessibilidade 

É fundamental analisar a área de estudo quanto à sua mobilidade e acessibilidade para diagnosticar as 

principais debilidades e potencialidades do atual sistema de transportes, elaborando assim uma proposta que 

potencie a correta articulação entre as intervenções ao nível do planeamento urbano e de transporte.  

3.5.1 Rede Viária 

A rede viária que integra a área de estudo encontra-se organizada segundo uma hierarquia, no contexto da 

Área Metropolitana de Lisboa. A hierarquia da rede viária permite uma distinção entre rede estruturante (1º 

nível) de distribuição principal (2º nível), e rede de distribuição secundária (3º nível), de proximidade (4º nível) 

e de acesso local (5º nível). Distinguem-se, na área delimitada as seguintes vias: 

• A36 _ Rede Estruturante, perpendicular ao rio, é caracterizada por ser uma via rápida com três faixas 

de rodagem em cada sentido e um separador central. A ligação à A36 (CRIL) é suscetível de 

congestionamentos devido a diferentes ordens de vias. 

• Avenida Brasília _ Rede de Distribuição Principal, intersetada com a A36 e paralela ao rio, é 

caracterizada por ser uma via com velocidade padrão de 40 a 70 km/h, composta por uma via com 

quatro filas, duas filas em cada sentido de circulação. 

• Avenida da Índia _ Rede de Distribuição Secundária, é caracterizada por ser uma via com 

velocidade padrão de 30 a 50 km/h, composta por uma via com quatro filas, duas filas em cada 

sentido de circulação. Esta via apenas está presente no concelho de Lisboa - Belém. E encontra-se 

separa da Av. Brasília pela linha ferroviária. 

• Avenida Marginal _ Rede de Distribuição Secundária, com as mesmas caraterísticas que a Av. Da 

Índia, todavia ao contrário da via anterior apenas está presente no concelho de Oeiras – Cruz 

Quebrada e Dafundo. 

Estas vias ajudam a promover o escoamento de fluxos e mobilidade da zona. Contudo parte delas são 

responsáveis pela barreira entre a cidade e o rio, nomeadamente Avenida Marginal.  

As vias de hierarquia menor também são importantes, uma vez que garantem o acesso local apelando mais à 

acessibilidade do que à mobilidade em concreto. Estas vias são:  

• Rua Direita do Dafundo _ Rede de Distribuição Local, é caraterizada por ser uma via com duas 

filas, uma fila em cada sentido de circulação. 

• Rua Pedrouços _ Rede de Distribuição Local, é caraterizada por ser uma via com duas filas, uma 

fila em cada sentido de circulação. 

• Rua de Belém _ Rede de Distribuição Local, é caraterizada por ser uma via com duas filas, uma fila 

em cada sentido de circulação. 
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Figura 27 -  Mapa da Rede Viária ( Imagem: adaptada de PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

 

3.5.2 Rede Pedonal e Ciclovia  

 
Embora a rede viária seja a forma principal de mobilidade na cidade de Lisboa, os percursos pedonais e as 

ciclovias têm surgido como maneiras alternativas viáveis de acessibilidade. A circulação pedonal e ciclável da 

área de estudo evidencia algumas descontinuidades e desconforto. Este problema está associado a diversos 

fatores, como a presença de infraestruturas rodo ferroviárias e outros obstáculos físicos.  

A mobilidade pedonal está comprometida pela presença do eixo ferro-rodoviário que interrompe o fluxo 

natural das pessoas que se dirigem para a frente ribeirinha.  Os atravessamentos desse eixo são 

infraestruturas pontuais que não constituem um sistema integrado. Ao longo da extensão existem apenas 

duas passagens pedonais subterrâneas de acesso à zona ribeirinha a uma distância de 1,8 quilómetros entre 

si – Estação de Algés e Cruz Quebrada. Outros obstáculos, como espaços encerrados e conflito com meios 

de transporte público, não favorecem o fluxo espontâneo das pessoas, obrigando-as a tomar outros 

percursos. 

 

3.5.2.1 Fluxo Pedonal 
 

Após análise e estudo, verificou-se também a existência de duas grandes concentrações de fluxo pedonal – o 

Nó de Algés e a Torre de Belém, e respetivas zonas envolventes. Para o Nó de Algés observa-se fluxos 

caraterizados maioritariamente pela população residente provenientes de Jamor, Dafundo, Bairro do Restelo 

e Belém. O nó funciona como um ponto de interseção entre os principais destinos e modos de transporte. O 

conflito com outras formas de mobilidade, tais como o elétrico e veículos automóveis, faz com que a 

mobilidade pedonal seja desorganizada e dispersa.  

Já na zona da Torre de Belém observa-se fluxo proveniente de frente ribeirinha ocidental de Lisboa, onde se 

encontram grandes pontos de interesse, como CCB e o Mosteiro dos Jerónimos (entre outros). O fluxo é 

caraterizado maioritariamente por turistas e visitantes que percorrem esta linha costeira.  

Interface _ Nível I 

Rede de Distribuição Secundária _ Nível III 

Rede de Distribuição Principal _ Nível II 

Rede de Rede Estruturante _ Nível I 
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Figura 28 - Mapa de Mobilidade pedonal e ciclovia ( Imagem: adaptada de PDM de Lisboa e Oeiras, 2017) 

 
3.5.3. Transportes públicos 
 
A rede de transportes públicos serve adequadamente 

esta área, contribuindo para a ligação a bairros 

periféricos através das Avenidas Dom Vasco da Gama, 

do Restelo e dos Bombeiros Voluntários de Algés. Estas 

ligações ficam mais escassas a Norte da Cruz 

Quebrada e Dafundo visto que os percursos são 

sinuosos, a inclinação do terreno é variável e as ruas 

são bastante estreitas. 

A presença da estação intermodal perto do Nó de Algés, 

é um elemento importante na entrada e saída de 

pessoas da área em estudo, e no qual compreende este 

tipo de transporte público. 

      

 

Para além da rede de autocarros e elétrico, a área está servida de rede ferroviária - Linha de Cascais, um 

eixo de segregação quer à mobilidade, quer acessibilidade. Esta rede permite fazer ligações à envolvente 

mais ampla da área, porém não serve diretamente os bairros periféricos, funcionando mais como uma forma 

de deslocação para zonas mais distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentração  
de fluxo pedonal 

Passagens  
Pedonais subterrâneas 

Ciclovia Barreira  
Rodo Ferroviária Obstáculos 

Elétrico Autocarro Linha Ferroviária 

Figura 29 - Transportes Públicos em Algés 
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3.6 Caracterização da Estrutura Edificada 

 
Através da análise da estrutura edificada 

percebe-se que malha urbana tem um desenho 

singular, isto deve-se às diferentes épocas de 

ocupação da cidade. Na zona da Cruz 

Quebrada e do Dafundo predomina uma malha 

irregular orgânica que acompanha a topografia 

do terreno. À medida que se aproxima do centro 

de Algés a malha torna-se ortogonal e regular, 

contudo trata-se de uma área consolidada a requalificar, segundo o PDM de Oeiras. No centro de Belém, a 

malha apresenta um traçado radiocêntrico, definido e regular (característico do traçado urbano D) que ao se 

aproximar da linha do comboio torna-se disperso, com uma malha pouco consolidada (característico do 

traçado urbano C). Nesta zona, mais próximo ao Nó de Algés, identificam-se alguns vazios urbanos que 

necessitam de remate e conclusão. A Sul da linha do comboio, a área é caraterizada por um vazio urbano, 

com pontuais equipamentos.  

 

Assim como na malha urbana, o uso do território é diversificado. A norte da linha do comboio, o uso 

habitacional prevalece, podendo se encontrar tanto habitação unifamiliar quanto coletiva. O comércio, que 

também é um uso comum na área composto por lojas de conveniências básicas, encontra-se normalmente 

integrado nos edifícios de habitação. No entanto, também se depara com uma componente patrimonial e 

alguns equipamentos públicos junto à linha do comboio ou mais a norte da área - são o caso da Torre de 

Belém, do Aquário Vasco da Gama, do antigo Convento de São José do Ribamar, do Forte Oitocentista do 

Alto do Duque, da Fundação Champalimaud, da Torre de Controlo de Tráfego Marítimo e da DocaPesca. Na 

área identificam-se ainda a presença de edificados com valor patrimonial convertidos em equipamentos, 

como é o caso do Museu do Combatente, o Mercado de Algés, o Centro de Arte Manuel de Brito e a 

Biblioteca Municipal de Algés, o Palácio Ribamar. O edificado em geral apresenta um estado de conservação 

razoável ou ate mesmo bom, contudo entre Algés e Pedrouços é localizam-se alguns edifícios degradados 

com necessidade de reabilitação. 

 

3.7 Pontos de Interesse 

 
Como visto anteriormente, a área de estudo está dotada de equipamentos e espaços públicos com particular 

interesse. Estes pontos de interesse, maioritariamente localizados ao longo da área ribeirinha pertencente ao 

concelho de Lisboa, resultam em momentos de estadia e lazer valorizando assim a área em questáo. Já no 

concelho de Oeiras, estes momentos são escassos ao longo da frente ribeirinha, o que torna pobre a 

paisagem do passeio ribeirinho. 

A frente ribeirinha pela sua dimensão e complexidade, carece de uma intervenção que lhe confira um sentido 

de unidade, resolva situações de fragmentação e potencie a sua articulação com os demais sistemas do 

concelho. 

Figura 30 - Mapa de Cheios e Vazios  
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Em relação ao concelho de Lisboa, a linha de costa do concelho de Oeiras tem um desenho urbano 

subdesenvolvido, o que não permite a implantação de espaços públicos qualificado. Logo as atividades 

realizadas no Concelho de Lisboa atraem mais visitas turísticas do que as do Concelho de Oeiras.    

    

 
 
Figura 31 – Pontos de interesse: 1.Foz do Jamor (Imagem: PlayOcean);  2.Aquário Vasco da Gama (Imagem: José 
Costa); 3.Jardim de Algés(Imagem: GSIG CMO); 4.Doca pesca (imagem skyscrapercity); 5.Fundação Champalimaud 
(imagem guia da cidade); 6.Torre de Belém (imagem ullmandynamics). 
 

3.7.1 Eventos de interesse 

 
A frente ribeirinha destaca-se em certas ocasiões com realização de eventos, todavia estes não são 

suficientes para a sua dinamização devido ao seu cariz temporário - são o caso dos festivais do Nos Alive, do 

OutJazz, e da competição da VolvoOcean Race.    

 

       

Figura 32 – Eventos na área de interesse: 1.Nos Alive, do 2.OutJazz, 3.VolvoOcean Race 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

1. 2. 3. 

https://maps.google.com/maps/contrib/112239476104324710511/photos
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3.8 Diagnóstico 

   
Partindo desta análise, identificou-se que a problemática central desta área de estudo está relacionada com a 

sua pouca atratividade, provocada pela desqualificação urbana de que foi alvo, pelo desrespeito das pré-

existências e pela fraca integração das infraestruturas.  

 

A definição de uma estratégia de atuação baseou-se na identificação dos principais problemas, na sua 

maioria comuns para toda a área da frente ribeirinha, nomeadamente:  

• Pouca permeabilidade da faixa marginal em relação às áreas urbanas adjacentes;  

• Descontinuidade nos percursos pedonais e cicláveis ao longo de toda a margem;  

• Raras ligações da malha urbana consolidada ao rio, em consequência da barreira rodo-ferroviária e 

de extensas áreas vedadas ao acesso público;  

• Espaços públicos desqualificados;  

• Desarticulação entre os equipamentos existentes na frente ribeirinha e entre estes e os 

equipamentos na malha urbana consolidada;  

• Escassez de equipamentos destinados ao turismo, ao lazer e ao comércio; 

• Dificuldade de mobilidade na margem, ao longo dela e no acesso aos equipamentos;  

• Áreas de estacionamento desorganizadas;  

• Vastas áreas portuárias que apresentam subutilização, nomeadamente em Santos e na zona 

oriental;  

• O sistema viário: a duplicação da circulação de trânsito rápido paralela à frente rio e a escassez de 

atravessamento criam dificuldade na mobilidade pedonal e insegurança ao peão; 

• O sistema ecológico encontra-se desarticulado, sem continuidade. 

 

A presença do comboio e o desenvolvimento de vias paralelas à linha é um fator que potencia a segregação 

urbana da área em estudo, constituindo efetivamente um corte com as pré-existências, dividindo a frente 

ribeirinha da cidade e criando percursos descontínuos. 

 

No entanto, foram identificadas qualidades, relacionadas com a proximidade com o rio, que se podem 

traduzir em excelentes oportunidades. Nomeadamente, a localização privilegiada que permite uma boa 

exposição solar, boas acessibilidades a outras zonas de Lisboa, através da diversidade de transporte 

coletivo, a existência de espaços vazios, com áreas passiveis de serem requalificadas, promovendo assim a 

beleza paisagística e o património construído como fator de atração turística e não só. 

Logo, com o intuito de estimular e promover uma melhoria significativa ao nível das pré-existências, do 

edificado, das infraestruturas e do espaço público, todo o conceito de intervenção, regeneração e 

requalificação urbana foi pensado de forma a resultar numa proposta de projeto urbano consciente e 

conivente com os atuais problemas da área de intervenção. 
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4. Proposta de Intervenção 

4.1 Área de Intervenção 

Tal como referenciado por diversas vezes ao longo deste relatório, a frente ribeirinha é caraterizada pela sua 

posição distinta na cidade de Lisboa, assim como pela sua ligação direta com o rio e a sua beleza 

paisagística. O início do projeto parte da análise da frente ribeirinha, que sofreu várias intervenções em 

épocas diversas, e teve como objetivo que a área se voltasse a relacionar com o rio. Tanto a Câmara 

Municipal de Lisboa como a de Oeiras propõem o repensamento desta área como zona integrante de um 

conjunto urbano valorizando Lisboa ao nível regional, nacional, internacional. Após análise, passa agora a ser 

responsabilidade do projeto refletir a proposta feita e as soluções apresentadas. 

4.2 Estratégia  

A partir de uma ideia, de um conceito, iniciou-se o 

processo do projeto em si, que levou à criação de 

uma estratégia para o seu desenvolvimento. 

Observou-se o lugar e todo o seu potencial, 

identificando pontos fortes e pontos frágeis a 

melhorar. Como o projeto foi feito em grupo, todas 

as decisões foram tomadas em concordância, 

depois de se discutirem todas as ideias e as 

melhores alternativas.  

 
Olhando para a frente ribeirinha globalmente, apontou-se como ponto forte o contato direto com o rio Tejo, o 

que se tornou num ponto fulcral do conceito. Em relação à mobilidade pedonal na área do projeto, deparou-

se com uma desqualificação do passeio marítimo de Algés e de uma escassez de elementos urbanos de 

interesse, que criem uma imagem conjunta de toda a frente ribeirinha. A estratégia projetual parte assim da 

vontade de requalificar o passeio marítimo de Algés, criando um novo percurso pedonal, que possibilite o 

pontual atravessamento da linha ferroviária e atenuando a barreira existente com o rebaixamento da Av. 

Marginal. A requalificação deste percurso envolve a reabilitação da DocaPesca, a construção de um novo 

aterro que permite a implantação de equipamentos coletivos que alberguem novas atividades culturais, 

desportivas, lúdicas, recreativas, comerciais e de restauração, entre outros edificados de uso privado 

(habitação). Estes conjuntos relacionam-se entre si através de uma estrutura verde, integrada no espaço 

público, promovendo a coesão entre os diferentes momentos que se originam. Desejava-se que a proposta 

estivesse em harmonia com a envolvente e por isso utilizou-se o elemento água para proporcionar esta união 

com a grande massa de água que delimita o espaço a sul da área de intervenção, e assim criar diferentes 

ambientes e vivências ao longo do percurso. Em relação à forma, procurou-se dar continuidade aos 

quarteirões existentes, prolongando as suas linhas e remates, que contribuíram para a orientação transversal 

do projeto, e para a sua organização, conceção e condicionamento de grande parte do conjunto edificado. 

Este processo possibilitou também a criação de cheios e vazios que levariam a praças, facilitando o acesso 

aos equipamentos. 

Figura 33 – Esquemas Gráficos da nova av. pedonal e do 

conceito para implantação dos equipamentos 
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Pretende-se uma proposta de intervenção subtil que através das alturas mínimas estabelecidas pelo PDM 

para a zona em questão apele à noção de horizontalidade. Desenvolvendo um sistema de vistas ao longo de 

toda a frente ribeirinha, ao nível da malha urbana, ao nível da margem do rio e ainda a partir do rio para a 

margem, com a criação e promoção de enfiamentos visuais a partir de rasgos no conjunto edificado para o 

interior da malha urbana. 

A proposta baseia-se numa estratégia de ocupação e de requalificação da frente ribeirinha de Belém ao 

Jamor que clarifica eixos e percurso, resolvendo condicionantes de acesso.  

A integração de um conjunto residencial neste projeto foi de grande relevância, pela falta de oferta na frente 

ribeirinha e pelo impacto regenerativo que a mesma pode trazer para a área intervencionada. Deste modo 

tornou-se a proposta final do exercício, portanto será pormenorizada no capítulo a seguir. 

 

 

Figura 34 – Perspectiva do rio para os Equipamentos coletivos 
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Figura 35 – Planta de Intervenção com o Programa Funcional 

 

Conjunto Residencial 

Espaço para Espetáculos 

Estação Ferroviária de Algés 

Centro de Artes 

Centro Desportivo 

Centro de Ensino e Leitura 

 
Escritório e Ponte pedonal 

Centro Náutico  
e equipamentos de apoio 

Praça de Algés 

Estação de Autocarros de Algés 

Espaço Polivalente 

Restauração e Comércio 
Ponte Pedonal 

Estação Ferroviária  
de Cruz Quebrada 
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4.3 Projeto Arquitetónico  

A área selecionada para aprofundamento e pormenorização foi a área correspondente ao conjunto 

residencial – um edificado de uso habitacional integrado no projeto urbano. 

O uso habitacional, para além dos espaços e equipamentos públicos de qualidade, contribui para a dinâmica 

vivencial da área de intervenção, explorando assim, o convívio diário com os ambientes criados pela 

proposta urbana.  

Desenvolveu-se este conjunto residencial, a sul da linha ferroviária com o objetivo de contribuir para o 

processo de requalificação da frente ribeirinha do qual a proposta urbana esteve encarregue, e atenuar a 

barreira que esta linha impõe ao separar núcleos habitacionais a norte e espaços públicos a sul. 

 

4.3.1 Implantação 

Este conjunto de edifícios foi implantado junto a uma praça 

de água, numa área de transição entre o novo 

estabelecimento do centro náutico a este e o conjunto de 

equipamentos públicos a oeste, separado deste último, por 

uma extensa área verde. Os referidos elementos urbanos 

relacionam-se entre si através do espaço público e de uma 

estrutura verde que serve não só de enquadramento ao 

edificado como de isolamento sonoro, uma vez que a linha 

ferroviária de Algés está localizada a norte. Os elementos 

naturais aumentam a atratividade do projeto e o valor das 

residências projetadas, assim como possibilitam a 

delimitação do espaço envolvente. 

Para assegurar a sua acessibilidade, os edifícios estão 

apoiados com uma via de acesso rodoviário que dirige ao 

estacionamento público e privado. 

 

 

 

Figura 37 – Esquema das diferentes vias  

Figura 36 – Planta de Implantação  
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Figura 38 – Esquema do acesso ao estacionamento subterrâneo  

 

4.3.2 Forma 

O projeto teve como principal premissa a exploração da relação com a água, de modo a permitir a sua 

visibilidade no maior número possível de pontos, uma vez estando localizado numa área tão privilegiada. O 

conjunto é composto por três volumes distribuídos ao longo de uma circunferência maior do que a que dá 

forma à praça de água. A ligação entre os dois é estabelecida através de canais de água que partem da 

praça maior em direção ao interior dos volumes, onde desaguam em praças regulares de menor dimensão. 

 

O desenho dos edifícios habitacionais tem por base formas regulares, apresentando assim um traçado 

contemporâneo. O intuito foi de dar um caráter racional, com linhas geométricas claras, realçando assim as 

linhas orgânicas da estrutura verde envolvente. 

De modo a tirar o maior proveito das vistas, e atenuar o caráter rígido e compacto dos volumes originais, 

foram retiradas massas volúmicas de menor dimensão, atribuindo uma maior leveza ao conjunto. Este 

processo é visível também a nível térreo proporcionando uma maior permeabilidade espacial. 

 

 

       

Figura 39 – Esquema Gráfico do conceito  

 

4.3.3 Programa _ Espaços de uso público e privado  

O conjunto residencial, foi pensado numa escala não só arquitetónica, mas também urbana, como parte 

integrante do espaço público desenvolvido. O conjunto será um espaço de uso público a nível térreo e 

privado nos restantes níveis. Esta proposta é um elemento fundamental na salutar dinâmica do novo bairro e 

constitui um aporte sustentável de bem-estar e qualidade de vida, visando níveis de auto-suficiência. 
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Figura 40 – Diagrama do programa   

 

 

4.3.4 Conjunto Residencial 

 

 

Figura 41 – Perspetiva do Conjunto Habitacional   

 

O conjunto residencial está projetado de modo a valorizar o contato com a natureza.  Através de um equilíbrio 

entre espaço livre e edificado, privilegia-se amplas zonas verdes pedonais, com a intenção de criar um 

ambiente sereno, onde a arquitetura se enriquece com o sol, o verde e a água. 

A maioria das áreas verdes serve para isolar o ruído urbano e a via de acesso local para automóveis, assim 

como o acesso ao estacionamento privado e público. Com a implantação de uma única via, pretendeu-se 

assegurar extensas zonas contínuas reservadas à circulação pedonal. 

Para o equilíbrio da vida local do conjunto residencial, foram dispostas ao longo do nível térreo unidades de 

restauração, escritórios de pequena dimensão, espaços multifuncionais e ainda um ginásio, numa área sem 

Café Livraria 

Ginásio / Salas de treino 
  

Restaurante / Bar 
Escritórios / Salas Polivalentes 

                  Acesso público           Acesso privado (recepção) 
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trânsito automóvel. Apelou-se assim à coexistência e funcionamento integrado de espaços públicos 

diversificados, mas de escala mais próxima e mais humana. 

O projeto apresenta duas propostas de arquitetura que possibilita a escolha adequada da habitação, 

encontram-se disponíveis soluções T3 e T2 para diferentes necessidades de habitar, assim como espaços de 

uso coletivo a nível da cobertura acessível.  

O conjunto residencial tem como objetivo atingir uma elevada qualidade funcional e estética, expressa no 

projeto exterior do conjunto edificado prolongando-se na articulação e dimensionamento dos espaços 

interiores da habitação. 

Para melhor se fundir com a envolvente, o revestimento dos edifícios privilegiou materiais nobres como a 

pedra natural bujardada e a ardósia negra. Os volumes foram arquitetados de forma a manter uma linguagem 

simples e regular, surgindo como blocos de pedra que envolvem pequenas praças de água, caraterizados 

pela fachada demarcada verticalmente pelas suas aberturas e horizontalmente pela marcação do elemento 

construtivo - laje.  

 

Como já foi referido, a proposta caracteriza-se pela importância dada aos espaços públicos e a sua ligação 

com a água, logo para um melhor aproveitamento espacial, as áreas interiores foram exploradas de maneira 

sistemática. Assim, optou-se por um desenho baseado num módulo, que foi repetido para os três edificados. 

Este processo possibilitou criar uma unidade habitacional que pode ir de dois até três quartos. O módulo 

elaborado é composto por células de 1,5x1,5 metros e a partir deste estabeleceu-se uma métrica adaptável a 

todos os edifícios. 

           

Figura 42 – Módulos – base do apartamento tipo.  

 
A expressão formal dos edifícios decorreu da necessidade de criar espaços interiores de modo a permitir 

uma constante ligação com a área envolvente. Procurou-se estabelecer áreas de repouso e áreas de lazer e 

eliminar a compartimentação excessiva através da união das divisões sociais (cozinha e salas). 

Para que o núcleo de acesso vertical constituído por dois elevadores e uma escada não fosse caraterizado 

como um elemento fechado sem luz natural, em cada um dos edifícios este está localizado junto a uma 

abertura no edificado. 

Os três edifícios de habitação compõem o Conjunto Residencial, no entanto há uma diversidade no que se 

refere aos tipos e às quantidades de tipologias existentes em cada um, interferindo na sua área de 

construção. Segue abaixo uma tabela que distingue as suas diferenças: 
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Edifício 

(anexo 

2) 

Nº de pisos acima da 

soleira 

Cércea 

(m) 

Fogos 

 

Área de 

Construção 

(m2) Nº Tipologia 

1(+4) 4 12.30 8 6 T3; 2 T2 2949.35 

2 4 12.30 8 6 T3; 2 T2 2583 

3 4 12.30 8 6 T3; 2 T2 2583 

5 1 5.10 - - 346 

6 2 6.20 - - 458 

7 1 3.30 - - 180.80 

 

4.3.5 Programa Funcional 

A organização funcional de cada edifício no que diz respeito ao 

acesso aos apartamentos, desenvolve-se através de um amplo 

hall de entrada, onde está localizada a receção, uma área de 

resíduos, um i.s. de apoio e zona de arrumos. O acesso aos 

pisos residenciais pode ser feito através de dois elevadores 

localizados no centro do edifício ou através da caixa de 

circulação complementar. Os corredores de acesso aos 

apartamentos, são privilegiados com luz natural, proporcionada 

através de aberturas na cobertura e na fachada. A partir dos 

espaços de circulação tem se o acesso aos apartamentos e na 

cobertura o acesso a um espaço exterior de convívio coletivo. 

Além de promover o lazer e a descontração dos utilizadores, 

este espaço serve para desfrutar das vistas que a envolvente 

oferece.                       

Em termos de organização funcional de um fogo tipo, 

pretendeu-se primeiramente, através dos eixos traçados, dividir 

os espaços privados dos sociais. De seguida, preocupou-se em 

orientar os espaços sociais rematados por uma varanda para a 

praça de água, para o rio ou para zonas verdes, criando uma 

relação direta entre o interior e o exterior. 

O esquema de circulação no interior dos apartamentos desenvolve-se a partir de um hall de entrada, que 

distribui o acesso às diferentes zonas. Como já referido anteriormente, procurou-se não usar a 

compartimentação excessiva, tornando as áreas sociais, como a cozinha, sala de estar e jantar, em open 

space, delimitados espacialmente por mobiliário. Os únicos compartimentos são então, as zonas privadas, 

como quartos e i.s.  

 

Figura 43 – Modelo do espaço de acesso à 

residência  
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  Figura 44 – Apartamento tipo – T3: planta e área social. 

 
 
 
 

4.3.6 Descrição das soluções estruturais e construtivas 

A solução escolhida para os três edifícios foi uma estrutura em betão armado, constituída verticalmente por 

pilares de 0,25x0,25m que tiveram como base de posicionamento a interseção dos eixos do módulo 

apresentado anteriormente. Parte destes elementos estão à vista no piso térreo, uma vez que o mesmo é 

recuado. Horizontalmente, a estrutura é constituída por uma laje fungiforme maciça em betão de 0,30m de 

espessura. A laje apoia diretamente sobre os pilares e as paredes estruturantes de 0,30m em betão.  

Devido à proximidade do nível freático e por ser uma zona de aterro, recorreu-se a uma fundação com 

estacas de 1,0m de diâmetro, para suportar a construção. A estrutura apresenta ainda uma cobertura plana 

constituída por laje com as mesmas caraterísticas referidas anteriormente. 

 

Em termos construtivos os edifícios dispõem de dois tipos de parede: paredes exteriores e a paredes 

divisórias interiores. A parede exterior é constituída por dois panos de tijolo com isolamento térmico pelo 

interior em poliestireno extrudido e é revestida por ardósia no piso térreo e pedra natural bujardada nos 

restantes pisos.  
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Figura 46 – Fachade Longitudinal de um dos Edifícios – materiais em destaque 

 

As paredes divisórias interiores são em placa dupla de gesso cartonado hidrófugo com caixa de ar 

preenchida a lã de rocha que confere isolamento térmico e acústico para as divisões, uma solução de fácil 

execução e de qualidade de acabamento. Quanto às i.s. o revestimento das paredes escolhido foi mosaico 

de grés porcelânico, retificado e sem juntas. 

O revestimento do pavimento usado no piso térreo foi pedra de lioz, assim como nos corredores de acesso 

aos apartamentos. Já no interior das habitações o piso predominante usado foi soalho macheado em Jatobá 

com acabamento de verniz poliuterano acetinado incolor, assente sobre um ripado em pinho tratado com 

intervalos preenchidos a lã de rocha. A única exceção foi nas i.s, que assim como nas paredes se usou o 

mosaico de grés porcelânico.  

 

   

Figura 47 – Corte Longitudinal de um dos Edifícios 

Quanto aos espaços de caráter público como restaurante, bares e ginásio a escolha dos materiais não difere 

muito das escolhas feita nos apartamentos, com o uso predominante do mosaico de grés porcelânico. Pois 

trata-se de um material indicado para revestimento e pavimentação devido à sua resistência com um 

comportamento excelente e às suas qualidades estéticas. O fato de possuir vários estilos e formatos é uma 

mais valia na adaptação adequada aos diversos espaços. 

Todas as instalações de caráter técnico são propostas ao nível dos tetos falsos em gesso cartonado 

hidrófugo ou do pavimento, de modo a que não sejam visíveis. Assim como a iluminação artificial proposta, 

maioritariamente embutida nos tetos falsos. 
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5. Conclusão 

5.1 Considerações Finais 

Este projeto foi deveras desafiante pela sua escala urbana e toda a problemática envolvida, assim como pelo 

valor patrimonial e paisagístico que carateriza a área de intervenção. A conceção de uma proposta de 

intervenção contribuiu bastante para o desenvolvimento pessoal, pois aumentou o nível de conhecimento e a 

experiência adquirida ao longo do ensino académico. 

Todas as dificuldades encontradas no decorrer do projeto, devido à sua dimensão, foram ultrapassadas da 

melhor maneira possível, uma vez que para este caso seria necessário um grupo maior de pessoas, dando 

contributos em diversas áreas, até ser finalizado. Contudo, o objetivo foi alcançado, apresentou-se uma 

proposta realista e assertiva, espera-se, contribuindo assim para o processo em desenvolvimento de 

reabilitação urbana da frente ribeirinha da cidade de Lisboa. 

A proposta resume-se na requalificação do passeio marítimo e a sua integração no espaço urbano, 

acreditando, portanto, nas suas capacidades regenerativas. Através do desenho de espaço público 

qualificado, da criação de um novo programa e de novas acessibilidades pretendeu-se atenuar a barreira 

física e restabelecer a ligação com o rio Tejo. Assegurou-se assim, a continuidade de pontos de referência ao 

longo da frente ribeirinha garantindo uma maior união espacial e dinamismo. O passeio marítimo define-se 

como um “must” turístico para o concelho de Oeiras, e não só, providenciando uma série de experiências 

sociais.  

A proposta acomodou grande parte das funcionalidades e áreas sugeridas pelos planos de intervenção geral 

da Câmara Municipal de Lisboa e Oeiras, sendo a área envolvente a que mais beneficia destes novos usos e 

espaços.  

O projeto de referência auxiliou na conceção de uma estratégia e de um programa capaz de resolver a 

grande problemática comum a estas frentes ribeirinhas. O conjunto residencial foi parte integrante desta 

solução, contribuindo assim para requalificação de toda a área e a possível geração de uma nova 

centralidade, como no caso do Parque das Nações. Conseguiu-se assim, alcançar um projeto que satisfaz os 

pressupostos, mas também as vontades e estratégias pessoais. 
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