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INTRODUÇÃO

Intervir na cidade contemporânea, engloba por si só um panorama

Deste modo, suscitado pelas diversas temáticas discutidas, e

cada vez mais complexo de variáveis e interacções, sobre as quais se

pesquisas realizadas ao longo do respectivo programa, assim como

requer cada vez maior amplitude de reflexão e crítica. É partindo destas

pelas directrizes e orientações dadas, em diversas reuniões, pelo tutor e

contingências e de certo modo necessidades específicas de capacidade

orientador,

de resposta e ajuste, que a acção do arquitecto tanto no plano do

progressivamente o enunciado de um problema que acabou por dar

projecto como no plano específico do ensino da arquitectura e do

corpo ao tema de investigação final: WWW.CIUDAD.CONSUMO – El

urbanismo, se impõem de forma cada vez mais pertinente.

impacto de las redes de consumo en la reorganización del espacio

Neste âmbito as temáticas sobre a cidade contemporânea, assim

Professor

Miquel

Domingo

Clota,

determinou-se

urbano contemporáneo del Área Metropolitana de Lisboa.

como as diversas complexidades que envolvem as definições sobre o

Esta introdução ao tema abordado refere-se sobretudo à explanação

espaço urbano, assumem-se como aspectos privilegiados de reflexão.

dos aspectos fundamentais de enquadramento, tanto ao nível da

Entender os ténues limites que separam actualmente o urbano do não

pertinência do tema no contexto da actualidade, como dos diversos

urbano, as implementações de novas formas de organização em rede e

aspectos que o balizaram, assim como determinaram as diversas

os seus reflexos territoriais na projecção de novas tipologias e

metodologias de investigação aplicadas.

estratégias espaciais, nas quais o consumo invade como pretexto

Aspectos, que de forma sistemática acabaram por se reflectir em
diversos parâmetros de caracterização crítica, nomeadamente: no

primordial, elegem-se como temáticas fundamentais.
a

âmbito da dissertação, no objecto de estudo seleccionado, nos

caracterização dos tecidos urbanos e em especial a visão dessas

objectivos estabelecidos, assim como na metodologia crítica utilizada

transformações ao nível do contexto europeu (e em particular da União

em todo o processo de trabalho, desde a sua formalização enquanto

Europeia), definem-se como campo privilegiado de reflexão, no qual a

projecto de tese apresentado em Setembro de 2002,2 até aos diversos

proximidade do contexto português e a predominância do território

aspectos delineados e adaptados desde então, no decorrer da

metropolitano em torno da sua capital – Lisboa, se assumem como

investigação.

Assim

e

na

constante mutação

que

engloba

actualmente

ensaio crítico de análise e reflexão.

ÂMBITO

No que se refere ao âmbito da investigação, o tema proposto, não
O trabalho aqui desenvolvido decorre do percurso efectuado no

deriva apenas das diversas discussões e temáticas expostas durante a

Programa de Doctorado en Urbanismo realizado no Departamento de

parte lectiva do mencionado programa de doutoramento, mas também

Urbanismo y Ordenación del Territorio, na Universidad Politécnica de

da evolução académica e da investigação realizada nos últimos anos na

Catalunya, coordenado pelo Professor Joaquín Sabaté Bel, e iniciado em

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. De facto,

Outubro de 2000.1

quadrimestre do referido ano lectivo (2000/2001).
1 Este percurso, consistiu na frequência da parte lectiva do referido programa durante o

O ano lectivo 2001/2002, consistiu na realização da fase de investigação sob a tutoria

ano 2000/2001, com a realização das seguintes disciplinas: Las Reglas de la Forma Urbana,

do Professor Miquel Domingo Clota, na concretização de dois trabalhos específicos:

Proyectar la Ciudad, El Crecimiento Urbano no Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio; Proyecto y Contexto Cultural no Departamento de Proyectes de Arquitectura; La
Ciudad Europea y el Urbanismo Contemporáneo no Departamento de Composición
Arquitectónica, durante o 1º quadrimestre do ano lectivo e a disciplina de Recerca
Urbanística no Departamento de Urbanismo y Ordenación del Território, durante o 2º

Tipologias de Consumo – Caracterização Territorial da Área Metropolitana de Lisboa e Área
Metropolitana de Lisboa – Caracterização dos Casos de Estudo, contributos fundamentais

INTRODUÇÃO

para a formalização do projecto de tese apresentado em Setembro de 2002.
2 Constituição do júri: Professor Manuel Ribas Piera (presidente), Professora Isabel

Castiñeira, Professor Josep M. Vilanova e Professor Josep Parcerisa.
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as diversas exposições teóricas realizadas durante a parte lectiva do

escalas de abordagem, nas quais o contexto europeu e a especificidade

programa de doutoramento, permitiram sobretudo aprofundar e

da União Europeia se insurgem como cenário da cultura contemporânea

maturar um conjunto de inquietudes, já anteriormente delineadas no

e como universo subjacente à reflexão sobre a complexidade da

âmbito das reflexões sobre a cidade contemporânea e os diversos

produção arquitectónica e urbana.

processos de transformação que ocorrem na redefinição dos tecidos
urbanos

grande

O objecto de estudo reflecte a globalidade destas inquietações,

metropolitanas. Esta experiência, em conjunto com as actividades

assumindo-se no enquadramento da especificidade do contexto

desenvolvidas

investigação:

europeu, e das diversas contingências que marcaram a adesão à União

LisboaMulticidade – laboratório experimental de urbanismo (estudos de

Europeia, nas quais o contexto português e o universo ibérico ganham

novas estratégias de reorganização territorial na Área Metropolitana de

destaque significativo.

como

dimensão

e

investigadora

especificamente

no

projecto

de

nas

OBJECTO

áreas

Lisboa),3

de

desde Novembro de 1999, na Faculdade de Arquitectura -

Dentro deste contexto a Área Metropolitana de Lisboa elege-se,

Departamento de Urbanismo, acabaram por fundamentar o âmbito da

como território privilegiado de observação crítica, no estudo e na

temática da tese e a especificidade deste contributo no âmbito de uma

confrontação das diversas realizações aportadas, quer seja por englobar

reflexão mais profunda e complexa.

realidades contrastantes que permitem a análise e compreensão de

Deste modo, as problemáticas da urbanística metropolitana actual e

diversos factores de transformação interna a cada uma das suas áreas,

confronto

cidade

quer seja pelo carácter de um todo cada vez mais complexo, sobre o

contemporânea, converteram-se no campo principal de reflexão,

qual se desenha a possibilidade de articular em diversas escalas futuros

destacando-se

desenvolvimentos.

o

com

novas

neste

temáticas

modo,

que

duas

caracterizam

vertentes

a

principais

e

É assim neste contexto da Área Metropolitana de Lisboa que o

complementares.
Por um lado, a referência e crítica aos principais componentes de

objecto de estudo se concretiza pela abordagem específica de três

transformação urbana, em especial no panorama da cidade pós

grupos distintos, às quais se associam estratégias de reorganização

industrial, derivada dos novos modelos económicos, associada a um

bem diferenciadas: a reabilitação dos centros, a requalificação das

aumento

e

periferias e a revalorização das zonas de valor paisagístico natural.

implementação de novos sistemas de organização em rede, sobre os

Subjacente a esta eleição, sobressaem como aspectos fundamentais o

quais se imprimem novas formas de organização territorial.

traço comum do enquadramento no sistema de rede urbana sobre o

da

mobilidade,

e

sobretudo

ao

desenvolvimento

Por outro lado o enquadramento da problemática do consumo,

qual se constitui a Área Metropolitana de Lisboa, assim como as

ampliado em termos conceptuais, no qual se incluem novos hábitos

diversas estratégias de reorganização nas quais o consumo se elege

associados ao aumento do tempo livre e à procura de novas formas de

como fundamento omnipresente de caracterização.

ócio e cultura, sobre as quais se definem aspectos inovadores no que
respeita à implementação de novas tipologias urbanas e organizações
territoriais.

OBJECTIVOS

Neste contexto, os objectivos assumem-se de um modo geral em
estratégias complementares, que se reflectem em diversos parâmetros

Neste sentido a eleição de territórios complexos de articulação

específicos: enquadrar o novo estatuto do consumo, como um conceito

destas problemáticas assumiram-se no enquadramento de diversas

ampliado às novas contingências da cidade contemporânea; entender a
forma como essa realidade se estabelece sobre a realidade urbana
existente, imprimindo novas formas de organização territorial; e

3 Projecto de investigação desenvolvido na Faculdade de Arquitectura da Universidade

reflectir

operativamente,

sobre

essas

novas

estratégias

de

Técnica de Lisboa I Departamento de Urbanismo, sob a coordenação do Professor Pedro

caracterização espacial, através de propostas específicas sobre o

George, e que teve como âmbito geral o estudo (levantamento, análise e crítica) de diversos

território da Área Metropolitana de Lisboa.

processos de crescimento e transformação da Área Metropolitana de Lisboa.
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Deste modo, e partindo dos objectivos delineados, estabelecem-se

Por

outro,

pelo

levantamento

e

tipificação

das

diversas

como inquietações e hipóteses fundamentais os seguintes aspectos de

transformações ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa, nas últimas

interpretação.

décadas, em especial no período entre 1986 (data da adesão de

No que se refere ao enquadramento do consumo como um conceito
ampliado às novas contingências da cidade contemporânea, levanta-se

Portugal à União Europeia) e 2002,4 enquadrando as diversas estratégias
de intervenção e reorganização.

como questão fundamental, entender a forma como se define e

Metodologia, que se adaptou e ajustou de acordo com as diversas

caracteriza o novo estatuto do consumo, sobre o qual se organizam as

críticas proferidas tanto ao nível da orientação, como sobretudo da

sociedades actuais, enquadrando a sua evolução recente sobre o qual se

apresentação do projecto de tese realizada em 2002 e que acabou por

estabelece a hipótese da cidade contemporânea ser também ela

se reflectir na própria estrutura da tese e nas seguintes fases de

assumida como um objecto de desejo, susceptível de ser reentendida

investigação específica.

como objecto de consumo.

Na reinvenção do consumo como conceito omnipresente e estratégia

No âmbito do entendimento da forma como essa condição se

fundamental na transformação urbana contemporânea, tanto em termos

estabelece sobre a realidade urbana existente, determina-se como

sociais, como económicos e sobretudo territoriais; no enquadramento

questão fundamental, entender qual o enquadramento dos sistemas

deste factor no crescimento e na organização territorial da Área

metropolitanos em função dessas novas formas de organização em

Metropolitana de Lisboa nos últimos anos (período 1986-2002); no

rede, sobre a qual se define como hipótese a tendência de desenvolver

estabelecimento de limites desse contexto de análise e estudo por meio

novas centralidades, competitivas e solidárias entre si, nas quais se

do levantamento e da caracterização de tipologias – relação com o

pode reflectir e definir um potencial de reorganização espacial dos

território e tecido urbano circundante (tipificação de novas formas de

sistemas metropolitanos contemporâneos.

organização territorial); na análise crítica dos casos de estudo – no

Finalmente, e no que se refere à reflexão crítica dessas novas formas

âmbito das diversas estratégias de intervenção e reorganização.

de caracterização espacial da Área Metropolitana de Lisboa, levanta-se

ESTRUTURA

como principal questão, entender a forma como essas acções, se

Deste modo, enquadrado pelas referências sobre o âmbito, o objecto

poderão assumir na projecção e alcances em termos de planeamento

de estudo e os objectivos delineados, a metodologia reflecte-se na

futuro. Neste âmbito, a eleição de situações padrão de análise e crítica

própria estrutura da tese, desenvolvida e apresentada em três partes

de novas estratégias de caracterização espacial, conectadas com

principais correspondentes à investigação teórica, que reúnem as

situações ou problemas tipo assumem-se na formalização de projectos

diversas asserções críticas, desde o levantamento, enquadramento e

em contextos específicos: a reabilitação de centros, a requalificação de

operatividade da temática analisada, e são complementadas por uma

periferias e a revalorização paisagística natural.

parte de anexos correspondente ao trabalho prático, no qual se
compilam os diversos levantamentos cartográficos, fundamentais na

MÉTODO

É assim definida pelos objectivos delineados que a metodologia
adoptada se assume, enquadrando por um lado as diversas reflexões

sustentação da abordagem teórica e encadeamento dos diversos
parâmetros de análise e crítica.

actuais sobre o estatuto do consumo na caracterização da cidade

As três partes que constituem o trabalho da tese, organizam-se em

contemporânea e por outro a especificidade do crescimento e

dez capítulos, que encadeiam as problemáticas que dão corpo à

transformação recente da Área Metropolitana de Lisboa. Aspecto que se
determina sobre duas vertentes fundamentais.
Por um lado, no levantamento e enquadramento crítico do estatuto
do consumo, nas suas diversas asserções actuais, projectado sobre o
espaço urbano e especificamente sobre o contexto metropolitano.

4 O balizamento de 2002, surge por um lado pelo enquadramento ao nível da

institucionalização da moeda única, aspecto simbólico que determina a uniformização do
sistema económico pela sua banalização em termos de utilização pelas populações, e por
outro pela operatividade em termos de tratamento de dados pelo acesso aos censos à
população e ao edificado, realizados em 2001.
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investigação. Engloba assim os três temas correspondentes às partes

bibliográfica

principais de desenvolvimento: a Parte I. Sobre o consumo como

enquadrado no universo da cultura contemporânea e outro, no âmbito

fundamento na caracterização do espaço urbano contemporâneo; a

da Área Metropolitana de Lisboa e os casos de estudo seleccionados,

Parte II. Sobre as estratégias de consumo na Área Metropolitana de

sobre

Lisboa e a Parte III. Casos de estudo/operatividade de estratégias. Os

Contemporânea (relacionado com questões sobre a condição do

três temas são abordados ao nível dos processos metodológicos de

consumo como aspecto fundamental na organização da sociedade

investigação,

actual);

procurando-se

sobretudo

evidenciar

desde

logo

o

os

organiza-se

quais

se

Urbanística

em

dois

organizam

três

Metropolitana

níveis

de

grupos

investigação:

principais:

(relacionado

com

um

Cultura

questões

encadeamento dos diversos aspectos, como pontos fundamentais na

contemporâneas das áreas metropolitanas, focando estudos sobre

caracterização do corpo da tese, assim como sublinhar aspectos síntese

crescimento e transformação); e Área Metropolitana de Lisboa/casos de

de caracterização dos conteúdos fundamentais em cada uma dessas

estudo (específico da Área Metropolitana de Lisboa e dos casos de

partes basilares.

estudo analisados), englobando não só as referências bibliográficas

Na Parte I - Sobre o consumo como fundamento da cidade

utilizadas como os suportes cartográficos e a legislação de suporte.

contemporânea, estabelece-se um enquadramento da problemática em
termos gerais, focando sobretudo a questão do consumo e o seu

Em resumo são estes os parâmetros gerais que determinaram,
justificaram e estruturaram o próprio tema, reflectindo-se nas diversas

estatuto na caracterização da sociedade e da cidade actual.
Na Parte II - Sobre as estratégias de consumo na Área Metropolitana

fases de aproximação ao problema. Cruzando aspectos metodológicos

de Lisboa, delineia-se um enquadramento do objecto de estudo,

de definição e apropriação, juntamente com os diversos registos de

definindo aspectos fundamentais da sua evolução histórica (génese,

investigação e levantamento de dados, assume-se uma estratégia de

formação e crescimento), traços de caracterização geral, assim como

formalização e maturação de uma ideia sobre a qual se motivou o

determinadas avaliações qualitativas e quantitativas sobre a situação

desejo de perseguir e concretizar esta tese de investigação.

actual, em especial sobre a caracterização territorial em termos de

Tendo como ponto de partida a inquietação que envolve o contexto
contemporâneo no âmbito específico da estratégia do consumo,

ocupação por tipologias de consumo.
Na Parte III – Casos de estudo/operatividade de estratégias,

projectada

no

plano

da

reorganização

territorial

dos

sistemas

aborda-se um enquadramento dos casos de estudo seleccionados,

metropolitanos e em especial da Área Metropolitana de Lisboa, a

apontando aspectos de referência histórica, caracterização geral, assim

abordagem define-se por uma prospecção crítica e reflexiva sobre a

como de delimitação dos pressupostos de análise crítica.

condição actual. Sendo exactamente nesse sentido que a temática sobre

Os Anexos, correspondem à experiência prática realizada em termos

WWW.CIUDAD.CONSUMO - El impacto de las redes de consumo en la

de levantamento de informação, registo e interpretação cartográfica.

reorganización territorial del Área Metropolitana de Lisboa, se propõe

Deste modo, incluem desde logo três níveis de aproximação ao

como um contributo para a discussão e o entendimento da urbanística

problema, que correspondem ao levantamento e caracterização geral

metropolitana no seu desenvolvimento e caracterização actual.

(enquadrando o objecto de estudo – a Área Metropolitana de Lisboa e
respectiva caracterização em termos fundamentais), ao registo de
informação específica sobre a temática analisada (tipologias de
consumo), assim como ensaiam alguns aspectos de caracterização da
transformação registada em termos de implantação de infra-estruturas
de consumo, através de um esboço mais pormenorizado apontado
sobre os casos de estudo pré-seleccionados.
Partindo
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Intervenir en la ciudad contemporánea, comprende por si solo un

De este modo, suscitado por las diversas temáticas discutidas e

panorama cada vez más complejo de variables e interacciones, sobre las

investigaciones realizadas al largo del respectivo programa, así como por

cuáles se requiere mayor amplitud de reflexión y crítica. Partiendo de

las directrices y orientaciones recibidas, en las reuniones, por el tutor y

estas contingencias, y en cierto modo necesidades específicas de

orientador,

capacidad de respuesta y ajuste, es que la acción del arquitecto, tanto en

progresivamente el enunciado de un problema que ha acabado por dar

el plano del proyecto como en el plano específico de la enseñanza de la

cuerpo al tema de investigación final: WWW.CIUDAD.CONSUMO – El

arquitectura y del urbanismo, se impone de forma cada vez más

impacto de las redes de consumo en la reorganización del espacio

pertinente.

urbano contemporáneo del Área Metropolitana de Lisboa.

Profesor

Miquel

Domingo

Clota,

se

ha

determinado

En este ámbito, tanto las temáticas sobre la ciudad contemporánea,

Esta introducción al tema abordado se refiere principalmente a la

así como las diversas complejidades que envuelven definiciones sobre el

explanación de los aspectos fundamentales de encuadre, tanto al nivel

espacio urbano, se asumen como aspectos de reflexión preponderantes.

de la pertinencia del tema en el contexto actual, como al de los diversos

En tal sentido, tanto los tenues límites que separan actualmente lo

aspectos que lo han balizado, determinando así las metodologías de

urbano del non urbano, como las implementaciones de nuevas formas de

investigación aplicadas.

organización en red y sus reflejos territoriales en la proyección de

Aspectos que de forma sistemática, han acabado por reflejarse en

nuevas tipologías y estrategias espaciales, en las cuáles el consumo

diversos parámetros de caracterización crítica, concretamente: en el

invade como pretexto primordial, se han elegido como temáticas

ámbito de la disertación, en el objeto de estudio seleccionado, en los

fundamentales.

objetivos establecidos, así como en la metodología crítica utilizada en el

Es así, que en la constante mutación que engloba actualmente la

proceso de trabajo, desde su formalización inicial como proyecto de

caracterización de los tejidos urbanos y en especial la visión de esas

tesis presentado en septiembre de 2002,6 hasta los diversos aspectos

transformaciones al nivel del contexto europeo (y en particular de la

delineados y adaptados desde entonces, en el transcurso de la

Unión Europea), se definen como campo privilegiado de reflexión, en el

investigación.

cuál la proximidad del contexto portugués y la predominancia del
territorio metropolitano en torno de su capital – Lisboa, se asumen como
ensayo crítico de análisis y reflexión.

ÁMBITO

En lo que se refiere al ámbito de la investigación, el tema propuesto,
deriva no sólo de las diversas discusiones y temáticas expuestas durante
la parte lectiva del mencionado programa de doctorado, sino que de la

El trabajo aquí desarrollado es una consecuencia del recorrido
intelectual efectuado en el Programa de Doctorado en Urbanismo
realizado en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio,

Contemporáneo en el Departamento de Composición Arquitectónica, durante el 1º

en la Universidad Politécnica de Catalunya, coordenado por el Profesor

cuatrimestre del año lectivo y la asignatura de Investigación Urbanística en el Departamento

Joaquín Sabaté Bel, e iniciado en octubre del 2000.5

de Urbanismo y Ordenación del Territorio, durante el 2º cuatrimestre del referido año lectivo
(2000/2001).
El año lectivo 2001/2002, remite a la realización de fase de investigación bajo la tutoría
del Profesor Miquel Domingo Clota, en la concretización de dos trabajos específicos:

5 La parte lectiva del referido programa durante el ano 2000/2001, se compone de las

siguientes asignaturas: Las Reglas de la Forma Urbana, Proyectar la Ciudad, El Crecimiento
Urbano en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio; Proyecto y Contexto
Cultural en el Departamento de Proyectes de Arquitectura; La Ciudad Europea y el Urbanismo

INTRODUCCIÓN

Tipologias de Consumo – Caracterização Territorial da Área Metropolitana de Lisboa y Área
Metropolitana de Lisboa – Caracterização dos Casos de Estudo, contribuciones fundamentales
para la formalización del proyecto de tesis presentado en septiembre de 2002.
6 Constitución del tribunal: Profesor Manuel Ribas Piera (presidente), Profesora Isabel

Castiñeira, Profesor Josep M. Vilanova y Profesor Josep Parcerisa.
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evolución académica e investigación realizada en los últimos años en la

En este sentido, la elección de territorios complejos de articulación de

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. De hecho,

estas problemáticas se han asumido en diferentes escalas, en las cuáles

las diversas exposiciones teóricas presentadas durante la parte lectiva

el contexto europeo y la especificidad de la Unión Europea se insurgen

del programa de doctorado permitieron sobre todo profundizar y

como escenario de la cultura contemporánea y universo subyacente a la

madurar un conjunto de inquietudes, ya anteriormente delineadas en el

reflexión sobre la complejidad de la producción arquitectónica y urbana.

ámbito de las reflexiones sobre la ciudad contemporánea y los diversos

OBJETO

procesos de transformación que ocurren en la redefinición de los tejidos
urbanos

de

gran

en

las

áreas

impone en el encuadre de la especificidad del contexto europeo, y de las

las

actividades

diversas contingencias que han marcado la adhesión a la Unión Europea,

desarrolladas como investigadora en el proyecto de investigación:

en las cuáles el contexto portugués y el universo ibérico han sobresalido

LisboaMulticidade – laboratório experimental de urbanismo (estudos de

significativamente. Dentro de este contexto, el Área Metropolitana de

novas estratégias de reorganização territorial na Área Metropolitana de

Lisboa se ha elegido como territorio privilegiado de observación crítica,

Lisboa),7

desde noviembre de 1999, en la Facultad de Arquitectura -

en el estudio y en la confrontación de las diversas realizaciones

Departamento de Urbanismo, han acabado por fundamentar el ámbito de

aportadas, ya sea por englobar realidades contrastantes que permiten el

la temática de tesis y la especificidad de esta contribución en el ámbito

análisis y comprensión de diversos factores de transformación interna en

de una reflexión más profunda y compleja.

cada una de sus áreas, o bien por el carácter de un todo cada vez más

metropolitanas.

Esta

dimensión,

específicamente

El objeto de estudio refleja así la globalidad de estas inquietudes, y se

experiencia,

además

de

Desde esta perspectiva, las problemáticas de la actual urbanística
metropolitana y su confrontación con las nuevas temáticas que

complejo, sobre el cual se diseña la posibilidad de articular a gran escala
futuros desarrollos.

caracterizan la ciudad contemporánea, se convierten en el principal

Es así que en el contexto del Área Metropolitana de Lisboa, el objeto

campo de reflexión, destacando y definiendo dos vertientes principales y

de estudio se concretiza por la aproximación específica de tres grupos

complementarias.

distintos a los cuáles se asocian estrategias de reorganización muy

Una de ellas es planteada como referencia y crítica a los principales

diferenciadas: la rehabilitación de los centros, la recalificación de las

componentes de transformación urbana, en especial en el panorama de

periferias y la revalorización de las zonas de valor paisajístico natural.

la ciudad postindustrial, derivada de los nuevos modelos económicos,

Subyacente a esta elección, sobresalen como aspectos fundamentales

asociada a un incremento de la movilidad, y sobre todo en el desarrollo e

tanto, el rasgo común de encuadre en el sistema de red urbana sobre el

implementación de nuevos sistemas de organización en red, sobre los

cuál se constituye el Área Metropolitana de Lisboa, como las diversas

cuáles se imprimen nuevas formas de organización territorial.

estrategias de reorganización en las cuáles el consumo se elige como

La segunda, es planteada como encuadre a la problemática del

fundamento omnipresente de caracterización.

consumo, ampliado en términos conceptuales, en el que se incluyen

OBJETIVOS

nuevos hábitos asociados al incremento de tiempo libre y a la demanda

En este contexto, los objetivos se asumen en términos generales

de nuevas formas de ocio y cultura, sobre las cuáles se definen aspectos

como estrategias complementarias, reflejados en diversos parámetros

innovadores en cuanto a la implementación de nuevas topologías

específicos: encuadrar el nuevo estatuto del consumo, como un concepto

urbanas y organizaciones territoriales.

ampliado a las nuevas contingencias de la ciudad contemporánea;

entender la forma como dicha realidad se establece sobre la realidad
urbana existente, imprimiendo nuevas formas de organización territorial;
7 Proyecto de investigación desarrollado en la

y
Faculdade de Arquitectura da Universidade

reflexionar

operativamente

sobre

esas

nuevas

estrategias

de

Técnica de Lisboa I Departamento de Urbanismo, bajo la coordinación del Profesor Pedro

caracterización espacial, a través de propuestas específicas sobre el

George, y que ha tenido como ámbito general el estudio (recogida, análisis y crítica) de

territorio del Área Metropolitana de Lisboa.

diversos procesos de crecimiento y transformación del Área Metropolitana de Lisboa.
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En este sentido, partiendo de los objetivos delineados, se establecen
como inquietudes e hipótesis fundamentales los siguientes aspectos de
interpretación.

del consumo, en sus diversas aserciones actuales, proyectado sobre el
espacio urbano y específicamente sobre el contexto metropolitano.
Por otro, se establece por la recogida y tipificación de las diversas

En lo que se refiere al encuadre del consumo como un concepto

transformaciones ocurridas en el Área Metropolitana de Lisboa, en las

ampliado a las nuevas contingencias de la ciudad contemporánea, se

últimas décadas, en especial en el período entre 1986 (fecha de la

asume como cuestión fundamental, entender la forma como se define y

adhesión de Portugal a la Unión Europea) y 2002,8 enmarcando sus

caracteriza el nuevo estatuto del consumo - sobre el cuál se organizan

diversas estrategias de intervención y reorganización.

las sociedades actuales -. De esta forma, se encuadra la evolución del

Dicha metodología, se ha adaptado y ajustado de acuerdo con las

concepto sobre el consumo hasta su encuadre actual o contemporáneo.

diversas críticas recibidas, tanto desde el nivel de la orientación, como

En este contexto, en que el concepto del consumo tiene un carácter tan

principalmente a partir de la lectura del proyecto de tesis realizada en el

omnipresente, la ciudad sobresale también como un objeto de deseo

año 2002 y que ha acabado por reflejarse tanto en la propia estructura

pudiendo ser reentendida o reasumida como un objeto de consumo.

de la tesis como en las siguientes fases de investigación específica.

Para entender cómo esa condición se establece sobre la realidad

En la fase sobre la reinvención del consumo como concepto

urbana existente, como cuestión fundamental se espera determinar cuál

omnipresente y estrategia fundamental en la transformación urbana

es el marco de los sistemas metropolitanos en función de esas nuevas

contemporánea, tanto en términos sociales, como económicos y sobre

formas de organización en red sobre las cuales se define como hipótesis

todo territoriales. En el fase sobre el encuadre de este factor en el

la tendencia de desarrollar nuevas centralidades, competitivas y

crecimiento y en la organización territorial del Área Metropolitana de

solidarias entre sí, en las cuáles se puede reflexionar y definir un

Lisboa en los últimos años (período 1986-2002). Y finalmente en la fase

potencial de reorganización espacial de los sistemas metropolitanos

sobre el establecimiento de límites de ese contexto de análisis y estudio

contemporáneos.

por medio de la recogida y de la caracterización de tipologías – relación

Finalmente, y en lo que se refiere a la reflexión crítica de esas nuevas

con el territorio y tejido urbano circundante (tipificación de nuevas

formas de caracterización espacial del Área Metropolitana de Lisboa, se

formas de organización territorial); en el análisis crítico de los casos de

plantea como principal cuestión entender la forma en que dichas

estudio – en el ámbito de las diversas estrategias de intervención y

acciones se pudieran asumir, en términos de planeamiento futuro, desde

reorganización-.

la

proyección

y

sus

alcances.

En

este

ámbito,

la

elección

de

ESTRUCTURA

situaciones-tipo de análisis y crítica de las nuevas estrategias de

En base a lo anterior, considerando las referencias sobre el ámbito, el

caracterización espacial, conectadas a situaciones o problemas tipo, se

objeto de estudio y los objetivos delineados, la metodología se refleja en

asumen en la formalización de proyectos en contextos específicos: la

la propia estructura de la tesis, desarrollada y presentada en tres partes

rehabilitación de centros, la recalificación de periferias y la revalorización

principales correspondientes a la investigación teórica, que reúnen las

paisajística natural.

diversas aserciones críticas, desde la recogida, encuadre y operatividad
de la temática analizada. Éstas a su vez, son complementadas, por un

MÉTODO

Los objetivos delineados por la metodología adoptada se insertan,

apartado de anexos correspondientes al trabajo práctico, donde se

encuadrando por un lado, las diversas reflexiones actuales sobre el

compilan las diversas recogidas cartográficas, fundamentales en la

estatuto del consumo en la caracterización de la ciudad contemporánea,
y

por

otro,

encuadrando

la

especificidad

del

crecimiento

y

transformación reciente del Área Metropolitana de Lisboa. Este aspecto
se determina basado en dos vertientes fundamentales:
Por un lado, se define en la recogida y en el marco crítico del estatuto

8 El balizamiento de 2002, surge por un lado por el encuadre al nivel de la

institucionalización de la moneda única, aspecto simbólico que determina la uniformidad del
sistema económico por su banalización en términos de utilización por las poblaciones, y por
otro por la operatividad en términos de tratamiento de datos por el acceso a los censos a la
población y al edificado, realizados en 2001.

INTRODUCCIÓN
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sustentación del abordaje teórico y el encadenamiento de los diversos

de implantación de infraestructuras de consumo, a través de un esbozo

parámetros de análisis y crítica.

más pormenorizado apuntado de los casos de estudio pre seleccionados.

Las tres partes que constituyen el trabajo de la tesis se organizan en

A partir de la metodología delineada, la estructura bibliográfica se

diez capítulos, que encadenan las problemáticas que dan cuerpo a la

organiza en dos niveles de investigación: uno encuadrado en el universo

investigación. Engloba así los tres temas correspondientes a las partes

de la cultura contemporánea y otro, en el ámbito del Área Metropolitana

principales de desarrollo: la Parte I. Sobre el consumo como fundamento

de Lisboa y los casos de estudio seleccionados, sobre los cuáles se

en la caracterización del espacio urbano contemporáneo; la Parte II.

organizan tres grupos principales: Cultura Contemporánea (relacionado

Sobre las estrategias del consumo en el Área Metropolitana de Lisboa y

con

la Parte III. Casos de estudio/operatividad de estrategias. Los tres temas

fundamental en la organización de la sociedad actual); Urbanística

son abordados al nivel de los procesos metodológicos de investigación,

Metropolitana (relacionado con cuestiones contemporáneas de las áreas

buscando sobre todo evidenciar el encadenamiento de los diversos

metropolitanas, enfocando estudios sobre crecimiento y transformación);

aspectos, como puntos fundamentales en la caracterización del cuerpo

y Área Metropolitana de Lisboa/casos de estudio (específico del Área

de la tesis, así como subrayar aspectos síntesis de caracterización de los

Metropolitana de Lisboa y de los casos de estudio analizados),

contenidos fundamentales en cada una de esas partes basilares.

englobando no sólo las referencias bibliográficas utilizadas sino que

En la Parte I - Sobre el consumo como fundamento de la ciudad

cuestiones

sobre

la

condición

del

consumo

como

aspecto

también los soportes cartográficos y la legislación de soporte.

contemporánea, se encuadra la problemática en términos generales,
enfocando principalmente la cuestión del consumo y su estatuto en la

En

resumen,

son

estos

los

parámetros

generales

que

han

determinado, justificado y estructurado el tema, reflejados en las

caracterización de la sociedad y de la ciudad actual.
En la Parte II - Sobre las estrategias de consumo en el Área

diversas fases de aproximación al problema. Cruzando aspectos

Metropolitana de Lisboa, se define un marco sobre el objeto de estudio,

metodológicos de definición y apropiación, en conjunto con los diversos

estableciendo aspectos fundamentales sobre la evolución histórica

registros de investigación y recogida de datos, se asume como estrategia

(génesis, formación y crecimiento), razgos de caracterización general, así

de formalización y maduración de una idea sobre la cual se ha motivado

como determinadas evaluaciones cualitativas y cuantitativas sobre la

el deseo de perseguir y concretizar esta tesis de investigación.

situación actual, en especial sobre la caracterización territorial en

Teniendo como punto de partida la inquietud que involucra el ámbito
específico de la estrategia contemporánea del consumo, proyectada en el

términos de ocupación por tipologías de consumo.
En la Parte III – Casos de estudio/operatividad de estrategias, se

plano de la reorganización territorial de los sistemas metropolitanos y en

abordan los casos de estudio seleccionados, apuntando aspectos de

especial del Área Metropolitana de Lisboa, la aproximación se define por

referencia histórica, caracterización general, así como de delimitación de

una prospección crítica y reflexiva sobre la condición actual. En ese

los presupuestos de análisis crítica.

sentido la temática de WWW.CIUDAD.CONSUMO - El impacto de las redes

Los Anexos corresponden a la experiencia práctica realizada en
términos

de

cartográfica.

de consumo en la reorganización territorial del Área Metropolitana de

interpretación

Lisboa, se propone como una contribución para la discusión y el

De este modo, se incluyen desde luego tres niveles de

entendimiento de la urbanística metropolitana en su desarrollo y

recogida

de

información,

registro

e

aproximación al problema, que corresponden tanto a la recogida y

caracterización actual.

caracterización general (encuadrando el objeto de estudio – el Área
Metropolitana de Lisboa y su respectiva caracterización en términos
fundamentales), al registro de información específica sobre la temática
analizada (tipologías de consumo), así como al ensayo de algunos
aspectos de caracterización de la transformación registrada en términos
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PARTE I - RESUMO

A

Parte

I

–

SOBRE

O

CONSUMO

COMO

FUNDAMENTO

NA

Neste processo evidenciam-se novos conceitos nos quais a substituição

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO, assume-se

da posse pelo acesso se assume como primordial na percepção,

como uma abordagem de enquadramento ao tema de investigação

concepção e organização territorial, nas quais a relação entre rede e

delineado, contrapondo diversas perspectivas de caracterização actual,

experiência sobressai como aspecto relevante.

pelo que se prefigura por um carácter mais teórico e inter disciplinar.

Em termos de intervenção urbana assiste-se à falência dos modelos

Enquadrado pelos objectivos e pela metodologia delineada, no âmbito

tradicionais (de percepção, concepção e organização territorial), assente

da tese de investigação proposta, esta parte estrutura-se sobre os

exactamente na relação entre a experiência e os novos sistemas de

cidade

caracterização, nos quais se enquadram os sistemas de apropriação, os

contemporânea; O contexto do consumo na sociedade actual; e a A

sistemas referenciais e os sistemas valorativos. A cidade evolui no

cidade e as estratégias do consumo, formalizados em três capítulos

âmbito deste panorama, no qual a estrutura organizacional em rede,

específicos.

pela

seguintes

tópicos

principais:

As

problemáticas

da

articulação

de

escalas

e

de

realidades

heterogéneas

e

no

diversificadas, introduz um novo estatuto conceptual. Em termos gerais

enquadramento do tema desde um contexto mais geral no âmbito da

a simplicidade, a regularidade e a convergência, invocam uma nova

caracterização da sociedade contemporânea; às problemáticas que

visão assente na complexidade, na flexibilidade e na abertura que de

enquadram a condição urbana actual, na especificidade do tema sobre o

certo modo se revê na articulação entre os conceitos de átomo e de

consumo; até à sua operatividade como estratégia, no cerne da cidade

rede.

Estes

três

capítulos,

assumem-se

como

exploratórios

europeia contemporânea, e nas acções do planeamento urbano e
territorial.

Neste contexto a redefinição conceptual da cidade contemporânea e
em especial o contexto europeu, assumem-se como palco privilegiado à
reinvenção de novos conceitos de intervenção e reflexão. O processo da

Deste modo, partindo das diversas problemáticas que caracterizam a

globalização,

projectado

no

âmbito

das

grandes

metrópoles,

condição urbana, desde o panorama de crescimento da população

imprime-se sobre o contexto europeu no ênfase da particularidade do

mundial e da sua assimétrica distribuição territorial, até aos diversos

seu cunho histórico e da construção das suas diferenciações. A

discursos sobre a globalização, estabelece-se um enquadramento

continuidade da cidade moderna versus a descontinuidade da cidade

crítico, no qual o conceito de rede se insurge como paradigma de

contemporânea, a interacção de escalas, de contextos, de novas formas

caracterização actual. Neste contexto, sobressaem as questões da

de governação, conduz ao enquadramento de um contexto específico,

globalização e do balizamento crítico do tema, sistematizado numa

no qual a particularidade da União Europeia se assume como aspecto

apreciação síntese que se resume àquilo a que poderíamos designar de

primordial. A cidade descartável revela-se assim como estratégia

telepólis (a globalização da informação), cosmopólis (globalização da

conceptual, reunindo em si as contingências da contemporaneidade,

cultura) e tecnopólis (a globalização da tecnologia), nos quais se

assente no desejo, nas vivências e nas diferenciações territoriais.

enquadram diversas vertentes conceptuais. Subjacente a estes sistemas
imprime-se a organização em rede como paradigma de caracterização,

O consumo como condição omnipresente sobre o espaço urbano,

primeiramente ligado à Internet como forma de descentralização do

estabelece-se sobre a conotação negativa até à segunda metade do

poder e do conhecimento e hoje em dia directamente relacionado com a

século XX, e a evolução exponencial do conceito como parte integrante

organização dos lugares nos seus diversos estatutos de redes tanto

da vida contemporânea. A sua condição prolífera e a transição de

materiais (as mais tradicionais) como imateriais (as mais inovadoras).

conceitos
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fundamentais

na

criação

de

uma

nova

economia

da
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experiência, uma espécie de ADN em leasing. Em termos territoriais o

espaço e de lugar e as redes de cidades), a competição (sobre as acções

reflexo estabelece-se numa economia sem peso, que se suporta em

do marketing e do planeamento estratégico) e a sustentabilidade.

novos mecanismos de gestão e localização. Em termos de tipologias
urbanas e arquitectónicas assiste-se à criação de novos conceitos
(espaços lúdicos de ócio) e decréscimo de outros (hipermercados,
centros comerciais), numa estratégia contaminante sobre a qual se
constrói o desejo e o território.
A cidade como objecto de desejo, manifesta-se assim nas diversas
relações entre o espaço urbano e o consumo, nos quais a mediatização

Em suma, esta parte estrutura a abordagem de enquadramento do
tema no âmbito da cultura contemporânea e do ênfase do consumo
como estratégia omnipresente de caracterização territorial, na qual as
formas de organização em rede, assim como as novas tipologias de
consumo, se espelham em radicais redefinições ao nível do processo
criativo. Redefinições subjacentes em novos sistemas de apropriação,
sistemas referenciais e sistemas valorativos, sobre os quais se constrói

da cidade se insurge na polémica entre a catastrófica homogeneização

a experiência crítica e consequentemente os mecanismos e as

integral e a requalificação urbana. Neste contexto sobressai a visão

estratégias de intervenção.

niilista do consumo (com referência a Baudrillard, Vattimo, Virilio),

Neste âmbito o contexto do consumo assume-se na construção de

versus acções mais optimistas de reconversão e requalificação (com

um novo estatuto de cidade, onde subjacente aos conceitos da

referência a Lipovetsky, Goodman), na qual se integram as diversas

descentralização, da competitividade e da sustentabilidade se encenam

acções sobre a cidade, fundamentando-se um novo estatuto de cidade:

novas estratégias de planeamento nas quais o contexto europeu e em

a cidade produto.

particular a península ibérica se assumem com particular destaque.

A promoção de novas tipologias urbanas: espaços de comércio,
espaços de cultura e espaços de ócio e lazer, sedimentadas no sistema

Y€S, impelem novos estatutos de cidade: a cidade como objecto de
consumo, a cidade como museu vivo e a cidade como parque temático,
nas quais se inserem diversas acções críticas de intervenção e reflexão.

O tema das redes de cidades estabelece-se assim em três pontos
diferenciados e complementares: a descentralização, a competitividade
e a sustentabilidade.
A descentralização regional e local, define-se pela interacção das
escalas (mundial, europeia e ibérica), sobre as quais interagem
dinâmicas de promoção específicas.
A competição ao nível do mercado global, concretiza-se na
reinvenção de novas estratégias de planeamento urbano e territorial,
nas quais o planeamento estratégico e o marketing urbano e territorial,
se definem na construção da cidade marca - urban brand.
A sustentabilidade urbana, demarca-se na cidade entre o paradoxo
da atractividade, e o consumo perante as tradicionais políticas de
sustentabilidade, onde a cidade se assume simultaneamente como
elemento agressor versus elemento agredido. Neste âmbito destaca-se
a construção da cidade como um produto de desejo e as diversas
estratégias da descentralização (a construção de novos conceitos de
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La Parte I – SOBRE EL CONSUMO COMO FUNDAMENTO EN LA

posesión por acceso se asume como primordial en la percepción,

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO se asume

concepción y organización territorial, en las cuáles la relación entre red y

como un encuadre del tema de investigación delineado, contrastando

experiencia sobresale como aspecto primordial.

diversas perspectivas de caracterización actual, prefigurando así un

En términos de intervención urbana se asiste a la falencia de los

carácter más teórico e inter disciplinar. Balizado por los objetivos y por

modelos tradicionales (de percepción, concepción y organización

la metodología delineada, en el ámbito de la tesis de investigación

territorial), asentados exactamente en la relación entre la experiencia y

propuesta, esta parte se estructura sobre los siguientes tópicos

los nuevos sistemas de caracterización, en los cuáles se encuadran los

principales: Las problemáticas de la ciudad contemporánea; El contexto

sistemas de apropiación, los sistemas referenciales y los sistemas

del consumo en la sociedad actual; y La ciudad y las estrategias del

valorativos. La ciudad evoluciona en el ámbito de este panorama, en el

consumo, formalizados en tres capítulos específicos.

cuál la estructura organizacional en red, por la articulación de escalas y

Estos tres capítulos, se asumen como exploratorios en el encuadre

realidades heterogéneas y diversificadas, introduce un nuevo estatuto

del tema desde un contexto más general en el ámbito de la

conceptual. En términos generales la simplicidad, la regularidad y la

caracterización de la sociedad contemporánea; las problemáticas que

convergencia, invocan que una nueva visión se asiente en la complejidad,

encuadran la condición urbana actual, en la especificidad del tema sobre

la flexibilidad y en la abertura que de cierto modo se revé en la

el consumo; hasta su operatividad como estrategia, en el cerne de la

articulación entre los conceptos de átomo y de red.

ciudad europea contemporánea, y en las acciones del planeamiento
urbano y territorial.

En

este

contexto

la

redefinición

conceptual

de

la

ciudad

contemporánea y en especial el contexto europeo, se asumen como
palco privilegiado a la reinvención de nuevos conceptos de intervención y

De este modo, a partir de las diversas problemáticas que caracterizan

reflexión. El proceso de la globalización, proyectado en el ámbito de las

la condición urbana, desde el panorama del crecimiento de la población

grandes metrópolis, se imprime sobre el contexto europeo en el énfasis

mundial y su asimétrica distribución territorial, hasta los diversos

de la particularidad de su huella histórica y en la construcción de sus

discursos sobre la globalización, se establece un marco crítico, en el cuál

diferenciaciones. La continuidad de la ciudad moderna versus la

el concepto de red se impone como paradigma de caracterización actual.

discontinuidad de la ciudad contemporánea, la interacción de escalas, de

En este contexto, sobresalen las cuestiones de la globalización y del

contextos, de nuevas formas de gobernación, conduce al encuadre de un

encuadre crítico del tema, sistematizado en una apreciación síntesis que

contexto específico, en el cual la particularidad de la Unión Europea se

resume lo que podríamos designar de telepólis (la globalización de la

asume como aspecto primordial. La ciudad descartable se revela así

información), la cosmopólis (globalización de la cultura) y la tecnopólis

como estrategia conceptual, reuniendo en sí las contingencias de la

(la globalización de la tecnología), en los cuáles se encuadran diversas

contemporaneidad, asentada en el deseo, en las vivencias y en las

vertientes conceptuales. Subyacente a estos sistemas se imprime la

diferenciaciones territoriales.

organización en red como paradigma de caracterización, inicialmente
conectados a Internet como forma de descentralización del poder y del

El consumo como condición omnipresente sobre el espacio urbano,

conocimiento y hoy en día directamente relacionado con la organización

se establece sobre la connotación negativa hasta la segunda mitad del

de los lugares en sus diversos estatutos de redes tanto materiales (las

siglo XX, y la evolución exponencial del concepto como parte integrante

más tradicionales) como inmateriales (las más innovadoras). En este

de la vida contemporánea. Su condición proliferada y la transición de

proceso se evidencian nuevos conceptos en los cuáles la substitución de

conceptos fundamentales en la creación de una nueva economía de la
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experiencia, una especie de ADN en leasing. En términos territoriales el

construcción de la ciudad como un producto de deseo, de diversas

reflejo se establece en una economía sin peso, que se soporta en nuevos

estrategias de la descentralización (la construcción de nuevos conceptos

mecanismos de gestión y localización. En términos de tipologías urbanas

de espacio y de lugar y las redes de ciudades), de competición (sobre las

y arquitectónicas se asiste a la creación de nuevos conceptos (espacios

acciones del marketing y del planeamiento estratégico) y sostenibilidad.

lúdicos de ocio) y aminoración de otros (hipermercados, centros
comerciales), en una estrategia contaminante sobre la cual se construye
el deseo y el territorio.
La ciudad como objeto de deseo, se manifiesta así en las diversas
relaciones entre el espacio urbano y el consumo, en los cuales la
mediatización de la ciudad se impone en la polémica entre la catastrófica
homogenización integral y la recalificación urbana. En este contexto

En suma, este apartado estructura el abordaje de encuadre del tema
en el ámbito de la cultura contemporánea y el énfasis del consumo como
estrategia omnipresente de caracterización territorial, en el cual las
formas de organización en red, así como las nuevas tipologías de
consumo, se reflejan en radicales redefiniciones al nivel del proceso
creativo. Redefiniciones subyacentes en nuevos sistemas de apropiación,
sistemas referenciales y sistemas valorativos, sobre los cuales se

sobresale la visión nihilista del consumo (con referencia a Baudrillard,

construye la experiencia crítica y consecuentemente los mecanismos y

Vattimo, Virilio), versus acciones más optimistas de reconversión y

las estrategias de intervención.

recalificación (con referencia a Lipovetsky, Goodman), en la cual se

En este ámbito el contexto del consumo se asume en la construcción

integran las diversas acciones sobre la ciudad, fundamentando un nuevo

de un nuevo estatuto de ciudad, donde subyacente a los conceptos de la

estatuto de ciudad: la ciudad producto.

descentralización, de la competitividad y de la sostenibilidad se

En este contexto la promoción de nuevas topologías urbanas:

escenifican nuevas estrategias de planeamiento en las cuales el contexto

espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y disfrute,

europeo y en particular el de la península ibérica se asumen con

sedimentadas en el sistema Y€S, impulsan nuevos estatutos de ciudad: la

particular énfasis.

ciudad como objeto de consumo, la ciudad como museo vivo y la ciudad
como parque temático, en las cuáles se insertan diversas acciones
críticas de intervención y reflexión.
El tema de las redes de ciudades se establece así en tres puntos
diferenciados y complementarios: la descentralización, la competitividad
y la sostenibilidad.
La descentralización regional y local, se define por la interacción de
las escalas (mundial, europea e ibérica), sobre las cuales interactúan
dinámicas de promoción específicas.
La competición al nivel del mercado global, se concretiza en la
reinvención de nuevas estrategias de planeamiento urbano y territorial,
en las cuales el planeamiento estratégico y el marketing urbano y
territorial, se definen en la construcción de la ciudad marca - urban

brand.
La sostenibilidad urbana, se circunscribe en la ciudad entre la
paradoja de ser atractiva, y el consumo ante las tradicionales políticas de
sostenibilidad, donde la ciudad se asume simultáneamente como
elemento agresor versus elemento agredido. En este ámbito se destaca la
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CAPÍTULO I – As problemáticas da cidade contemporânea

um crescimento mais lento, à taxa de 0,2% por ano entre 2000 e 2030.
Assim e relativamente às regiões mais desenvolvidas o crescimento de
população urbana entre 2000-2030 será de cerca de 0,9 biliões para 1

1.1 O conceito de rede como paradigma da condição actual

bilião e de população rural de 0,29 biliões para 0,21 biliões. Em
contrapartida, nas regiões menos desenvolvidas o crescimento de
população urbana entre 2000-2030 será de cerca de 1,96 biliões para

Á As problemáticas da cidade contemporânea: o panorama de

1.1A

3,98 biliões e de população rural de 2,9 biliões para 3,08 biliões.

crescimento da população e o seu enquadramento territorial Á Os

Ou seja, a tendência em termos gerais será para uma crescente

discursos sobre a globalização: enquadramento crítico Á O conceito de

concentração urbana em detrimento da concentração rural. Se este

rede

vertentes

aspecto levanta questões de diversas índoles em termos de planeamento

conceptuais Á Rede como uma nova forma de acesso: a redefinição da

urbano, um dos aspectos pertinentes é exactamente a governabilidade

experiência

desses lugares em termos de eficácia e enquadramento num contexto

como

paradigma

nesta

condição

actual:

diversas

1.1A As problemáticas da cidade contemporânea: o panorama de crescimento da população e o seu enquadramento territorial seu enquadramento territorial

cada vez mais amplo e complexo. Deste modo, as diversas reflexões

A cidade contemporânea, confronta-se hoje com novas premissas de

contemporâneas sobre as problemáticas da cidade, marcam passo na

caracterização e definição. O crescimento da população mundial nas

introdução de novas etapas de levantamento, prospecção e projecção

últimas décadas,9 e a sua acentuada concentração em zonas urbanas,

crítica sobre a sustentabilidade dos lugares, em especial sobre os

assume-se como impulso privilegiado na reflexão sobre qual o estatuto

grandes centros urbanos nos quais as áreas metropolitanas tomam

do planeamento actual em termos de eficácia e operatividade perante

evidentemente um lugar primordial.

esta nova problemática.

1.1B

1.1B Os discursos sobre a globalização: enquadramento crítico

Os estudos desenvolvidos pelas Nações Unidas,10 no âmbito das

A noção da cidade global,11 e dos fenómenos da globalização

perspectivas sobre o crescimento da população mundial para os

assumem-se como enquadramento nesta discussão e reflexão sobre a

próximos 30 anos, estimam como aspectos determinantes, os fortes

cidade e a condição urbana contemporânea. Os novos fenómenos

desequilíbrios entre o crescimento da população urbana e rural e a sua

associados a uma realidade cada vez mais incerta, reflectem-se na

distribuição, acentuando-se cada vez mais as distâncias entre as regiões

procura de novos léxicos de definição e caracterização nos mais diversos

mais ricas e mais pobres do globo (imagem 1 e 2).

âmbitos, como estabelece Yorgos Simeoforidis: no campo sociológico ou

De facto, se no início do século XX, cerca de 10% da população

filosófico (edge city, telepólis, não-lugares), no campo económico

mundial vivia em cidades, em 2000 esse valor chegou aos 2,86 biliões de

(cidade global), ou geográfico (megalopólis e ecumenopólis), ou até

habitantes, ou seja cerca de 47%. As projecções de crescimento dos

noções que de certo modo contêm e englobam as aproximações

próximos 30 anos, prevêem que em 2030, cerca de 60% da população

anteriores, designando novas mutações da cidade (cidade difusa, cidade

mundial, viva em núcleos urbanos, e que esse crescimento seja
fundamentalmente absorvido pelas regiões urbanas mais pobres do
globo terrestre. Em contrapartida o crescimento da população rural terá

11 Sobre a origem conceptual do termo

cidade global e a sua relação com o conceito

cidade-mundo, termo primeiramente atribuído a Goethe, embora relançado em 1966 por
Peter Hall e mais recentemente redefinido por John Friedmann, ao qual se aproximam
expressões semelhantes como a super-cidade de Braudel ou a cidade informacional de
9 Em 1950 a população mundial estimava-se em cerca de 2,5 biliões de habitantes, em

Castells. A corrente eleição do termo cidade global em 1984 (Fernand Braudel, The

1990 registaram-se cerca de 5 biliões, ou seja a população duplicou em 40 anos. Até 2030,

Perspective of the World, Collins, Londres 1984, vol. III), pretende demarcar uma diferenciação
e assinalar a especificidade do global hoje em dia, ligada à extensão e articulação da

prevê-se que dos cerca de 6 biliões existentes actualmente, se chegue aos 8 biliões de

economia global e à integração de novas cidades nessa rede. Saskia Sassen, “La Ciudad

habitantes. Fonte: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The

Global: Una introducción al concepto y su historia”, in AAVV (edição de Rem Koolhaas, Stefano

2001 Revision.

Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi e Hans Ulrich Obrist), Mutaciones, Barcelona, Actar/Arc en

10 Fonte: ibidem.

rêve centre d´architecture, 2000, pp. 104-114.
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1. Imagem de satélite Á (The Living Earth® Inc., 1996)
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genérica, cidade emergente, metapólis).12 A inquietação que caracteriza

Sustentada nos novos estatutos da comunicação generalizada, onde

este novo contexto, abrindo incertezas e definições, traz consigo novos

a proliferação dos media impõem a sobreposição de diversas escalas de

pressupostos de reflexão, activando perspectivas diversas, por vezes

apropriação, permitindo assim articular macro e micro escalas de análise

antagónicas ou complementares, sobre as quais se abrem novos âmbitos

urbana, assim como introduzem novos conceitos para além dos

de investigação, com novas hipóteses de descrever e intervir no tecido

tradicionais espaço e tempo como é o caso da nova dimensão do tempo

urbano.

real;

Neste contexto, Edward Soja estabelece seis discursos/tópicos sobre

Sustentada nos novos lugares da globalização da cultura, através da

a cidade contemporânea, assentes no conceito da postmetropolis, como

revisão dos estatutos do espaço público e dos limites ou fronteiras com

uma

a intimidade pessoal;

forma

de

aproximação

e

de

entendimento

da

cidade

E finalmente sustentada pelas novas interacções espaciais provocadas

contemporânea.13
O primeiro aspecto desta estruturação, prende-se com a questão da

pela aceleração temporal assente nas potencialidades tecnológicas, que

redefinição da produção industrial assente numa redefinição geopolítica

o movimento e a velocidade impressa a esse movimento, têm sobre a

da economia e do urbanismo, onde as redes sobressaem na sustentação

caracterização territorial.

desses novos modos de produção e de distribuição. O segundo aspecto

Deste modo: Telepólis, Cosmopólis e Tecnopólis,14 assumem-se

deste discurso surge ligado à globalização do espaço da cidade, e à sua

como discursos síntese desta sistematização crítica sobre a globalização

relação com um terceiro ponto que foca as megacidades e a questão do

da cidade.

crescimento emergente. O quarto ponto destaca as diversidades sociais,

A telepólis ou cibercidade assume-se como um conceito, que deriva

e as geografias multiétnicas das grandes cidades. O quinto ponto e o

das imposições dadas pela introdução dos novos meios de comunicação

sexto ponto recaem sobre a governabilidade urbana e as questões da

sobre o espaço urbano, redefinindo um plano de caracterização pela

segurança, desses sistemas urbanos, enfatizando a nova condição da

introdução de uma nova escala de espaço: o espaço electrónico.

cidade

simulada.

Deste

modo,

a

reestruturação

económica,

a

O espaço urbano tradicional, assenta numa materialidade definida

globalização do espaço, o crescimento, as multietnias, a governabilidade

pela construção dos edifícios e das ruas, assumido como um território,

e a simulação são em síntese os seis aspectos definidos por Edward Soja,

fixo, integrado, visível, tangível, actual e euclidiano. Por seu lado o

sobre os quais recai uma criativa combinação de micro e macro escalas

espaço

de análise.

telemáticas, a partir de programas informáticos, assente numa rede, de

É assim, partindo da necessidade de uma concepção mais flexível e
abrangente do processo da globalização, de forma a dar conta das

electrónico

movimentos

e

constrói-se

fluxos,

dentro

assumindo-se

das

redes

assim

informáticas

como

um

e

espaço

desintegrado, invisível, virtual ou abstracto e lógico.

diversas situações e possibilidades das cidades se reposicionarem no

A telepólis define-se pois, como argumenta Christine Boyer,15 pela

contexto actual, que se sistematiza esta problemática nos seguintes

ausência de limite físico, pela recombinação de aspectos, de peças, bits,

aspectos fundamentais:

pedaços seleccionados, combinados, reposicionados, subjacentes a uma
grelha, uma matriz ou uma rede.
Paul Virilio, na sua visão sobre a cidade informacional e reforçando

12 Yorgos Simeoforidis, “Notas para una historia cultural entre la incertidumbre y la

condición urbana contemporánea”, in ibid., pp. 414-423.
13 Os seis discursos de entendimento da

postmetropolis: 1. The Postfordist Industrial

Metropolis: Restructuring the Geopolitical Economy of Urbanism; 2. Cosmopolis: The
Globalization of Cityspace; 3. Exopolis: The Restructuring of Urban Form; 4. Fractal City:
Metropolarities and the Restructured Social Mosaic; 5. The Carceral Archipelago: Governing
Space in the Postmetropolis; 6. Simcities: Restructuring the Urban Imaginary. Edward W. Soja,
Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions, Great Britain, Blackwell Publishers,
2000.

14 Referência à comunicação: Margarida Louro (co-autoria), “A Globalização da Cidade e o

Processo de Concepção Urbana” (comunicação apresentada no III Congresso Ibérico de
Urbanismo Algarve 99 - Território e Planeamento: Os planos a uma escala regional,
Vilamoura, Outubro de 1999.
15 M. Christine Boyer,

Cybercities - Visual Perception in the Age of Electronic

Communication, New York, Princeton Architectural Press, 1996.
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algumas referências a Christine Boyer, estabelece igualmente uma

Neste contexto da globalização o ênfase estabelece-se também como

relação entre a máquina e a cidade modernista e a informação na cidade

define Manuel Castells,20 no auge das identidades, das cidadanias e dos

pós-moderna. A relação destas metáforas estabelece-se na construção

governos locais. As grandes questões da globalização viabilizam-se na

dos imaginários da cidade da máquina e da cibercidade, onde esta se

gestão local e regional, nas acções das políticas urbanas que se tecem

evidencia

sobre os diversos territórios mundiais.

pela

desmaterialização

do

espaço

físico

e

cronológico, apreendida sobre a necessidade de construir

do

tempo

e-topias,16

cidades servidas electronicamente e conectadas globalmente.

«No obstante, ÷viva la nueva metrópolis unida por la red de la
electrónica digital!». William J.

Mitchell.17

Neste mesmo contexto, François Asher, propõe na sua exploração
teórica acerca das

metápoles18

ou metapolis a ampliação sobre o

território físico e delimitado, numa visão que partindo das contingências
contemporâneas de caracterização e exploração define apropriações
mais amplas e abrangentes.

O espaço público surge como aspecto nuclear da vida urbana em
comunidade, assente na condição necessária do convívio entre os
cidadãos. Hoje, os media, definem novos parâmetros de socialização
pela presença à distância: definida nos conceitos de tele-presença e
tele-distância, onde o privado ganha uma nova dimensão, extrapolando
as barreiras tradicionais da presença física pela imagem monitorizada do
ecrã.
A tecnopólis, estabelece-se pela questão tradicional da arquitectura:
a resolução e administração do espaço do homem; ampliada ao

A cosmopólis assume-se pela globalização da cultura, reunindo em si

problema clássico do urbanismo: a resolução e administração dos

as diversas problemáticas relacionadas com os aspectos de saturação, de

espaços dos homens; passando a confrontar-se com as novas exigências

limite e da própria dissolução urbana, assente naquilo a que poderíamos

de resolução: os problemas associados com o tempo, sobretudo com a

denominar de cidade em conflito, abrindo rumo a uma forma de pensar

economia do tempo.

mais sensível à comunidade e à diversidade cultural. Actualmente o

A tecnopólis implanta-se pelos limites da tecnologia e da velocidade.

desmoronamento das cidades multiculturais, assume-se não apenas pela

Os limites da tecnologia extremados na motorização da percepção, os

destruição física das cidades, dos monumentos culturais ou bens

limites

patrimoniais, mas também e sobretudo pelo assalto ao próprio espírito

desaparição. A velocidade instantânea dá ao nosso espaço de interacção

da cidade, como sinónimo de ameaça à vida civilizada.

com o mundo exterior o carácter ilimitado. Como consequência actual da

da

velocidade

extremados

como

define

Paul

Virilio

na

«Las ciudades globales del planeta son el terreno donde se actualizan

aceleração advém uma relação diferente com o mundo. É possível estar

localmente una multiplicidad de procesos mundializantes. Son estas

em todo o lado em simultâneo, e deste modo a noção de estar físico

realizaciones locales las que constituyen lo esencial de la globalización.»

espacial condicionado temporalmente, não existe ou pelo menos é

Saskia

subvertida. Um transporte é um meio de percepção, e a grande

Sassen.19

velocidade anula essa percepção. Assim, o conceito de alteração do
espaço e das suas características na linha do tempo são subvertidas e
16 Referência a William J. Mitchell,

E-topia: ”Vida urbana, Jim; pero no la que nosotros

conocemos”, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 2001, (trad. de E-topia: “Urban Life, Jim but not as we know it”, s.l., Massachusetts Institute of Technology, 1999).
17 Ibid., p. 7.
18

«(…) uma metápole é o conjunto de espaços em que a totalidade ou parte dos

habitantes, das actividades económicas, ou dos territórios, está integrada no funcionamento
quotidiano (ordinário) de uma metrópole. Uma metapóle constitui geralmente uma única
bacia de emprego, de residência e de actividades, e os espaços que a compõem são
profundamente heterogéneos e não necessariamente contíguos. Uma metápole compreende,
pelo menos, algumas centenas de milha de habitantes.» François Ascher, Metapolis – Acerca
do Futuro da Cidade, Oeiras, Celta Editora, 1998, p. 16.
19 Saskia Sassen, “La Ciudad Global: Una introducción al concepto y su historia”, in AAVV

(edição de Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi e Hans Ulrich Obrist),

anuladas.
Assente nas potencialidades de mobilidade que caracterizam o
modelo urbano ocidental, Francesco Indovina,

cidade difusa ou a cidade

emergente,21

introduz o conceito da

ligada aos novos fenómenos de

Mutaciones, Barcelona, Actar/Arc en rêve centre d´architecture, 2000, p. 113.
20 Referencia a Jordi Borja; Manuel Castells,

Local y Global - La Gestión de las Ciudades

en la Era de la Información, Madrid, Taurus, 2001.
21 Francesco Indovina,
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3. Internet Mapping Project Á (Lumeta Corporation, 29 de Junho 1999)
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crescimento mais polarizados, aos desenvolvimentos suburbanos mais

Actualmente um dos aspectos mais interessantes na génese da

difusos associados ao aumento da mobilidade e a uma noção renovada

relação da rede com a Internet, prende-se exactamente com a causa do

do sentido da centralidade.

seu aparecimento. De facto, a Internet (criada no final dos anos 60),

As novas técnicas e meios de acção sobre o mundo desafiaram os
conceitos

tradicionais

realidade,

descentralização do poder. Deste modo, a superação das distâncias

introduzindo outras dimensões. Estenderam a percepção para além das

físicas pela maquinaria de guerra durante o período da guerra-fria,

barreiras antropomórficas, dando uma nova escala na consideração do

estabelecem a ameaça da agressão à distância. Destruindo-se assim um

indivíduo

dos paradigmas milenares da guerra, que era desde sempre a noção de

e

na

sua

de

estar

posição

e

de

com

o

agir

perante

mundo

a

envolvente,

pelo

restabelecimento e ampliação da sua possível esfera de acção.
1.1C

surge por deliberação do Pentágono, como uma estratégia militar de

centralização. Superadas desta forma, as distâncias físicas com os
mísseis intercontinentais, impõem-se novas necessidades de resposta,

1.1C O conceito de rede como paradigma nesta condição actual: diversas vertentes conceptuais

Embora iniciado de uma forma mais sistemática sobre o contexto

assentes numa estratégia: a descentralização dos alvos. Este modelo

económico, o paradigma organizacional em rede reflecte-se actualmente

associado primeiramente à descentralização do conhecimento e da

sobre o território. Neste âmbito e de forma extremamente acentuada o

informação, rapidamente se imprime sobre as diversas actividades do

conceito de rede, instaura-se como paradigma da condição da cidade

território.

actual. Um novo panorama urbano elege-se como suporte a esse novo

O conceito de rede de cidades surge, de certo modo sobre este

aspecto fundamental na reflexão e intervenção urbana contemporânea.

modelo, onde a sociedade de informação se estabelece como motor de

Hoje as redes tomam lugar de forma determinante na caracterização dos

definição. Neste âmbito, as cidades surgem no território como os

lugares. Associadas às inovações tecnológicas e à sua acelerada

computadores na rede. São nós de acumulação, números IP territoriais,

implementação, a lógica estrutural da organização em rede imprime-se

pontos de concentração, que necessitam de ser absolutamente eficazes

sobre o território construído, impelindo novas escalas de interacção.

para que o sistema funcione. Há assim uma dissolução da cidade

Sobre a exploração deste conceito de rede, sobressaem nos seus
variados domínios da filosofia, da

psicologia,22

da

economia,23

da

arquitectura/urbanismo, diversos aspectos primordiais. O conceito de

tradicional, e da relação original entre as cidades como lugares de
grande acessibilidade, como lugares de cruzamento de caminhos, ou
como lugares de paragem.

rede surge ligado primeiramente às acessibilidades, aos caminhos, às

O modelo urbano actual de cidade confronta-se com uma lógica

infra-estruturas. Ou seja à estruturação do território, à sua lógica de

simultânea de organização interna. No fundo as redes pressupõem

implementação e configuração, associado às formas de deslocação sobre

sempre duas ordens de abordagem: a local e a global. Ambas são de

o território, à sua apropriação e domínio.

importância fulcral para o funcionamento da rede: sem nós não há rede,
sem linhas condutoras nada funciona. No fundo as redes assumem-se
no paradigma da estrutura fractal onde cada parte possui uma certa

22

«Las redes siempre han existido. Son parte consustancial de los sistemas. En efecto, un

sistema se define como un conjunto de elementos relacionados entre sí (formando una red),
de manera que la relación restringe su comportamiento, siendo este conjunto de restricciones
el que determina y guía el sistema.» Salvador Rueda, “Una nueva ordenación del territorio para
la sociedad de redes”, in AAVV (coordenação de Joan Subirats), Redes, Territorios y Gobierno Nuevas Respuestas Locales a los Retos de la Globalización, Barcelona, Diputació Barcelona,
2002, p. 269.
23 Segundo Manuel Castells, e associado a uma forte relação com a evolução tecnológica,

identificam-se cinco tipos principais de redes no interior da nova economia: as redes de

fornecedores, as redes de produtores, as redes de clientes, as redes de padronização e as
redes de cooperação tecnológica. Manuel Castells, A Era da Informação: Economia, Sociedade
e Cultura – A Sociedade em Rede, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, vol. 1, pp.

similitude em relação ao resto do conjunto. O zoom mínimo é o
indivíduo ou o objecto dotado de artefactos electrónicos – o chip – e
portanto capaz de interactuar com o sistema. De certo modo em relação
ao urbano a noção de rede tem origem aqui – no indivíduo e na sua
capacidade de interagir com o mundo – a partir do seu quarto, da sua
casa, do seu edifício, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da sua
região, do seu país, da sua comunidade…

«En el ingente proceso de desterritorialización que caracteriza la
época en que vivimos, los principales protagonistas y actores del

254-255.
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desarrollo – junto con las redes globales y en un estrecho contacto con

Os novos conceitos de redes planetárias permitem encarar o globo

ellas – parece que son los sistemas territoriales locales.» Giuseppe

terrestre coberto por uma espécie de sistema nervoso planetário sobre o

Dematteis.24

qual interagem diferentes estímulos e reacções (imagem 3). Tal como se

As noções clássicas de identidade diluem-se, sobrepõem-se e
complementam-se no funcionamento da rede global. A ideia de

procedeu originalmente com as redes de electricidade e hoje pela

Internet.

conectividade, esteve sempre na génese do conceito de rede, nas suas

Uma nova geografia construída sobre o conceito das redes, traz

diversas acepções materiais e de informação. Às primeiras, associam-se

consigo mudanças fundamentais: a mudança da invisibilidade, a

as redes territoriais: viárias, infraestruturais. Às segundas, as redes de

mudança na conceptualização do espaço e do tempo, a mudança no

conexão de fluxos: telemáticas, informáticas, financeiras, com novos

planeamento

patamares imateriais sobre os quais se desenham novos territórios, mais

condicionantes dos outros dois factores. De facto, a mudança da

difusos

invisibilidade constrói-se sobre os novos modelos da telecomunicação.

e

ténues.

Um

espaço

global,

progressivamente

mais

urbano

que

obviamente

terá

de

contemplar

as

desterritorializado pelos fenómenos da instantaneidade que acabam por

As concepções espaço-tempo pela inserção de novos modelos

afectar o território em que se organizam, dotando-o de maior

associados à introdução de tempo-real. A capacidade de intervir

capacidade de inter-relação. As

associa-se à capacidade de julgar a complexa rede de interacções em

relações entre as cidades e a

organização em rede, resultam de uma interacção temporal, onde os

que se define na cidade os novos conceitos e contingências do urbano.

estatutos ou diversos posicionamentos de articulação na rede são

Neste panorama, associada às novas contingências tecnológicas os

definidos através de aspectos como: nós de concentração, nós de

conceitos de rede imprimem-se sobre os territórios como formas

gravitação, nós de expansão, nós específicos, nós intercambiais, nós

privilegiadas de interacção, promovendo novas relações e conceitos

consumidos e nós
1.1D

instáveis.25

estruturais, onde a apropriação e o acesso fundamentam uma nova
forma de relação com o real.

1.1D Rede como uma nova forma de acesso: a redefinição da experiência

Na análise desses mecanismos da globalização sobressaem como
aspectos

determinantes

a

transição

de

determinados

conceitos

fundamentais. De facto, a noção de rede e fundamentalmente a noção de
acesso em rede trazem consigo novas condições sobre o conceito de

posse e de propriedade.
A revisão fundamental sobressai perante as novas noções de relação
dos conceitos de rede com a experiência. Assiste-se assim a uma
transição entre a noção de propriedade física para a noção de acesso de
bens ou de serviços.
Hoje como refere Jeremy Rikin,26 a propriedade passa para o acesso.

24 Giuseppe Dematteis, “De las regiones-área a las regiones-red. Formas emergente de

gobernabilidad regional”, in AAVV (coordenação de Joan Subirats), Redes, Territorios y

Gobierno Nuevas Respuestas Locales a los Retos de la Globalización, Barcelona, Diputació
Barcelona, 2002, p.167.
25 Marcelo Dachevsky,

Urban Zapping, Ciudades, Productos y Marcas, Barcelona, Edicions

UPC, 2001, p. 67.
26 Jeremy Rifkin,

A Era do Acesso - A Revolução da Nova Economia, Lisboa, Editorial

Presença, 2001.
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1.2 Os novos âmbitos de reflexão e intervenção

reinventaram-se perante novas condições existenciais, o lugar como
identitário, relacional e histórico deu lugar ao conceito de não-lugar, ou
talvez um novo lugar experimentado.30 A questão actual põem-se

1.2A

Á A falência dos modelos tradicionais: a experiência e os novos

exactamente em estabelecer os princípios que definem a nova condição

sistemas de caracterização Á Sistemas de apropriação Á Sistemas

da experiência, onde novas formas de agir reinventam novos sistemas de

referenciais Á Sistemas valorativos Á Sobre o conceito de rede e as novas

caracterização, centrados em novas condições de apropriação, de

formas de agir integradas e interactivas

referência e de valoração.31

1.2A A falência dos modelos tradicionais: a experiência e os novos sistemas de caracterização

1.2B

1.2B Sistemas de apropriação

A revisão reflecte-se na falência da aplicabilidade dos modelos
absolutos e casualistas, sobre os actuais fenómenos de caracterização
urbana. Estamos perante uma nova realidade, complexa, heterogénea,
polinucleada, que interage a diversas escalas, e que implica uma
renovação radical nos modelos de interpretação.

Ao nível dos sistemas de apropriação, instala-se um novo processo
envolvente, de onde se elegem como determinantes: os media,32 a
velocidade e a tecnologia. Assim, é partindo da consciência destas novas
realidades sensíveis e da forma como se assumem e se apropriam, que
se estabelece a inovação na relação com o mundo, retomando nestes

Este processo elege como fundamental a convivência de diversos
níveis de realidade: o local e o global, conectando e distribuindo uma
multiplicidade de fluxos, sobre os quais se persegue a estabilização de
uma modernidade contemporânea.

contactos a base de alguns aspectos de polémica e discussão actual.
O assalto à nossa percepção por esse ambiente mediático altera a
visão

sobre

o

mundo,

onde

o

conhecimento

como

acto

de

experimentação é subjugado a uma eleição imagética, na qual a

O sentido institucionalizado da relação da cidade com o território
urbano, consequência da acção directa de diversos protagonistas, ao
longo dos tempos, dá hoje lugar a uma nova realidade pós fordista ou
pós industrial que se caracteriza exactamente pela presença da forte
dimensão da incerteza e da indeterminação. A cidade mais do que um
princípio ou um fim transformou-se numa condição sobre a qual actuam
diversas acções humanas.

experiência advém mais por influências dos media do que por aquilo que
directamente nos rodeia.

«(...) o ser não coincide necessariamente com aquilo que é estável,
fixo, permanente, mas tem antes a ver com o acontecimento, o
consenso, o diálogo, a interpretação, esforçam-se por nos tornar
capazes

de

alcançar

esta

experiência

de

oscilação

do

mundo

pós-moderno como “chance” de um novo modo de ser (talvez:

Preconizando o pluralismo metodológico defendido por Nelson
Goodman,27 assistimos à polémica de um pluralismo ontológico, que

finalmente) humanos.» Gianni Vattimo.33
A velocidade, e as consequências actuais da aceleração, assumem-se

relativiza os contextos.28 No fundo assistimos às contingências de
diversos paradoxos assentes na diversidade contemporânea, imbuídos
no âmbito da globalização e extremados no desejo de uma teorização
bem delimitada e definida.
Retomando

as

definições

de

Marc

Augé,29

os

espaços

30

«(…) a experiência da reversibilidade das dimensões, de uma “localidade” global onde

tudo é ao mesmo tempo, da qual altura, largura e distância são abstraídas, de uma
voluminosidade que se exprime com uma palavra, dizendo que uma coisa está aí.» Merleau
Ponty, O Olho e o Espírito, Lisboa, Vega, 1992, p. 54.
31 Referência a: Margarida Louro do Nascimento e Oliveira,

Memória da Cidade Destruída

– Problemática da intervenção contemporânea, Lisboa, Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa, Julho 1999, Tese de Mestrado em Cultura Arquitectónica
27 Nelson Goodman,
28

Modos de Fazer Mundos, Porto, Edições Asa, 1995.

«O mundo é feito por nós, afirma Goodman. (…) Podemos, por isso, dizer

indiferentemente que fazemos mundos ou que fazemos versões porque, quando usadas
separadamente, estas noções são quase sempre intersubstituíveis.» Cf. Carmo d´Orey, in ibid.
p. 5.
29 Marc Augé,

Não-lugares - Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade,

Lisboa, Bertrand Editora, 1994.

Contemporânea e Construção da Sociedade Moderna.
32 Referência a Marshall Macluhan, e à introdução dos conceitos de

media e era da

informação, de aldeia global, onde enquadra o surgimento das novas tecnologias como
matriciais na reorganização do espaço e do tempo assim como das formas de percepção: ler é
visual e a televisão é táctil. Marshall Macluhan, Understanding Media - The Extensions of Man,
Cambridge-Massachusetts, The MIT Press, 1994.
33 Gianni Vattimo,
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A Sociedade Transparente, Lisboa, Relógio d´Água, 1992, p. 17.
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4. Vista da Praça do Popolo Á (Giovanni Battista Piranesi, 1746-1748)
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como uma das propostas fundamentais perante as novas condições de
apropriação do tempo e do

espaço.34

as

a

De facto, deparamo-nos hoje com

relação com a actividade criativa, a tecnologia assume dois aspectos
fundamentais: primeiro como um meio para um fim, segundo como uma

nos

actividade em si mesma.38 É portanto assente nestas premissas

relacionarmos com o real, alterando a percepção dessa mesma realidade.

tradicionais que se estabelece a redefinição em torno da polémica

Relativamente ao tempo, pela forma como o encaramos e fazemos uso

contemporânea e do reenquadramento entre a arte e a tecnologia.

transformações

que

velocidade

produz

no

modo

de

dele. Relativamente ao espaço, pela forma como se estruturou perante a

Deste modo, a redefinição estabelece-se ao nível da interiorização da

instantaneidade e a velocidade. Deste modo, o estreitamento do planeta,

máquina, nos seus diversos enquadramentos perante o sujeito criador,

com o aumento da velocidade e consequente contracção do espaço, pelo

assumindo-se nas diversas posições entre a utilização e a intervenção.

espaço que está em nós, que nos acompanha, e a desterritorialização,

No primeiro assume a máquina como meio, no segundo como objecto de
intervenção actuando sobre os processos de concepção e programação,

assumem se como factores determinantes nesta reestruturação.
A velocidade instantânea dá ao nosso espaço de interacção com o
mundo exterior o carácter ilimitado. A velocidade nas sociedades
modernas e antigas, como refere Paul Virilio,35 estabeleceu-se sempre
como estruturante/hierarquizante da sociedade (por exemplo, o traçado
das ruas nas cidades). Como consequência actual da aceleração advém
uma relação diferente com o mundo. É possível estar em todo o lado em
simultâneo, e deste modo a noção de estar físico espacial condicionado
temporalmente, não existe ou pelo menos é subvertida. Um transporte é
um meio de percepção, e a grande velocidade anula essa percepção.
Assim, o conceito de alteração do espaço e das suas características na
linha do tempo são subvertidas e anuladas. A questão do cúmulo da
velocidade conduz a uma nova inércia (o limite da velocidade da luz),
onde a chegada restrita dá lugar a uma chegada generalizada.36 Assim,
passa-se de uma estética da aparição em que uma coisa existe através
de uma emergência e de uma fixação para uma estética da desaparição

como crítica ao determinismo redutor, abolindo a oposição entre técnica
e estética.39
1.2C

1.2C Sistemas referênciais

Sobre os sistemas referenciais sobressai a redefinição espaço-tempo,
onde o tempo se estabelece, como fundamental na nossa experiência do
mundo. A noção de identidade pessoal, está intimamente ligada à
memória e à experiência duradoura. É de facto a capacidade de reter
informação que estrutura o sentido da realidade, sendo em grande parte
através da memória que atingimos o sentido de identidade pessoal e nos
recordamos como o mesmo indivíduo, de dia para dia.
Interrelacionado com o tempo, outro aspecto que se estabelece em
termos de apreciação e caracterização é a espacialidade. Espacialidade
que é cunho da nossa existência, onde pelo estabelecimento da métrica
em relação ao espaço que nos rodeia, se constrói a consciência dos
nossos limites, a partir dos quais se estabelecem conexões com o real e
se constitui a aferição. É portanto, neste sentido que a memória

em que as coisas existem porque desaparecem no movimento.

«Levantem-se, acordem, vocês são vítimas de uma ilusão óptica. É
verdade que os aviões e os comboios andam cada vez mais depressa,

sobressai como crucial na consciência da existência fundada nas noções
de espaço e tempo, onde os conceitos de presente, passado e futuro se
revelam como determinantes nesse reconhecimento.

mas vocês ficam cada vez mais inertes.» Paul Virilio.37
Finalmente a tecnologia estabelece a sua inovação, pelos reflexos da
automatização sobre o questionamento da actividade criativa. Na sua

Hoje a visão do tempo estabelece-se nas suas diversas asserções,
passando pela história, pela filosofia, pela ciência e pela arte, por uma
redefinição, onde a noção do tempo universal e absoluto, que

34 A velocidade/rapidez, como uma das seis propostas de Italo Calvino:

Leveza, Rapidez,

Exactidão, Visibilidade, Multiplicidade e Consistência. Italo Calvino, Seis Propostas para o
Próximo Milénio, Lisboa, Editorial Teorema, 1994.
35 Paul Virilio,

A Inércia Polar, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1993.

p. 35.

36 Ibid., p. 40.
37 António Guerreiro (entrevista a Paul Virilio), “Tendemos para a inércia absoluta”,

Expresso-Revista, 13 de Abril de 1990, p. 64R.

38 Referência ao texto de Martin Heidegger, “The Question Concerning Technology”, in

The Question Concerning Technology and Other Essays, New York, Harper Torchbooks, 1977,
39 A referência a Arlindo Machado e à dissertação sobre “Alcance e Limites da Cultura da

Jornal

Interactividade”, apresentada na Conferência Internacional sobre Tecnologias e Mediação, em
Lisboa, Março 1997.

PARTE I – CAPÍTULO I AS PROBLEMÁTICAS DA CIDADE CONTEMPORÂNEA

33

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

5. Moscovo I Á (Wassily Kandinsky, 1906)
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corporizava

em

si

mesma

o

referencial

de

ancoragem

dos

perspectivas permitindo leituras extremas por vezes antagónicas. Neste

acontecimentos e da vida, dá lugar a um tempo relativo, mais subjectivo,

panorama de total liberdade expressiva e conceptual, a insegurança

que depende das condições do observador, e que se centra no sujeito.

instala-se perante a heterogeneidade, considerada perigosa, portadora

Hoje, a simultaneidade entre conceitos: o tempo cíclico (teoria

de qualquer fraqueza e disfuncionalidade. Acusa-se o tempo de falta de

quântica), tempo linear (tempo psicológico e termodinâmica), e tempo

uma ideia firme, alega-se um fim estipulado. Deste modo, o contexto

pulverizado (relatividade), posicionam-nos no mundo do efémero, da

contemporâneo

simultaneidade, onde tudo é ao mesmo tempo. Estamos hoje, num

estratégicas que elegem ao nível dos universos valorativos duas

mundo que se debate dia-a-dia, com as verdades sobre a origem e a

vertentes fundamentais: a histórica e a estética.

existência do Universo. O sujeito estabelece-se no confronto com essas
constantes mudanças e novas realidades.

pela

dialéctica

entre

duas

propostas

O sentido histórico assume-se pelo malogro da falsa repetição,43
como processo de dar falsa segurança ao produto contemporâneo.

O apelo hoje está pois em reclamar um lugar para a intuição do

O cunho do passado, pela má leitura da história impõe-se pela

sujeito e em aceitar uma reconceptualização radical, onde tempo e

descontextualização, pelas colagens pastiche, de formas e signos de

velocidade se assumem como aspectos fundamentais na tomada de

falsos

consciência. A velocidade, e a relação entre espaço e tempo detêm no

historicistas, de manter para não fazer, anulam a contemporaneidade

pensamento actual matrizes de refazimento na procura de novas

esterilizando o sentido criativo. A história assumida como historicista,44

referências. Passamos, como refere Paul Virilio,40 do tempo extensivo da

onde o risco perante tantos triunfos do passado, dá à atitude criativa um

história, ao tempo intensivo de uma instantaneidade sem história,

lugar rarefeito relativamente a esse passado, encarando-o como adição e

possibilitada pelas tecnologias do momento. Deste modo, e ressalvando

não como discussão. Neste sentido, a nostalgia estabelece-se pela

a teoria da relatividade, Virilio encara a teoria do ponto de vista, onde na

transcrição de uma ideia de morte pela conservação no sentido de

arquitectura

embalsamar. E deste modo, os equívocos do nosso tempo em encarar a

e

no

processo

criativo

em

geral,

as

mutações

estabelecem-se e o uso dá lugar ao olhar.
Ao

movimento

cronológico:

passado,

sentidos.

As

políticas

de

desenvolvimento

nos

conceitos

história, assumem-se como uma amálgama de informação e justificação.

«A relatividade do visível tornou-se hoje uma evidência.» Paul

1.2D

afirma-se

presente

e

A nossa cultura apoia-se na vivência, onde novidade, consumo,

Klee.41
futuro,

desgaste e memória, são assumidas como peças fundamentais. A

acrescenta-se agora a velocidade, como o que serve para ver: é a luz da

história, como leitura crítica do passado, estabelece-se como motor da

luz.42

contemporaneidade e não como obstáculo de estagnação ao seu
desenvolvimento e evolução.

1.2D Sistemas valorativos

Num mundo em constante mutação, na necessidade de sistemas

A época estética, impera pelo malogro do já sentido.

valorativos, pontos fixos de articulação, instala-se por vezes um

«A nossa época é estética, mas não no sentido em que tudo se

processo castrador e niilista de aparente justificação. Neste aspecto onde

harmoniza com tudo no irenismo carnavalesco de uma ronda cujos

cada vez mais se manifestam novos conceitos e novas dimensões, a

participantes trocam as máscaras entre si, parodiando se uns aos outros,

atitude criativa alia-se assumindo-se pela pluralidade e pela diferença.
As linguagens desafiam o discurso dominante e redutor dando lugar a
uma multiplicidade de atitudes, cobrindo-se uma variedade de alusões.
Fruto das referências polémicas ao modernismo, retomam-se novas

40 Paul Virilio,

A Inércia Polar, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1993, p. 44.

41 Cf. ibid., p. 61.
42 Ibid., p. 64.

43 Sobre as quatro formas de fazer mal a cidade, julgando estar a fazê-la bem:

o modelo

evocativo (baseadas nas políticas de recriação nostálgica), a inércia equacional (baseadas nas
políticas de continuidade), o modelo franquia (baseadas na importação de modelos urbanos) e
o modelo coleccionador (baseadas na acumulação de peças). Manuel Gausa, “Um Laboratório
como um Contexto mais do que como uma passerelle”, Situação-Crítica, Jornal dos
Arquitectos, n.º 211, Maio-Junho 2003, pp. 68-75.
44 Referência ao sentido ontológico que, segundo Gianni Vattimo, a modernidade confere

à história. Gianni Vattimo, O Fim da Modernidade - Niilismo e Hermenêutica na Cultura

Pós-Moderna, Lisboa, Editorial Presença, 1987.
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nem tão-pouco no sentido em que, negada a possibilidade de relação

Nesta polémica contra o indivíduo, no sentido de resgatar a sua

com o acontecimento histórico, o exercício da arbitrariedade mais

contemporaneidade e o seu lugar de estabilidade num tempo novo,

extravagante se junta à acumulação de uma desordenada erudição: a

reabilitam-se novas formas de estar e de viver. A procura centra-se na

nossa época é estética, porque tudo o que nela é efectual tem de ser

dicotomia entre uma posição histórica e estética. Como pontes de união

marcado a ferro pelo já sentido, porque o sensível e o afectivo se

para a sensibilidade, pelas individualidades e pela sociabilidade, tanto

impõem como algo de já pronto e confeccionado que apenas requer ser

uma como outra se fundamentam no sentir.

assumido e repetido.» Mario

Deste modo, o caminho estabelece-se pela redefinição ou auto

Perniola.45

A época do sentir, impõe como invocação a radicalização no sujeito.

definição pelo aprofundamento e radicalização por um dar a ver de outro

Nessa procura, a posição fenomenológica revela-se como determinante

ângulo,47 no limite um ver interior, um ver de reflexão, de pesquisa e de

da acção sobre o mundo.

conhecimento. Onde a criação e o sentido crítico e valorativo se

Os novos sistemas de apropriação alteraram o modo de ver e
consequentemente a atitude estética e contemplativa, assim como os
seus pressupostos base e a forma de reflectir sobre ela. As grandes
diferenças

com

os

tempos

passados

radicam,

não

apenas

reflectem cada vez mais na presentificação como um lugar em aberto.
1.2E

1.2E Sobre o conceito de rede e as novas formas de agir integradas e interactivas

É pois, neste sentido de constantes variações onde se enquadra o

nas

espaço urbano contemporâneo, que Christine Boyer preconiza três

formalizações, nos meios ou nas técnicas de apropriação e elaboração

imagens representativas da cidade em correspondência com três

perante aquilo que nos rodeia. Variam sobretudo ao nível das condições

momentos distintos na caracterização do espaço urbano: como obra de

da acção e dos seus efeitos ao nível da interioridade do sujeito. A

arte (na cidade tradicional), como panorama (na cidade moderna) e como

diferença regista-se sobretudo no sentir e na emoção estética.

espectáculo (na cidade contemporânea).48

Vista por matizes desajustadas, o sentir actual cai fatalmente na

A cidade como obra de arte é assumida pelo ponto de vista da grande

apatia, na indiferença, no abandono. Assistimos hoje a retomadas de

encenação. Deste modo, e preconizando a posição de Camilo Sitte, a

recuperação do sentir, por tentativas mobilizadoras de libertação da

cidade estabelece-se segundo princípios artísticos, construídos sobre a

indiferença. No Museu do Holocausto, inaugurado em Washington, o que

sensibilidade e o conhecimento, reflectindo-se no seu todo como obra

está presente não é a simples revivência histórica, nem o poder

de arte (imagem 4).

vanguardista dos meios tecnológicos ao serviço do acto artístico. Mas

«(…) Historical monuments and civic spaces as didactic artifacts were

sobretudo essa tentativa, de substituir o já sentido, aquilo que nos é

treated with curatorial reverence. They were visualized best if seen as

alheado, que tende a desaparecer, que já foi exaustivamente consumido

isolated ornaments; jewels of the city to be placed in scenographic and

por todo o poder da imagem e pela crónica da reportagem, por uma

iconographically composed to civilize and elevate the aesthetic tastes

nova imposição, por uma necessidade, quase de sobrevivência, a da

and morals of an aspiring urban elite. This was an architecture of

consciência do sentir verdadeiramente interior. Deste modo, as emoções

ceremonial power whose monuments spoke of exemplary deeds,

fabricadas são tentadas no posicionamento de um lugar em aberto. A

national unity, and industrial glory.» Christine Boyer.49

socialização dos sentimentos, define a época dos nossos alheamentos,
das nossas apatias perante o mundo e perante a vida.

A cidade como panorama, assume a perspectiva mecanicista
protagonizada por Le Corbusier, como geradora de uma nova apreensão

«Se a ideologia era a socialização dos pensamentos, a sensologia é a
dos sentidos (...)» Mario Perniola.46
47 Referência ao texto: Isabel Carlos, “Da Necessidade de Ver” in AAVV,

Depois de

Amanhã (catálogo da exposição Depois de Amanhã – Centro Cultural de Belém), Lisboa,
Electa-Lisboa 94, 1994.
48 M. Christine Boyer, The City of Collective Memory - Its Historical Imagery and
45 Mário Perniola,
46 Ibid., p. 15.

Do Sentir, Lisboa, Editorial Presença, 1994, p. 24.

Architectural Entertainments, Cambridge-Massachusetts, The MIT Press, 1994.
49 Ibid., pp. 33-34.
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do espaço, onde movimento e circulação se impõem como marcos

globalização, instauram-se duas estratégias paralelas e complementares:

inovadores na relação e redefinição dessa mesma envolvente urbana

por um lado as dinâmicas de homogeneização, mais vastas e difusas;

(imagem 5).

por outro as estratégias da economia mundializada, assentes na

«In a few more decades, the modern metropolis of the early
twentieth century would seem to be an anarchic visual arrangement. Now

competitividade e na diferenciação.52
Pensar

em

termos

de

rede,

é

alterar

completamente

certos

the city appeared as an open and expansive panorama, ruled by the

paradigmas de um novo planeamento urbano e territorial. Tal como

transformation of space and time that modern modes of travel

refere Ricard Pie,53 assistimos a mudanças como: a passagem da

engendered. The new experience of moving through the city tended to

zonificação

erase the tradicional sense of pictorial enclosure as the cityscape was

reequilíbrio à complementaridade, da hierarquia à cooperação, da

transformed into a series of fleeting impressions and momentary

delimitação à abertura, da auto-suficiência à inter-relação. Onde pensar

encounters.» Christine

em termos de rede implica uma cooperação instrumental assente numa

Boyer.50

A cidade como espectáculo, representa a cidade estabelecida sobre

à

mescla,

da

homogeneização

à

diversificação,

do

nova governabilidade.54

bandas invisíveis de comunicação electrónica, onde se determinam as

«(…) se puede observar cómo la red está sustituyendo al átomo como

redefinições espacio temporais que estruturam a nova condição de

símbolo general de la ciencia: mientras que el átomo representa la

relação com a envolvente, resumida na imagem teatralizada da

simplicidad, la regularidad y el cierre, la red invoca la complejidad, la

simulação (imagem 6).

flexibilidad y la apertura.» Jönsson, Tägil y Törnqvist.55

«(...) a city in which appropriations of historical styles and restaged
scenographic allusions now become bounded nodes within an urban
composition criss-crossed by highways and invisible electronic circuitry.
Simulated environments, the spreading out of designed milieus, posed
theatrically staged compositions, the blown-up chromolithographs of
billboards and mesmerizing advertisements dazzle in front of our eyes
as pure visual displays.» Christine Boyer.51
Neste contexto e enfatizando a cidade como espectáculo, o modelo
da condição contemporânea, enquadra-se a problemática do consumo
como paradigma de caracterização, sobre o qual se abrem novas
potencialidades em formas de agir integradas e interactivas. Neste
âmbito a noção de rede assume-se como característica evidente, pelo
52 Segundo Saskia Sassen, é exactamente nas realizações locais que se constitui o

seu carácter omnipresente, pela sua flexibilidade e adaptabilidade em

fundamental do fenómeno da globalização, onde a cidade actual se assume como

diversas formas da actividade: as pessoas, os bens de consumo os

campo/suporte para todo um novo tipo de dinâmicas e actuações. Saskia Sassen, “La Ciudad

dados, distribuem-se por todo lado, são móveis e simultaneamente
localizados. As pessoas organizam-se em torno dos seus centros de
actividade, os bens de consumo em torno dos grandes pólos comerciais,
os

dados

em

discos

rígidos.

Associado

às

componentes

desta

Global: Una introducción al concepto y su historia”, in AAVV (edição de Rem Koolhaas, Stefano
Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi e Hans Ulrich Obrist), Mutaciones, Barcelona, Actar/Arc en
rêve centre d´architecture, 2000, pp. 104-114.
53 Ricard Pie, “El territorio en la sociedad de las redes”, in AAVV (coordenação de Joan

Subirats), Redes, Territorios y Gobierno - Nuevas Respuestas Locales a los Retos de la

Globalización, Barcelona, Diputació Barcelona, 2002, pp. 255-268.
54 Sobre o conceito de rede e a estrutura organizativa em rede, destaca-se a referência à

vertente de segurança, ligada tanto à génese do conceito e às suas ligações com os primeiros
modelos de implementação da Internet (ver alínea 1.1 O conceito de rede como paradigma da
condição actual, p. 29) como a dissolução da eficácia do modelo de cidade compacta,
50 Ibid., pp. 40-41.
51 Ibid., pp. 47-48.
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1.3 O contexto europeu e a reinvenção dos conceitos

1.3B

1.3B Enquadramento crítico da cidade europeia – momentos chave que antecederam a situação contemporânea

No seu enquadramento a cidade europeia destaca-se pelo percurso
da sua história e da forma como os diversos momentos antecederam e
Á As grandes metrópoles e a particularidade da diferenciação
europeia Á Enquadramento crítico da cidade europeia – momentos chave

Na sua génese a cidade europeia nasce da dissolução do mundo

que antecederam a situação contemporânea Á O sistema europeu e as

antigo e das posteriores realidades urbanas que derivaram da Idade

novas estratégias conceptuais
1.3A

proporcionaram a situação actual.57

Média, e que continuaram a caracterizar de um modo preponderante as
cidades que cresceram nas épocas seguintes.

1.3A As grandes metrópoles e a particularidade da diferenciação europeia

No contexto da contemporaneidade, o

modelo

europeu

e

a

diferenciação que caracteriza as suas zonas urbanas, parece insurgir-se
com algumas particularidades. De facto, directamente associado às
grandes metrópoles surgem designações como Nova Iorque, Los Angeles
ou Tóquio, como expressões símbolo desta nova fase da história das
cidades. Contudo, é também no contexto europeu que as novas
estratégias de integração e proliferação em rede, seja de bens de
consumo, seja de novas formas de ócio, de modas ou de costumes,
tomam forma, em termos de espaço e de cultura urbana.

A cidade moderna assume-se como uma construção lenta que vê a
sua configuração no início do Renascimento até ao século XIX, não sendo
portanto

produto

de

uma

só

época,

encontrando

diversos

reconhecimentos e representações ao longo da história (a racionalidade

cartesiana do século XVI, a captura do infinito no século XVII, a
regularidade e transparência do século XVIII, até à articulação e a
hierarquia do século XIX).58 Subjacente a toda esta estrutura existe um
pressuposto de continuidade, uma espécie de palimpsesto integrado
O final do século XX, é invadido por uma figura oposta a esta

Novos tipos de urbanização actuam sobre os tecidos e os sistemas
existentes, num sentido de qualificar e agradar - proporcionar felicidade,
onde a cidade se assume nas suas diversas expressões, sobre um leque
de variedade e multiplicidade. De forma semelhante, embora com uma
intencionalidade e alcance muito maiores, do que aconteceu na Idade
Barroca, a cidade contemporânea encontra na sedução e no fascínio, um
principal princípio de organização e desenvolvimento.

continuidade, ou seja introduz a ideia do fragmento. Na cidade a
fragmentação estrutura-se no progresso técnico da comunicação, das
infra-estruturas e do transporte (material e imaterial).
A cidade contemporânea estrutura-se sobre este legado, embora
introduzindo a representação de uma nova forma de tempo: uma
sociedade constituída e diversa da sociedade moderna, uma economia
diversamente organizada. A cidade contemporânea é uma cidade fractal.

Neste âmbito, os suportes de intervenção, a sua história e a sua
cultura insurgem-se como aspectos primordiais de diferenciação, nos
quais o panorama europeu ganha obviamente destaque e singulariedade.
Deste modo, a referência a Giandomenico Amendola,56 assume-se pela
reintrodução de conceitos ligados ao lugar, ao genius loci. De facto, a
sua abordagem entre cityscape e mindscape, como aspectos da

O cenário futuro será provavelmente assinado por um acréscimo
acentuado

da

mobilidade,

pelas

questões

ambientais,

por

uma

redistribuição do espaço público, diminuindo provavelmente a gestão e o
espaço de propriedade de uso público para um aumento da gestão e da
propriedade privada. É portanto difícil que a cidade contemporânea

grandes

encontre a estabilidade formal que teve nos momentos da cidade antiga

particularidades nas quais se insere sem dúvida o contexto europeu.

e moderna que caracterizaram a Europa Ocidental. Deste modo,

Deste modo, associando à ideia de cityscape o panorama físico da

estabelecem-se novos padrões organizativos, definidos em estruturas

contemporaneidade,

trazem

para

o

plano

de

discussão

cidade, associa ao mindscape o panorama daquilo a que chama alma e

cultura da cidade, retomando o conceito do genius loci e o seu impacto
sobre a cidade contemporânea.

57 Sobre o enquadramento crítico da cidade europeia e a referência às três revoluções

urbanas modernas: a cidade do Renascimento, a cidade da Revolução Industrial e a cidade
actual. François Ascher, Los Nuevos Principios del Urbanismo – El fin de las ciudades no está a

la orden del día, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
56 Giandomenico Amendola,

La Ciudad Postmoderna – Magia y Medio de la Metrópolis

Contemporánea, Madrid, Celeste Ediciones, 2000.

58 Referência a Leonardo Benevolo,

A Cidade na História da Europa, Lisboa, Editorial

Presença, 1995.
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7. Mapa da União Europeia com marcação esquemática das zonas urbanas Á (Margarida Louro, 2003)
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grandes espacios: en primer lugar, la megalópolis europea con su nodo

mais difusas, mais fragmentadas, mais fractais.

«A Europa está a construir-se. É uma grande esperança, que só se

central en Alemania, donde se encuentra la mayor concentración de

concretizará se tiver em conta a História: uma Europa sem História seria

ciudades de Europa y con extensiones hacia Inglaterra, París y Milán. Ésa

órfã e pobre. (…)

es la columna vertebral del sistema de ciudades. Un segundo espacio

Na sua tendência para a unidade, o continente foi palco de discórdias,

el tercero a la red de capitales nacionales. Una nebulosa urbana que

conflitos, divisões, contradições internas. (…)
É nossa ambição proporcionar elementos de resposta às grandes
questões com que se defrontam aqueles que constroem e construirão a
Europa, e aqueles que, no mundo inteiro, se interessam pela Europa:
“Quem somos? Donde vimos? Para onde vamos?”» Jacques Le Goff.59
1.3C

adopta una morfología de no fácil interpretación.» Andrés Precedo
Ledo.61
Assume-se assim uma nova estrutura organizativa, assente em redes
policêntricas, que baseadas em novos factores de interpretação das
relações territoriais, segundo critérios específicos (imagem 8) se podem

1.3C O sistema europeu e as novas estratégias conceptuais

Na

corresponde al eje policêntrico mediterráneo y al corredor del Danúbio, y

particularidade

do

contexto

europeu,

no

âmbito

das

sintetizar em três modelos urbanos de organização espacial:62

transformações económicas, políticas e sociais que caracterizam a

O modelo de lugares, formado por cidades de diverso tamanho e

contemporaneidade, sobressaem diversos aspectos fundamentais, nos

função integradas em redes urbanas hierarquizadas do tipo clássico, em

quais a União Europeia e os seus estados membros tomam um papel

que as relações de dependência se estratificam entre as cidades de níveis

fundamental (imagem 7). De facto, além dos diversos aspectos já

inferiores e as cidades de níveis superiores.

referidos no âmbito de uma globalização generalizada que dá lugar a

Um segundo modelo, relacionado com as redes especializadas, ou

uma internacionalização crescente da sociedade e da economia,

seja formada por um conjunto de cidades de diferentes escalas ou níveis,

associa-se, juntamente com a reestruturação dos sistemas produtivos,

que se inter conectam por ligações funcionais de complementaridade e

diversas transformações no desenvolvimento espacial das cidades. Na

intercambio específico, de forma descontínua.

Europa a todos os factores globais mencionados, acrescenta-se ainda a

O terceiro modelo, apresenta-se como uma variação do modelo

criação do Mercado Único em 1992 e a abertura das fronteiras, aspectos

anterior, pelo seu carácter multicêntrico integrado. Trata-se de uma

que além da reorganização territorial, social e económica inerente,

organização espacial complexa que sobrepõe as relações/redes de uma

abriram novas oportunidades e trouxeram também muitas incertezas.

área central, sobre a qual interagem subsistemas periféricos nos quais se

Sobre estas articulações, são muitas as descrições que se têm

integram cidades/núcleos de nível inferior.

elaborado sobre a estrutura espacial do sistema europeu de cidades,

Esta visão permite o registo de uma Europa policêntrica,63 inserida

assim como a sua articulação a diversas escalas (nacional, regional e

simultaneamente numa rede de relações de diversos níveis entre essa

local). Na realidade todos têm elementos em comum, ainda com

multiplicidade de centros e a hierarquia funcional estabelecida. Nesta

aportações e pontos de definição por vezes diferentes, sendo da leitura

perspectiva as concepções metapolitanas europeias,64 centram-se nas

complementar entre as diversas versões que se pode desenhar um

capacidades de gerir as mutações urbanas. O lugar que se abre é talvez

modelo de interpretação. Assim e segundo Andrés Precedo Ledo,60 na

de forma mais evidente, bem diferente do contexto americano, por

sua leitura síntese sobre o estatuto de redes de cidades na estrutura

diversas razões como: o carácter histórico e antigo do contexto urbano,

europeia, podemos considerar o seguinte:

«Una primera visualización de la localización de las ciudades nos
presenta un territorio de desigual densidad urbana, formado por tres

61 Ibid., p. 100.
62 Ibid., pp. 107-108.
63 Referência à imagem 20, p. 74.

59 Cf. ibid., pp. 11-12 (Prefácio).
60 Andrés Precedo Ledo,

Ciudad y Desarrolo Urbano, Madrid, Editorial Sinteses, 1996.

64 Referência a François Ascher,

Metapolis – Acerca do Futuro da Cidade, Oeiras, Celta

Editora, 1998.
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8. Esquemas territoriais dos países da UE em função de critérios específicos Á (Cf. Reclús-Datar in Andrés Precedo Ledo, Ciudad y Desarrolo Urbano, 1996)
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a velocidade de transformações ao longo do tempo, a multiplicidade de

evoluir de forma unitária, não se podem utilizar em todo o lado os

acumulações históricas e simbólicas, a tradição do poder político e da

mesmos instrumentos para gerir as transformações.» François Ascher.65

sua intervenção e gestão. Pelo que as práticas urbanas europeias se

Ainda neste âmbito destacam-se algumas referências à evolução das

assumem ou tendem a definir-se de uma forma bem distinta e

políticas urbanas na Europa, dentro do período entre a segunda metade

diferenciada.

do século passado e a actualidade. Esta evolução assumiu-se não apenas

Neste quadro desenham-se dois eixos pontuados pelos diversos

pelos

factores

económicos,

tecnológicos

e

organizativos

que

extremos: o urbanismo de enquadramento/acompanhamento (mais

reestruturaram o sistema global, como também se inspiraram numa nova

ligado às estratégias pontuais e portanto geradoras de fragmentações e

percepção cultural e vital da cidade por parte dos seus cidadãos.

(mais

Nas diversas incursões teóricas que se têm feito sobre o território

planeador, concebendo e reproduzindo uma cidade por parcelas

europeu, na discussão de formas mais apropriadas de integração,

homogéneas e por continuidades) e um outro eixo que retoma as

sobressaem como aspectos relevantes as dúvidas sobre a integridade do

classificações de Francoise Choay que vai de um urbanismo culturista

território, no seu todo e na construção da sua identidade.66

descontinuidades)

que

privilegia

os

e

o

urbanismo

valores

culturais

voluntarista/antecipador

tradicionais,

aos

projectos

progressistas que privilegiam os valores de progresso, de higiene e de
meio ambiente. Neste âmbito obtêm-se quatro referências limite que se
assumem de alguma forma como arquétipos de concepções urbanas: o
modelo

voluntarista-progressista

ligado

às

teses

do

urbanismo

funcionalista moderno (CIAM); o modelo voluntarista-culturista que de

Sobre as diversas políticas de renovação urbana destacam-se a
recuperação de frentes marítimas, a regeneração urbana em cidades
industriais em crise, a reconversão de cidades turísticas, as estratégias
de terciarização metropolitana, as cidades capitais, as cidades de regiões
periféricas, as tecnopólis (o exemplo de Silicon Valley no contexto
americano) e a associação ao exemplo francês de Lyon e Bordéus como
exemplos

de

desenvolvimento

assentes

na

concentração

de

certo modo tenta incluir a cidade contemporânea no quadro da urbe

universidades e centros de investigação especializada, como acções

clássica

modelo

específicas de intervenção. Esta síntese ilustra a grande escala e a

enquadrador-culturalista notavelmente representado pela arquitectura

diversidade das intervenções que animam o território urbano europeu.

urbana, e a corrente tipo-morfológica iniciada em Itália nos anos 60 por

Sobressai a força criativa e a capacidade de inovar de forma muito

S. Muratori, C. Aymonino, A. Rossi e G. Grassi, os quais propõem

superior ao que acontecia até então, quando as intervenções se dirigiam

inscrever as intervenções urbanas nas tipologias preexistentes, com a

mais ao crescimento do que à transformação.

(Krier,

Boffil,

como

exemplos);

o

finalidade de assegurar as continuidades e as homogeneidades. E

No âmbito desta heterogeneidade a eficiência de um sistema de

finalmente, o modelo enquadrador-progressista que apenas pode ser um

planeamento interage obviamente com a governabilidade territorial, e as

urbanismo de acompanhamento nas periferias devendo nas zonas

teses de revisão que se estabelecem a diversos níveis e disciplinas.67

centrais intervir de um modo mais enquadrador como se inscreve o
plano de acção defendido por Rem Koolhaas.

«De facto, a heterogeneidade das metápoles, a variedade dos espaços

Deste modo, a centralização comunal cede lugar nas diversas teses
apresentadas a uma participação local cada vez mais activa e
interveniente. A revitalização desses novos modos

de

acção

e

a conceber e os problemas a resolver, necessitam do recurso a
concepções urbanas variadas e a uma larga abertura de registos, de
soluções e de métodos do urbanismo e da “arte urbana”. Não pode
existir aí nem uma só maneira de fazer ou de modificar uma grande
cidade, nem um só princípio formal para a organizar. A metápole, que já
resulta de lógicas diversificadas, antigas ou contemporâneas, não pode

65 Ibid., p.156.
66 Referência ao Projecto de investigação

USE, desenvolvido por Stefano Boeri, como uma

reflexão teórica-prática sobre um conjunto de lugares e processos de transformação do
espaço urbano europeu. Stefano Boeri, “Apuntes para un programa de investigación” in AAVV
(edição de Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi e Hans Ulrich Obrist),

Mutaciones, Barcelona, Actar/Arc en rêve centre d´architecture, 2000, pp. 356-413.
67 Referência a Francesco Indovina, Manuel Castells e a António Font, como posições

paradigmáticas sobre a necessidade de revisão conceptual dos modos de agir e gerir o espaço
urbano contemporâneo.
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9. A Cidade Descartável Á (Margarida Louro, Fotocomposição 1999)
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participação abre lugar a um novo modelo de cidadania e consequente
gestão territorial, onde a posição do arquitecto e a figura do urbanismo
acentua

uma

posição

charneira

no

consenso

e

na

articulação

multidisciplinar.

aos países de Leste, e a imigração em massa.
2. A transição sócio-económica e o seu impacto espacial. A transição
de uma sociedade fundamentalmente industrial a uma sociedade
terciária assente: no avanço tecnológico das novas redes de transporte e

É perante esta situação de revisão contemporânea, que os meios de

de acessibilidade, na eliminação das barreiras tradicionais de circulação

actuação sobre a cidade se restabelecem significativamente, indo ao

de capital e de fluxos, na especialização flexível da produção associada a

encontro das complexidades subjacentes a uma realidade urbana em

uma integração logística da procura da produção e da distribuição

constante transformação. Neste sentido, o planeamento, como meio

(permitindo

estruturante de colectivamente reajustar o processo de desenvolvimento

localização espacial para as empresas produtoras). Aspectos que

espacial a novas formas de produção, utilização e apropriação do espaço

potenciam tanto o crescimento do emprego nos serviços como

urbano decorrente de um enquadramento cultural e social integrado no

sobretudo, a orientação qualitativa da procura de bens cada vez mais

seu tempo, tende a adequar-se a uma situação dinâmica, de constante

selectivos face a um mercado de constantes mutações, caracterizado

transformação.

pela diversidade das preferências dos consumidores e da emergência de

alterações

significativas

nas

outrora

exigências

de

Os novos contextos de abordagem, requerem uma nova postura

novos sistemas de valores e estilos de vida. Aspectos que em síntese se

perante o planeamento urbano com a convicção de que é necessário

reflectem em importantes processos de reestruturação urbana e

entender

periurbana.

e

actuar

sobre

as

condições

socio-económicas

do

desenvolvimento, não apenas nas suas consequências: segregação,
desemprego,
degradação

reestruturação
ambiental,

mas

económica,
sobretudo

especulação
antevendo

imobiliária,
e

3. A transição urbana e a emergência de um sistema urbano europeu,
associado

a

factores

diferenciados

como

a

suburbanização,

a

actuando

desurbanização e a reurbanização através da simultaneidade de

preventivamente, de modo a estimular um ambiente local propício tanto

diferentes fases de desenvolvimento urbano em diversas regiões e países

ao habitar como à iniciativa empresarial ou à inovação social num

europeus.

contexto crescente de competitividade interurbana. Deste modo, e

4. As novas lógicas de localização associadas aos meios de transporte

retomando o contraste sintetizado entre a densificação física e a

e à sua eficácia em termos de distância ampliando hipóteses de

anulação

ocupação territorial.

espacial,

as

opções

do

planeamento

contemporâneo

assumem-se como valorização de uma cultura de transformação e de

Alterações que se imprimiram sobre o funcionamento das cidades

recuperação urbana (reabilitação e refuncionalização) em detrimento de

alterando

uma cultura de expansão física da cidade. Neste contexto a eficácia da

espacio-funcional das redes de cidades e do território. Hoje mais de 80%

transformação urbana depende da articulação dos vários actores

da população da União Europeia vive em regiões urbanas (aglomerações,

urbanos, não havendo um modelo único para o desenvolvimento da

áreas metropolitanas) e a cidade assume-se como o lugar paradoxal

cidade, mas princípios gerais que se adaptam a cada caso concreto.

onde se concentram os progressos económicos, a inovação tecnológica e

Sobre a reestruturação espacial e o processo de urbanização,
denunciam-se quatro aspectos referenciais nas transformações urbanas

os

seus

modelos

de

crescimento

e

a

organização

cultural, os serviços mais qualificados, e também onde se concentram a
grande parte dos problemas pessoais, sociais, ambientais, etc…
A cidade descartável (imagem 9) assume-se assim como uma

europeias:68
1. A formação de um novo mapa nacional-europeu, ligado a três

proposta de reflexão crítica sobre o contexto da cidade contemporânea e

acontecimentos históricos recentes, a integração económica, a abertura

o paradoxo onde se definem hoje as directrizes que pontuam o
crescimento e as transformações urbanas.
Paradoxo que se estabelece entre as propostas de densificação,

68 Andrés Precedo Ledo,

Ciudad y Desarrolo Urbano, Madrid, Editorial Sinteses, 1996, pp.

revistas na redefinição de escala urbana e os novos pressupostos de

81-84.
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telepresença e comunicação à distância, numa interacção que abre
rasgos a novas condições de urbanidade, assentes nos conceitos de
contraste e de instantâneo.
A acção de urbanizar revê-se assim entre a vontade de massificação e
sobreposição física dos tecidos existentes e as potencialidades da
ausência, proporcionadas pelo poder dos media e da tecnologia,
assumidas na expansão omnipresente da condição de ser cidade, através
dos novos meios de agir, intervir e estar à distância.
A densificação dos centros urbanos concretiza-se pela construção
cada vez maior dos tecidos existentes, na necessidade de procura de
sustentabilidade das cidades, rentabilizando os solos e proporcionando
formas de financiamento à remodelação existente.
A globalização concretiza-se no extremo pelo potenciar da ausência
física, revendo toda a problemática formal do crescimento urbano
tradicional, onde a computarização do trabalho, do ensino, do comércio,
do lazer, etc., se assumem como estratégias de remodelação urbana
perante novas formas de presenciar os acontecimentos.
A cidade descartável enquadra-se como o reflexo, dessa dupla
condição de ser urbano.
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CAPÍTULO II – O contexto do consumo na sociedade actual

surge associado ao tempo gasto em actividade não produtiva, não
significando necessariamente indolência ou langor. O ócio, derivado do
termo otium liga-se ao lazer, ao prazer, ao lúdico, em oposição a

2.1 O consumo como condição omnipresente sobre o espaço
urbano

negócio, derivado do termo negotium, assume-se como a negação do
ócio, e certo modo associa-se à ocupação, à tarefa.
Esta relação conceptual, entre o consumo, o ócio e o lazer,
demarcou-se ao longo dos tempos com interpretações diferenciadas e

Á O estatuto do consumo na condição actual Á Posse e Acesso –

opostas.

Thorstein

Veblen,70

apresenta

o

conceito

de

ócio,

enquadramento de alguns aspectos conceptuais Á A cidade como objecto

relacionando-o com o consumo como forma de excesso ou de supérfluo.

de desejo – sobre o enquadramento das diversas relações entre a cidade

«Durante os primeiros estágios do desenvolvimento económico, o

e o consumo
2.1A

até

2.1A O estatuto do consumo na condição actual

O consumo assume-se hoje como condição omnipresente sobre o
espaço urbano, redefinido sobre o próprio estatuto de urbano versus não

urbano. Hoje pela proliferação alargada das redes de informação e de
mobilidade, projectadas para além das infra-estruturas tradicionais de
comércio, de cultura, de ócio e lazer, promove-se uma situação
ampliada, onde o desejo de consumir tudo se imprime sobre quase
todos os domínios territoriais.
Até aos princípios do século XX, a ideia de consumo associava-se
fundamentalmente a conotações negativas. Consumir, era consumar,

esgotar, acabar.69 É só com a introdução e a difusão de bens de
consumo vendidos em estabelecimentos comerciais e com uma marca
reconhecida, bem como com a expansão da publicidade e do marketing,
que o acto de consumir se torna legítimo e positivo.
No enquadramento conceptual são diversos os termos que se
interligam com a dimensão ampliada do consumo. Se actualmente esse
enquadramento se justifica pelo próprio estatuto omnipresente do
termo, o confronto de algumas etimologias históricas são elucidativas
das oposições actuais. De facto, consumo, ócio e lazer, são à partida
designações compatíveis na descrição e caracterização contemporânea,

consumo ilimitado de bens, especialmente dos bens de maior excelência,
e como regra qualquer consumo que exceda o mínimo necessário à
subsistência, pertence normalmente à classe ociosa.» Thorstein Veblen.71
Joffre Dumazedier asssume-se como o primeiro teórico francês que
estabelece reflexões teóricas sobre o lazer. Assumindo-o como uma
realidade tangível, correspondente a um tempo social específico que
compõe três dimensões e que podem ser traduzidas de enlace, de

diversão e de desenvolvimento.72 O tempo do lazer, vincula-se assim à
afirmação do próprio indivíduo, como uma liberdade de escolha, perante
um léxico variado de ofertas e opções.
O consumo adquiriu assim a partir da segunda metade do século XX,
um estatuto privilegiado, ganhando autonomia e relevo e assumindo-se
quase como mandamento moral. De facto, as diversas reflexões sobre o
consumo e sobre o seu estatuto durante a 2ª metade do século XX, são
variadas e complexas, sintetizando-se numa passagem de um consumo
unidimensional ligado a uma sociedade de massas, a um consumo
multidimensional ligado a uma diversidade de coexistências e assente na
oposição múltipla.73 As diferentes décadas entre 60 e 90, organizam e
caracterizam o estatuto do consumo em lógicas bem diferenciadas, por
vezes até opostas, significativas de uma pluralidade coexistêncial, sobre
a qual se constrói o momento actual.

que imprimem ao consumo muito mais que uma descrição funcional
ligada ao comércio e à necessidade básica de comprar. Hoje o consumo
assume-se como um estádio existencial. Por seu lado o termo ócio,

70 Thorstein Veblen,

A Teoria da Classe Ociosa - Um Estudo Económico das Instituições,

São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1965.
71 Ibid., p. 78.
72
69 Só como referência em inglês, o nome corrente da tuberculose era associado ao termo

consumption, que ainda hoje nalguns dicionários surge como especificação de doença
devastadora, embora como sentido secundário da palavra.

Cf. AAVV, “Dossier: Loisirs Urbains”, Urbanisme

(magazine International de

l´Architecture et de la Ville), n.º 319, Julho-Outubro 2001, pp. 52-87.
73 Linda Gobbi, Francesco Morace, Roberto Brognara, Fabrrizio Valente,

I Nuovi Boom,

Milano, Sperling & Kupfer Editori Spa, 1993, p. 1.
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10. UPC Code Á (www.barcodeart.com/science/science.html, 2002)
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Se a década de 60, corresponde a uma lógica de consumo funcional e

compradores e os vendedores procediam à troca dos seus diversos

aquisitiva, os anos 70 correspondem a uma postura mais crítica e

produtos (pelo menos até ao século XII), no século XVIII, já se assume

transgressora. Por sua vez, os anos 80 evidenciam-se por uma visão

uma versão mais dilatada, que abrange todo o processo abstracto da

mais teatral e ostentativa, enquanto que a década de 90 se assume com

compra e da venda de qualquer produto. Hoje, evoluindo de certo modo

afecto/identificativa.74

uma lógica

De facto, como define Gilles

2.1B

desta concepção o mercado, ou melhor, o consumo é omnipresente nas
Lipovetsky,75

o capitalismo das

nossas existências e vivências.

necessidades renunciou à santificação dos ideais em benefício dos

A prosperidade do mercado é a medida da nossa prosperidade.77 A

prazeres renovados e dos sonhos de felicidade privada. De certo modo,

nova era vê as redes tomarem o lugar dos mercados e a noção de acesso

uma nova consciência, ou melhor ainda uma nova sociedade emerge em

substituir-se à de propriedade. A troca de bens entre vendedores e

que o desejo não se instala já como algo perverso e estrangulado mas

compradores, é substituída por um sistema a curto prazo que intervém

sim exacerbado, enaltecido até. A civilização do bem-estar consumista,

entre servidores e clientes organizados em redes. Os mercados dão lugar

assume-se como a grande dissolução das teorias moralizadoras que

às redes, estas transformações assumem-se nas bases de grandes

erradicavam os imperativos sobre o carácter nocivo do consumo.

alterações do sistema capitalista. Assiste-se a uma transição entre um

Impõe-se uma cultura que abre lugar ao prazer e à felicidade como

regime de propriedade baseado numa ideia de património para um

estatuto imprescindível no direito individual. Através dos diversos

regime de acesso, usufruto a curto ou médio prazo de recursos

mecanismos da publicidade, do marketing, dos media, dos acessos

controlados por redes de fornecedores.

fáceis através dos créditos bancários, perante a grande diversidade e

«Estas transformações, ocorridas na organização das relações

abundância, instala-se um novo capitalismo de prazeres renovados e de

económicas, reflectem uma mudança ainda mais profunda, afectando a

sonhos de felicidade privada.

própria natureza do sistema capitalista. Estamos em vias de passar de

«(…) o usufruto do presente, o templo do eu, do corpo e do conforto

uma produção industrial para uma produção cultural. Os futuros

tornaram-se a nova Jerusalém dos tempos pós-moralistas.» Gilles

sectores de ponta assentarão na mercantilização de uma inteira gama de

Lipovetsky76

experiências culturais, mais que nos produtos e nos serviços tradicionais
fornecidos pela indústria. As viagens e o turismo internacional, os

2.1B Posse e Acesso – enquadramento de alguns aspectos conceptuais

A condição omnipresente do consumo na contemporaneidade,

parques temáticos e as cidades-museu, os complexos de tempos livres,

prende-se com um aspecto essencial a partir da transição da noção de

a cultura do corpo, a moda, a cozinha, os desportos profissionais, o

posse da propriedade física para a noção de acesso a bens e serviços. De

jogo, o cinema, a televisão, os mundos virtuais do ciberespaço e toda a

facto,

pelo

espécie de actividades de recreio baseadas nos media electrónicos estão

economista Jeremy Rifkin, sobre a análise das transformações do

em vias de se tornarem o eixo portador de uma forma de

capitalismo actual, e a sua projecção na evolução da economia nas

hipercapitalismo que explora o acesso às experiências culturais.» Jeremy

últimas décadas, assistimos a uma redefinição, que se estrutura

Rifkin.78

e

retomando

aqui

alguns

dos

aspectos

defendidos

fundamentalmente em dois aspectos essenciais: a transição da posse
para o acesso.
Se na sua génese a palavra mercado se associava ao espaço onde os

74 Ibid.
75 Gilles, Lipovetsky,

O Crepúsculo do Dever - A Ética Indolor dos Novos Tempos

Democráticos, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1994.
76 Ibid., p. 60.

77 Jeremy Rifkin,

A Era do Acesso - A Revolução da Nova Economia, Lisboa, Editorial

Presença, Lisboa, 2001.
78 Ibid., p. 19.
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11. Cariotipos dos cromossomas humanos Á (www.genetics.nurii.net/B/4humangenoproject/human%20genom, s.d.)
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contemporânea

experiência, é a própria vida humana a ser transformada na mercadoria

assume-se como uma economia da experiência.79 A trajectória do

fundamental, ao mesmo tempo que o mercado se eleva em controlo da

capitalismo iniciou-se com a comercialização do espaço e da matéria,

nossa existência individual e colectiva. É esta transformação entre os

hoje está em vias de culminar na transformação em mercadoria da

nossos dispositivos existenciais, este conflito entre a posse e o acesso,

O

consumo

como

fundamento

da

condição

duração e do tempo humano. A vida torna-se ela própria uma
mercadoria, associada à constante necessidade de novidade e de
inovação, associado aos quais e com referência à lei de Moore os

produtos inteligentes duram menos que os habituais.80 De facto, os
produtos

inteligentes

contêm

circuitos

integrados,

que

evoluem

constantemente alterando assim os desempenhos e as capacidades de
aperfeiçoamento. Promove-se assim o encurtamento do ciclo de vida
destes produtos e uma maior versatilidade dos consumidores.
Neste campo de grandes redefinições conceptuais, onde a grande
dimensão de uma sociedade hiper-capitalista assenta em conceitos
como o acesso, a troca e a experiência, sobressai o lugar do indivíduo.

«A pessoa é aquilo que luta por (…) aceder à sua própria realidade
ou, noutros termos, por se apropriar do mundo exterior.» Hegel.81
Uma condição inovadora que poderemos descrever, num sentido
crítico mas elucidativo, como uma espécie de ADN em leasing, onde num
cenário projectado, imaginemos um mundo muito parecido com o actual,
apenas com a pequena diferença de a estrutura monetária que
actualmente rege a capacidade dos mercados, ser substituída por uma
capacidade de desempenho que de certo modo excluía a tradicional
existência de dinheiro. A cada indivíduo era atribuído à partida (através
da análise da sua capacidade produtiva – no limite pelo seu ADN) o seu
contributo para a produção de riqueza/rendimento mundial (PIB), ao qual
correspondia um crédito de usufruto, ou de utilização dos diversos bens
de consumo (imagem 11).

este conflito entre duas sensibilidades tão opostas que define e
caracteriza os paradoxos actuais, e as tendências que de certo modo
conduzem a nossa contemporaneidade.
2.1C

2.1C A cidade como objecto de desejo – sobre o enquadramento das diversas relações entre a cidade e o consumo

Esta nova visão sustenta-se naquilo a que se poderia chamar uma
economia sem peso. De facto, a desmaterialização do peso dos produtos
e o emagrecimento físico e espacial das empresas e dos edifícios,
reflecte-se no espaço urbano e na sua configuração territorial.
Estratégias associadas como a estrutura de produção ligada aos modelos
do just in time, promovem o desaparecimento dos stocks, possibilitando
múltiplas versatilidades em detrimento das rígidas condições de
localização e implantação. Associado a esta crescente lógica do acesso,
relacionam-se aspectos como a utilização da Internet, promovendo-se
grandes

decréscimos

nas

utilizações

de

determinadas

tipologias

urbanas, como aconteceu com os centros comerciais. Se hoje em dia em
determinados países da Europa ainda assistimos a um ligeiro acréscimo
de tipologias deste tipo, os Estados Unidos,82 assumem já um
decréscimo acentuado motivado sobretudo pelas predisposições da
utilização em rede que permite aceder aos produtos de forma interactiva
e à distância. Assim os grandes centros comerciais, os hipermercados, as
grandes superfícies especializadas, criadas inicialmente com o intuito de
proporcionar uma oferta alargada às populações tendem a mudar esses
seus objectivos. A deslocação física para adquirir bens de primeira
necessidade, passa a ser substituída pelo terminal do computador.

Através desta espécie de monetarização de todos os aspectos da

79 Hoje, cerca de uma quinta parte da população mundial, integrando os que beneficiam

de rendimentos mais elevados gasta tanto na aquisição de experiências culturais como na
aquisição de bens e serviços de base. Podemos prever que em 2050, 5% da população adulta
bastará para assegurar o funcionamento das indústrias tradicionais. Haverá sem dúvida novos
sectores fornecedores de emprego em áreas ligadas a actividades culturais assalariadas. Do
mesmo modo que aumentará a procura de experiências de consumo haverá milhões de
pessoas a trabalharem e a produzirem para satisfazerem esses desejos, essas novas
necessidades dos consumidores. Ibid.
80 Cf. ibid.
81 Cf. ibid., p. 161.

82 Se em 1987, o número de centros comerciais construídos nos Estados Unidos era de

1 642, actualmente este valor decresceu até cerca de 583. Do mesmo modo na Grã-Bretanha,
registou-se um decréscimo na construção de centros comerciais entre 1900 e 2000 de cerca
de 9 milhões de metros quadrados para 4 milhões. Fontes: International Council of Shopping
Centers e Hillier Parker. Cf. AAVV (edição de Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem
Koolhaas, Sze Tsung Leong), Project on the City 2 - Harvard Design School Guide to

Shopping, Köln-London-Madrid-New York-Paris-Tokyo, Taschen, 2001.
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12. The city as seen by shopping: intensities of wealth Á (Cf. Sze Tsung Leong in AAVV, Project on the City 2 - Harvard Design School Guide to Shopping, 2001)
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Pela Internet,83 é possível aceder a todos e quaisquer produtos (bens

adaptada, impregnando de modo global todos os domínios, assumida

diários de primeira necessidade, promoções, últimas novidades, etc.),

sempre como estratégia eficaz de sobrevivência em todas as actividades.

disponíveis a qualquer hora do dia e entregues em casa à hora mais

Consumo, que se relaciona tanto com os objectos, como com o espaço e

conveniente. Os centros comerciais estabelecem então estratégias

com o tempo. De facto, o consumo do tempo vazio constitui hoje um

competitivas, convertendo-se em novos espaços de ócio, que oferecem

dos aspectos mais relevantes na sociedade contemporânea. Assistimos

actividades recreativas, às quais se passam a associar não como aspecto

de certo modo à passagem de um imobiliário territorial para um

primordial mas como pretexto os espaços

comerciais.84

imobiliário temporal.
ao

Uma nova condição de urbano e de cidade, deriva dos modelos

hipermercado tem vindo a diminuir. Segundo dados referentes ao

tradicionais (imagem 12). A sustentabilidade desta nova condição

Até

mesmo

no

contexto

Europeu,

o

tempo

consagrado

a assiduidade diminui

define-se como estabelece Giandomenico Amendola,88 na procura dos

cerca de 15 minutos por semana em dez anos. Ou seja, se a média de

sonhos, dos medos, dos desejos e das modas entrelaçadas com as

permanência em espaços comerciais de grandes dimensões em 1980 era

exigências e as competências do mercado global. Com o efeito da

de 90 minutos, 10 anos depois regista-se por volta dos 50 minutos.

globalização e do pós fordismo, a economia caracteriza-se pela

panorama francês publicados no final de

Cidade

=

Consumo,

2001,85

Mutaciones,86

conjugação de pontos de inovação que se concentram no tratamento e

assumindo o consumo como conceito contaminador que se expande

na circulação de informações e de mercadorias, assim como pela

pelas

e

realização dos desejos do consumidor. Hoje o fluído unificador do

remodelações urbanas que vão desde museus, aeroportos, hospitais,

espaço e do tempo, assume-se pelo tratamento de duas categorias

escolas, etc., chegando até mesmo a espaços religiosos ou de culto. O

complementares: o desejo e o território.

infra-estruturas

define

urbanas,

Rem

Kollhaas,

potenciando

em

requalificações

consumo é assumido aqui directamente ligado à sua vertente comercial –

O lazer impõe-se sobre a paisagem urbana. Durante os anos 60 a

o shopping, que se expande cada vez mais, apoiado nos artifícios da

concepção de equipamentos de lazer baseava-se na ideia de um projecto

tecnologia, infiltrando-se em praticamente todos os momentos do

nacional de melhoramento do território propondo um modelo de

quotidiano. As funções básicas de viver e trabalhar confrontam-se assim

igualdade sócio-espacial. Hoje o lazer surge como uma contribuição na

e obsessivamente com esta ideia de

consumo,87

constantemente refeita e

criação de uma urbanidade flexível. Deste modo, os lazeres desportivos
contemporâneos são muito diversos. A referência ao nascimento do
desporto moderno nos países desenvolvidos durante o século XIX, surge

83 Se no contexto português a adesão ao comércio electrónico é ainda um fenómeno

aberto a todos os extractos sociais, como uma democratização da

relativamente recente, tendo assumido um peso significativo apenas a partir de 2000, o seu

actividade. Inicialmente ligado a determinados espaços desenhados para

crescimento tem sido exponencial. Só durante 2001, num estudo elaborado pela UNICRE e

o efeito com determinadas regras e cognições, hoje o desporto e todo o

pela Plano 21, estimava-se um crescimento de 300%. Cf. “on-line/off-line” in AAVV, Novo

Comércio Novos Consumos, Lisboa, Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica –

sentido lúdico que a ele está associado invade diversos campos como o

Observatório do Comércio, 2002, pp. 19-21.

espaço público, os espaços comerciais, etc. Algumas marcas desportivas

84 Como referência a esta culturalização do consumo e em especial às transformações

dos espaços comerciais: «Havia um cartaz, daqueles grandes, na fachada do Centro, são
capazes de adivinhar o que ele dizia, perguntou, Não temos ideia, responderam ambos, e
então Marçal disse, como se recitasse, BREVEMENTE, ABERTURA AO PÚBLICO DA CAVERNA DE
PLATÃO, ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO MUNDO, COMPRE JÁ A SUA ENTRADA.» José

exploram novos estatutos como são alguns exemplos tipo: a filosofia
das lojas Nike, transformadas numa espécie de grandes armazéns
desportivos – espaços lúdicos que associam comércio, desporto e lazer;

Saramago, A Caverna, Lisboa, Editorial Caminho, 2000, p. 350.
85 François Bellanger, “À Société Nomade, Commerces d´Itinéraire…”, in AAVV, “Dossier:

Le commerce et la ville”, Revue Urbanisme, n.º 321, Novembro-Dezembro 2001, p. 49.
86 AAVV (edição de Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi e Hans

Ulrich Obrist), Mutaciones, Barcelona, Actar/Arc en rêve centre d´architecture, 2000.
87

«(…) Perhaps the beginning of the twenty-first century will be remembered as the

point where the urban could no longer be understood without shopping.» AAVV (edição de

Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong), Project on the City 2 Harvard Design School Guide to Shopping, Köln-London-Madrid-New York-Paris-Tokyo,
Taschen, 2001 (contra-capa).
88 Giandomenico Amendola,

La Ciudad Postmoderna – Magia y Medio de la Metrópolis

Contemporánea, Madrid, Celeste Ediciones, 2000.
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os grandes armazéns desportivos como a Decathlon que associam à
grande área comercial, espaços para a prática desportiva de dimensão
relevante: futebol, patinagem, desportos radicais, etc.; ou situações de
maior escala como é o caso do recente centro comercial Xanadú,89
localizado nos arredores de Madrid que assume a implantação de uma
pista de neve, como o principal pólo de atracção e lazer.
Actualmente

ressalta

ainda

como

aspecto

relevante

neste

enaltecimento do consumo e da sua associação lúdica a práticas
desportivas, o ênfase da vertente ecológica – onde a mensagem sobre a
preservação da natureza e a consciência sobre a sustentabilidade se
impõem com grande força e determinação. Neste âmbito destacam-se
algumas intervenções de referência, como é exemplo o Oceanário de
Lisboa ou o Nausicaà em França,90 onde associado ao pretexto da
observação de habitats recriados se implantaram pólos de atracção
significativos. Associados a estes empreendimentos, determinam-se
igualmente acções de menor escala ligadas a incursões sobre a natureza,
como safaris, mergulho, etc., que contribuem para o reforço deste
estatuto do consumo na promoção estratégica dos lugares.
Assistimos hoje a um consumismo massificado que contaminou as
diversas áreas da religião, do entretenimento, do shopping, etc…
Relativamente ao lazer, reinventam-se novas maneiras de viver a cidade,
tirando partido das múltiplas inter-relações sociais que se potenciam na
implementação de determinados usos e determinadas funções, aos quais
se associam novos hábitos de cidadania e novos modelos sociais, sobre
os quais se reflecte a organização territorial.

89 Inaugurado em Maio de 2003, constitui o maior centro comercial e de ócio da Europa.

Aberto 365 dias por ano, com cerca de 220 locais comerciais, inclui 20 lojas âncora, 30
restaurantes, 15 salas de cinema, parque infantil, parque de atracções, circuito coberto de

karts, bowling e pista de neve com 18 000 m2.
90

Nausicaà – centre national de la mer, localiza-se no porto piscatório de Pas-de-Calais

em Boulogne-sur-Mer. Inaugurado em 1991, assume-se como um novo conceito neste tipo
de equipamentos, onde mais do que um simples aquário, reúne em si todo um conjunto de
acções que o elevam a uma espécie de centro cultural do mar, no qual no qual a dimensão
pedagógica e a mensagem ecológica se assumem de forma determinante.
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2.2 A

mediatização

da

cidade:

entre

a

catastrófica

homogeneização integral e a requalificação urbana

mas sim a um estado de excesso. A uma grande congestão dos sistemas,
onde os novos meios de comunicação, as novas capacidades de
armazenamento de memória, a grande capacidade de produção e
destruição, se reflectem na inutilidade. De certo modo a grande

Á Sobre a visão niilista da contemporaneidade – enquadramento do

abundância questiona-se exactamente na capacidade de produzir uma

consumo Á Sobre a catastrófica homogeneização integral versus a

única ideia, assim como a grande capacidade de mobilidade representa a

requalificação urbana Á Sobre o estatuto dos media na caracterização da

inércia. Deste modo, defende a ideia da anulação do corpo, visto que

sociedade contemporânea – enquadramento teórico Á A mediatização da

tudo se concentra na cabeça, assim como a dissolução do mundo, visto

cidade – a cidade produto
2.2A

2.2A Sobre a visão niilista da contemporaneidade – enquadramento do consumo

«It is not the physical end of the world (though some would tolerate it
in order to indulge their obsession with power), it is the imaginary end:
The obsession with the last moment, which everyone wants to
experience,
The great acceleration of all the trends pointing to the destruction of
existing conditions,
Current phantasmata based on the seemingly unlimited possbilities
for “making” a new human race, possibilities that are becoming openly
destructive,
The exclusive veneration of methods as such, without regard to their
practical outcome,
The incapacity to act against the obvious and generally acknowledged
trends towards worsening conditions,
The aesthetisizing of horrific visions in an attempt to offset the
inescapable fate resulting from a global catactrophe,
All this seems to indicate the inevitable end of the world.»
Dietmar Kamper e Christoph Wulf.91
Enquadrado nas diversas visões niilistas da contemporaneidade,
sobressaem como aspectos fundamentais perante o excesso e a
abundância que caracterizam a sociedade de consumo actual, a
capacidade de produzir significados, nos quais se estruturam novos
modos de habitar. Neste âmbito e enquadrando o acto criativo de fazer
arquitectura e cidade, deparam-se novas visões sobre as quais se tecem
diversas interpretações.

que tudo se passa a concentrar nas cidades. Anulam-se os modelos
tradicionais

de

governância,

e

deste

modo

a

pós-modernidade

instaura-se como uma superação crítica aos modelos existentes e à
procura de novas fundamentações.
Nesta perspectiva as interpretações do mundo tornam-se realidades
variáveis. Assistimos como refere Nelson Goodman,92 a um pluralismo
metodológico que de certo modo traz consigo um pluralismo ontológico
que é mais controverso e polémico uma vez que põe verdades em
conflito.

Admitida

a

nova

epistemologia,

a

concepção

anti-intelectualista, que opõe a arte à ciência, torna-se insustentável.
Dicotomias vagas e obscuras, mas profundamente enraizadas, são
superadas: não mais de um lado a beleza, a intuição e a emoção e, do
outro, a verdade, a racionalidade e o saber. A reclamação de uma nova
estrutura de pensamento, assente na realidade complexa e que de certo
modo anula os princípios causualistas de então. O conhecimento
complexo em referência a Edgar Morin,93 exige que o conhecimento se
situe a si mesmo, e situe o seu conhecimento no tempo. Ou seja nesta
inevitável fuga à contemporaneidade e às condições que a caracterizam e
condicionam a saída, assumem-se uma vez mais na anulação de ideais
racionalistas absolutos, e sobressai a ênfase no indivíduo.

«A sociedade moderna era conquistadora, crente no futuro, na ciência
e na técnica; institui-se em ruptura com as hierarquias de sangue e a
soberania sacralizada, com as tradições e os particularismos, em nome
do universal, da razão, da revolução. Esse tempo desfaz-se diante dos
nossos olhos; é em parte contra tais princípios futuristas que as nossas
sociedades se estabelecem, nessa medida pós-modernas, ávidas de

Para Jean Baudrillard assistimos já não a um estado de crescimento

91 AAVV,

Looking Back on the End of the World (edição de Dietmar Kamper e Christoph

Wulf), New York, Semiotext(e), 1989, p. 2.

92 Nelson Goodman,
93 Edgar Morin,
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As Grandes Questões do Nosso Tempo, Lisboa, Editorial Notícias, 1981.
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13. The world´s most interesting magazine Á (Patrick Pfisher, 1999)
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identidade, de diferença, de conservação, de descontracção, de

2.2B

2.2B Sobre a catastrófica homogeneização integral versus a requalificação urbana

realização pessoal imediata; a confiança e a fé no futuro dissolvem-se,

É no entanto emergindo desta catastrófica homogeneização integral,

nos amanhãs radiosos da revolução e do progresso já ninguém acredita,

onde tudo se condensa na facilidade e na felicidade imediata, que o

doravante o que se quer é viver já, aqui e agora, ser-se jovem em vez de

consumo se imprime como artifício potenciador de transformação e

forjar o homem novo.» Gilles

requalificação urbana. A cidade contemporânea parece encontrar na

Lipovetsky.94

O consumo invade por vezes de forma maquiavélica e perversa, como
definia Jean Baudrillard em A Sociedade de

Consumo,95

encadeando o

quotidiano de um modo perfeitamente matemático, combinatório,

estratégia do consumo a chave para a resolução de grande parte dos
seus problemas, sendo exactamente no sentido de recuperar essas
potencialidades que se abre um novo enquadramento de transformação.

totalmente traçado, minuto a minuto em que os desejos se definem de

O discurso actual sobre o consumo, assenta assim numa premissa

modo prévio, inteiramente climatizados, organizados e culturalizados. É

ingénua e simultaneamente subversiva na busca e na propensão natural

este estado extremo da organização e sistematização do consumo que o

para a felicidade. Ingénua pelo sentido da felicidade, que à semelhança

define no paradoxo entre a liberdade da abundância e da escolha e o

do que Aristóteles defendia para o fim útil da cidade, se assume na

limite do condicionamento dos actos e do tempo no qual o desejo se

génese com o objectivo de fruição total, interior e independente de

assume como dependência. Sobre a magia branca a que refere Jean

signos. Subversiva, porque no contexto actual o consumo interliga-se

Baudrillard, quando compara a maleficência do consumo na actualidade

directamente com a manipulação de ícones. Neste campo as estratégias

com a diabolização da magia negra na Idade Média.

da competitividade, assumem-se como em qualquer área de intervenção,

Em suma esta proliferação integral assume-se retomando a tese de

de forma relevante. Directamente associadas à publicidade, definem-se

Gilles Lipovetsky sobre o individualismo contemporâneo, no artifício da

pelos media, como motivadoras de desejos, actuando sobre os mais

afirmação de identidade. A oferta em abismo do consumo, evidencia-se

diversos níveis da personalização e do culto da diferença. O perigo da

assim como uma exacerbação do indivíduo e da sua forma de ser,

ineficácia,

contrariamente às fórmulas imperativas e homogéneas que lhe estão

satisfação de necessidades de prestígio, sobre as quais se expressa a

obviamente

subjacentes.96

da

homogeneização

total,

equilibra-se

em

acções

de

condição do metaconsumo, como estratégia de actuação sobre o seu

Neste contexto da homogeneização cultural sobressai a referência a

extremo: o síndroma do anticonsumo (imagem 14).

alguns conceitos como a coca-colonização97 ou a macdonalização98 do

Neste contexto e directamente ligado à acção de projectar a questão

mundo, como aspectos fundamentais ao processo da assimilação e

se poderão os arquitectos encontrar novas e significativas relações com

interpretação cultural de determinados fenómenos globais.

o consumo que ajudem as pessoas a encontrar o seu lugar na sociedade
e auto-organizarem a sua vida diária?,99 parece ser cada vez mais
pertinente e oportuna.
2.2C

2.2C A mediatização da cidade – a cidade produto

O parâmetro sobre as acções de divulgação e motivação do desejo,
94 Gilles Liovetsky,

A Era do Vazio - Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo,

Lisboa, Relógio d´Água, 1989, p. 11.
95 Jean Baudrillard,

A Sociedade de Consumo, Lisboa, Edições 70, 1991.

96 «Sem dúvida, o acesso de todos ao automóvel ou à televisão, ao blue-jean e à

coca-cola, as migrações sincronizadas do week-end ou do mês de Agosto designam uma
uniformização dos comportamentos. Mas esquecemo-nos demasiadas vezes de considerar a
face complementar e inversa do fenómeno: a acentuação das singulariedades, a
personalização sem precedente dos indivíduos.» Gilles Liovetsky, A Era do Vazio - Ensaio
sobre o Individualismo Contemporâneo, Lisboa, Relógio d´Água, 1989, p. 101.
97 Referência a AAVV (edição de David Howes),

Cross-Cultural Consumption - Global

Markets Local Realities, Londron-New York, Routledge, 2000.
98 Referência a George Ritzer,

La McDonalización de la Sociedad, Barcelona, Ariel, 1996.

relaciona-se obviamente com os dispositivos publicitários accionados
pelos media sobre os quais interagem os mecanismos do consumo e que
se imprimem também sobre o espaço da cidade. De certo modo, o
consumo estrutura-se sobre necessidades diversas, as necessidades

99 Questão apresentada no Seminário de Arquitectura Prototypo´01 – Cidade em

Performance, organizado no Porto em Maio de 2001, e que encabeçava a sessão sobre a
“Cidade e o Consumo”.
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primárias e as necessidades secundárias. As necessidades primárias são

um olhar fixo as múltiplas janelas abertas das quais diferentes tipos de

intrínsecas a cada um enquanto as secundárias são accionadas por

informação deslizam para nós. Já quase nem damos conta. Parece

incentivos de desejo que se estruturam na publicidade e nos

media.100

Na base desta reflexão enquadra-se a referência a Marshall Macluhan

natural, tal como se estivéssemos simplesmente a respirar em
informação.» Beatriz Colomina.103

e a forma como de modo inaugural relacionou os media com a condição

Obviamente que as diversas posturas sobre esta realidade se definem

da cidade global. O contexto paradigmático que defendeu sobre medium

em extremos mais ou menos antagónicos. Os que defendem os media, a

is the

message,101

assumiu uma nova dimensão sobre o enquadramento

publicidade e o marketing como um novo estádio imprescindível na

dos media na sociedade actual. Comparado ao aparecimento da

condição contemporânea, e os que preconizam uma visão mais niilista e

impressão no século XV, e à electricidade no século XIX, o insurgimento

que os apontam como o grande mal, como a grande causa da

das novas tecnologias da comunicação reflectem-se na reorganização

diabolização da sociedade actual. Neste último âmbito destacam-se de

das formas de percepção.

forma corrosiva as posições do francês Jean Baudrillard, para quem os

«Hoje em dia somos bombardeados por uma tal quantidade de

media se assumem como anulação do real e de certo modo da

imagens que já não sabemos distinguir a experiência directa do que

referenciação crítica e valorativa que se estabelece sobre esse mesmo

vimos durante poucos segundos na televisão. A memória está coberta de

real (imagem 13).

camadas de pedaços de imagens como um depósito de lixo, onde é cada

«Quando a televisão se transforma no espaço estratégico do

vez mais difícil que uma figura entre muitas seja capaz de ganhar

acontecimento,

relevo.» Italo

transforma-se numa máquina celibatária. O objecto real é anulado pela

Calvino.102

De facto, na caracterização actual enfatiza-se a referência à
inundação de imagens que caracteriza a nossa envolvente quotidiana.

constitui-se

em

auto-referência

mortífera,

informação. Não apenas alienado: abolido. Dele só restam vestígios num
ecrã de controlo». Jean Baudrillard.104

Deixámos de ser conduzidos por uma única imagem para passarmos a

A imagem assume-se assim como substituição do real, de certo

estar rodeados por múltiplas imagens. De certo modo e retomando aqui

modo a realidade virtual, converte-se hoje num processo de capturar o

alguns dos aspectos defendidos por Beatriz Colomina, assistimos hoje a

mundo real, integrando-a no seu próprio mundo, para que o show da

uma espécie de doença da atenção deficitária, uma espécie de estado da

realidade se torne ele próprio espectáculo. Neste âmbito a dificuldade

distracção na metrópole, onde retomando as posições definidas por

prende-se em imaginar o real, imaginar o espaço tridimensional, tal

Walter Benjamin no inicio do século XX, se estabelece um novo estado de

como foi difícil imaginar a perspectiva e o universo virtual. A simulação

atenção, onde de certo modo para nos concentrarmos temos de nos

põe em causa a diferença entre o verdadeiro e o falso, o real e o

distrair com as imagens.

imaginário, no contexto do qual a publicidade se assume primordial.

«Em vez de divagarmos cinematicamente através da cidade, olhamos
agora para uma única direcção e vemos muitas imagens em movimento

A publicidade, que levanta questões como, o instantâneo e o
instantaneamente

esquecido.

Preconizando

alguns

aspectos

desta

sobrepostas, mais do que aquelas que podemos sintetizar ou reduzir a

postura, Gianni

uma única impressão. Sentamo-nos à frente dos nossos computadores

transparente, uma visão prospectiva e crítica onde partindo de uma

nas nossas cadeiras aperfeiçoadas ergonomicamente, contemplando com

sociedade pós moderna, evidencia o papel determinante dos mass

Vattimo,105

defende na sua leitura sobre a sociedade

100 No extremo das necessidades secundárias, situa-se aquilo a que vulgarmente
103 Beatriz Colomina, “Cidade de Imagens”,

designamos por luxo.
101 Marshall Macluhan,

Understanding Media - The Extensions of Man, 4ª edição,

Cambridge-Massachusetts, The MIT Press, 1994.
102 Italo Calvino,

p. 112.

Seis Propostas para o Próximo Milénio, Lisboa, Editorial Teorema, 1994,

Prototypo007 - Seminário de Arquitectura

Prototypo´01 Cidade em Performance, n.º 7, Agosto de 2002, p. 151.
104 Jean Baudrillard,

A Ilusão do Fim ou a Greve dos Acontecimentos, Lisboa, Terramar

Editores, 1995, p. 86.
105 Gianni Vattimo,
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media, e que ao contrário do que eventualmente podia parecer, não se

rápido, o desgaste, a capacidade

reflectem uma sociedade mais transparente, mais consciente de si, mais

contaminam igualmente a cidade construindo a ideia de uma cidade

iluminada, mas antes mais complexa e até mais caótica. Sendo

utilizável, reciclável, descartável até, na qual se fundamenta o sentido da

prosaicamente neste relativo caos, e na forma como o podemos encarar,

cidade como produto.

que retomando alguns pontos protagonizados por Paolo

Landi,106

residem ou podem residir as nossas esperanças de emancipação.

de mudança e inovação que

Evoluímos como refere Marcelo Dachevsky,110 de um conceito de
cidade histórica para um conceito de cidade produto.

«Encarniçar-se contra a Barbie significa ignorar o facto que as

Se à primeira corresponde uma estrutura hierárquica definida assente

meninas a adoram: não só é atraente, magra, loura, como possui um

num modelo relativamente controlado de centro e de periferia em que a

guarda-roupa de fábula, com acessórios realistas militarizados e ainda

estrutura produtiva se concentrava no comércio e na indústria, onde as

uma piscina, o armário, o cão, um noivo como deve ser. Para quê tirar à

localizações empresariais apostavam na concentração metropolitana,

menina, de qualquer camada social, o prazer de se identificar com ela,

numa lógica de crescimento acumulativo e de periferização com uma

saindo de vez em quando da realidade do dia-a-dia?» Paolo

escala essencialmente nacional, à cidade produto correspondem novos

Retomando as visões de Christine

Boyer,108

Landi.107

não há um conteúdo

conceitos de caracterização.

estático, ou melhor dizendo estabilizado, sobre as forma como nos

A cidade produto assenta numa estrutura difusa pela convergência

relacionamos com o real. De facto, a nossa percepção visual assume-se

espacio-temporal e pela descentralização da informação e das redes,

cada

pedaços,

com um modelo de crescimento endógeno, em que a concentração

seleccionados, combinados, reposicionados, subjacentes a uma rede, a

aposta em factores ligados à acessibilidade e mobilidade, tanto ao nível

uma matriz, a uma grelha, sobre a qual obviamente não podemos

produtivo como empresarial, bem distantes dos critérios de localização

reclamar nenhum ponto fixo, nenhum foco singular, mas apenas

convencionais.

múltiplas explorações, interrupções espaciais, fracturas.

polarizada e descentralizada, sobre as quais se organizam sistemas de

vez

mais

fragmentada,

pela

reconstrução

de

O

que

se

reflecte

numa

lógica

simultaneamente

redes de relações às mais diversas escalas (nacionais e internacionais).
Neste contexto da imagem, da inundação de imagens e da forma

«Hoy, la multiplicidad de ofertas geográficas que permite la

fragmentada como as percepcionamos e consciencializamos assentam

postindustrialización al liberar la producción del territorio, lleva

redefinições conceptuais que se reflectem sobre o território e a cidade.

automáticamente a que la oferta territorial sea todo el globo, y que

Nesta relação entre a cidade e o consumo estabelece-se como refere

pueda elegirse la locación con total libertad por parte de empresas,

Gonçalo Byrne,109 uma alteração significativa das noções de tempo e do

ciudadanos y visitantes que buscan un tipo de valores y ventajas

modo como nos relacionamos com ele. De facto, assistimos a um

determinadas, introduciendo la competencia entre las ciudades.» Marcelo

desaparecimento do tempo diacrónico e sequencial a um tempo cada vez

Dachevsky.111

mais sincrónico e instantâneo – a cidade do tempo rápido – a que
corresponde de certo modo o conceito da cidade do consumo.
Associado a este aspecto, instala-se uma nova noção, o tempo

A cidade produto, constrói-se sobre uma dinâmica de fluxos, que
constroem a sua capacidade, a sua identificação, diferenciação e
competitividade, o que lhe confere obviamente o carácter de produto.

106 Director de publicidade da United Colors of Benetton.
107 Paolo Landi,

Manual para a Criação do Pequeno Consumidor, Lisboa, Publicações Dom

Quixote, 2002, pp. 49-50.
108 M. Christine Boyer,

Cybercities - Visual Perception in the Age of Electronic

Communication, New York, Princeton Architectural Press, 1996.
109 AAVV, “A Cidade e o Consumo”,

Prototypo007 - Seminário de Arquitectura

Prototypo´01 Cidade em Performance, n.º 7, Agosto de 2002, pp. 140-176.
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110 Marcelo Dachevsky,

Urban Zapping - Ciudades, Productos y Marcas, Edicions UPC,

2001.
111 Ibid., p. 91.
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o estatuto da abundância. A incerteza estabelece-se no fundo entre a

2.3 A promoção de novas tipologias urbanas: espaços de

homogeneização e a diferenciação. No campo específico da arquitectura

comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

e da cidade, assiste-se obviamente a uma cedência a todos estes
factores globais numa lógica contaminante à qual Rem Koolhaas,113
define de sistema YE$ (imagem 15).

Á A cidade e o consumo – síntese de enquadramento Á A promoção
de novas tipologias urbanas: os espaços de comércio, os espaços de

2.3A

O sistema YE$, corresponde metaforicamente à economia de mercado
que rege a estrutura mundial assente no Yen, no Euro e no Dólar. De

cultura e os espaços de ócio e lazer Á Os espaços de comércio Á Os

certo modo o sistema YE$ protagoniza a relação da cidade e da

espaços de cultura Á Os espaços de ócio e lazer

arquitectura com os alicerces da economia mundial e da forma como
essa estrutura, condiciona e manipula determinados aspectos da

2.3A A cidade e o consumo – síntese de enquadramento

O consumo como fundamento das estratégias pós modernas de
planeamento e reorganização territorial, manifesta-se pela promoção de
diferenças. No fundo, e derivando do próprio paradoxo da integração e
globalização, assiste-se a uma espécie de homogeneização diversificada,
que em termos territoriais, assenta no empenho da competitividade e
exclusividade dos lugares. Se para o movimento moderno o esforço se
dirigia para o alcance de objectivos comuns/comunitários, para o pós
modernismo, a acção primordial é diferenciar/individualizar, se o critério

de ontem era a racionalidade, hoje é o da identidade, se ontem era o
universalismo, hoje impera o particularismo, se ontem era a função, hoje
é o prazer.112

concepção actual.
Na arquitectura, pela introdução de um conjunto de factores que
impeliram um processo de mudança, assim como uma predisposição
imobiliária

que

confere

às

diversas

intervenções

um

cariz

verdadeiramente comercial. Do mesmo modo o consumo massificado
invadiu a estratégia conceptual da cidade.

«(…) uma mudança da oferta livre de atracções à população em geral,
feita por entidades essencialmente públicas, para um tipo de cidade que,
hoje em dia, é, em grande parte (e de forma crescente) uma empresa
privada onde toda a gente tem que pagar pelas suas atracções e
divertimentos.» Rem Koolhaas.114

Na base destas acções de divulgação e de motivação do desejo,
actuam mecanismos eficazes, sobre os quais operam as diferentes
acções publicitárias - os meios de comunicação. Na base deste processo

O

consumismo

massificado

assume-se

como

uma

situação

omnipresente, no sentido de uma textura imperceptível que invade todas
as estratégias da arquitectura e do urbanismo.

define-se uma espécie de reciclagem mediática. Ou seja, tal como em
2.3B

2.3B A promoção de novas tipologias urbanas: os espaços de comércio, os espaços de cultura e os espaços de ócio e lazer

qualquer dimensão característica da sociedade contemporânea, actuam
formas de qualificação cíclica. Rejuvenescimento e obsolescência,
actuam como conceitos fundamentais na sobrevivência dos espaços, o
caso dos espaços comerciais, e da sua actual remodelação com base em
funções de ócio e lazer são um exemplo significativo disso. De certo
modo, este conceito associa-se à repúdia da exclusão, distanciação,
desqualificação, sobre as quais interagem directamente as estratégias de

O crescimento global da produtividade, a partir da 2ª Guerra Mundial,
proporcionou um aumento significativo no tempo livre, provocando um
enorme desejo de ócio e lazer nas sociedades ocidentais. Este fenómeno,
rapidamente se tornou parte integrante da sociedade que sazonalmente
procura formas de distracção e diversão, assumindo imediatamente
lugar, como status social. Deste modo, rapidamente deixou de ser
exclusivo de determinadas áreas territoriais, por si só associadas a uma

consumo nas suas diversas vertentes.
Em suma, a sociedade contemporânea revela-se nesta nova condição,
onde o consumo se instaura como condição omnipresente assente sobre
113 «Trabalhamos no seio do “sistema YE$”, trabalhamos integrados no “sistema YE$”,

trabalhamos com o “sistema YE$” e trabalhamos contra o “sistema YE$”.» Rem Koolhaas,
“YE$”, Prototypo007 - Seminário de Arquitectura Prototypo´01 Cidade em Performance, n.º 7,
112 Giandomenico Amendola,

La Ciudad Postmoderna – Magia y Medio de la Metrópolis

Contemporánea, Madrid, Celeste Ediciones, 2000, p. 61.

Agosto de 2002, p. 163.
114 Ibidem.
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62

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

maior qualificação natural ou paisagística, contaminando outros espaços

em extremo o carácter actual da reciclagem, da mudança. Num limite

das cidades, quer sobrevalorizando algumas condições naturais, quer

que se reflecte na ideia de um espaço se poder converter/alterar em

promovendo novas zonas recreativas ou lúdicas: parques, jardins, ou

curtos intervalos de tempo. A protagonizar este modelo, estabelece-se a

equipamentos de atracção como salas de espectáculos, piscinas,

referência a uma loja projectada por Rem Koolhaas, em Nova Iorque,

museus, etc...

onde a loja que em algumas circunstâncias é completamente comercial,

Neste âmbito definem-se novos estatutos de cidade, a cidade como

se pode converter em apenas dois minutos, num espaço público

objecto de consumo, promovendo-se nos novos espaços comerciais, nos

desprovido que qualquer actividade de comércio. Protagoniza-se neste

quais a experiência do acto de comprar se evidencia muito mais que uma

exemplo algo extremamente inovador em termos de arquitectura, em

prática de aquisição, mas também como experiência de lazer; a cidade

termos de projecto, uma vez que não se persegue à partida um único

museu

históricos,

programa, mas múltiplas aproximações e possibilidades, que neste caso,

reequilibrando-os em termos competitivos com outras zonas da cidade e

variam entre uma apropriação tradicional de função comercial e o

a cidade como parque temático, na qual a Disneylandia preconiza a

usufruto de um espaço público urbano.

vivo,

no

sentido

de

reabilitar

os

centros

experiência total, combinando mitos da tradição do universo mediático,

A protagonizar um exemplo do individualismo massificado, é o
conceito da Niketown (imagem 18). A Niketown, criada pela primeira vez

fábulas e histórias.
Na tipificação desta trilogia: comércio, cultura e ócio, subjaz

em Portland em 1992, insurge-se com a compatibilização de duas

obviamente um processo contaminador, onde por vezes algumas das

realidades díspares, por um lado o enaltecimento do desempenho

designações se sobrepõem e diluem. A reinvenção de conceitos e de

individual, associada às diversas performances desportivas e atléticas,

aspectos como a sobreposição antagónica de usos, a reciclagem

por outro a necessidade inevitável de ceder às pressões massivas do

mediática e o individualismo massificado, assumem-se com reflexos

consumo de milhões de compradores. Aliada a uma estratégia de

espaciais e territoriais bem críticos e definidos (imagem 17).

marketing que aposta no individualismo tanto dos slogans: “Everyone is

arquitectónico/urbano:

a winner, nobody loses”,116 assim como na gama de produtos disponíveis

“Venetian”,115 o Guggenheim de Las Vegas, que será assumido como um

actualmente, cerca de 1 200 novos modelos por ano, o que de certo

Kunsthalle em vez de um tradicional museu. Isto porque associado ao

modo estimula e alimenta a ideia de uma procura cada vez mais

grande espaço expositivo onde se realizarão as diversas exposições

individual e personalizada.

É

exemplo

o

projecto

do

complexo

temáticas programadas, se associam outras funções como uma sala de

Neste âmbito e em termos metodológicos é possível reorganizar uma

jogo e um hotel. Neste âmbito enfatiza-se de certo modo a sobreposição

classificação em termos de categorias e subcategorias definidas,

de usos e vivências, ao pretexto principal do jogo e da diversão que

salvaguardando sempre que as contingências da apropriação e do uso no

desde sempre caracterizaram Las Vegas, associando-se agora um novo

tempo

pretexto que é a cultura.

Apresenta-se assim e em termos prepositivos uma caracterização inicial

permitem

mesclas

e

fusões

por

vezes

bem

acentuadas.

Outra situação paradigmática da revisão contemporânea surge

em três categorias distintas: espaços de comércio, espaços de cultura e

associada aos espaços comerciais, e relaciona-se com o exemplo da

espaços de ócio/lazer, que de forma sistemática permitem uma

cadeia de lojas da marca Prada (imagem 16). A Prada surge como um

abordagem do tema sobre o objecto de estudo eleito, tanto ao nível dos

conceito inovador ligado à moda, mas que contrariamente à tendência

levantamentos realizados, como das apreciações críticas e comparativas

habitual, surge ou pretende surgir dissociada de qualquer imagem

que se elaboraram no desenvolvimento deste trabalho de investigação.

definida, despojada de qualquer rótulo ou identidade. No fundo assume

116 Jutiki Gunter com Jeffrey Inaba, “Nikevolution”,
115 Projecto desenvolvido por Rem Koolhaas para a cidade de Las Vegas.

Prototypo007 - Seminário de

Arquitectura Prototypo´01 Cidade em Performance, n.º 7, Agosto de 2002, p. 554.
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2.3C

compravam nos supermercados. Em 1957, surge o primeiro duty-free

2.3C Os espaços de comércio

A

predominância

da

categoria

dos

espaços

de

comércio,

shop no aeroporto de Shannon na Irlanda.

circunscreve-se na sua definição inicial à proliferação das actividades

A partir de então surgem diversas tipologias derivadas destes novos

comerciais, ligadas tanto aos usos de primeira necessidade como a

conceitos de espaços comerciais, como os armazéns temáticos, as

outros, em torno dos quais se associam vertentes lúdicas diversas, como

grandes superfícies de comércio de uso diário e de uso especializado. A

o ócio/lazer ou cultura.

partir dos anos 80, assiste-se a uma contaminação generalizada onde os

O enquadramento histórico destas tipologias prende-se com a

espaços comerciais passam a tomar forma em diversos domínios

evolução dos espaços e das diversas configurações arquitectónicas e

territoriais: aeroportos, igrejas, estações de comboio, estações de metro,

urbanas que estes foram tomando ao longo dos tempos.

escolas, hospitais, infra-estruturas militares, museus, equipamentos

Se o comércio surge nas suas formas primitivas associada aos

desportivos, etc…. Tudo converge numa reinvenção do consumo e dos

mercados, as primeiras lojas de venda a retalho remontam ao século XVII

espaços comerciais, no sentido de uma reformulação e reconfiguração,

a.C., associadas à invenção das primeiras moedas. Mais tarde o ágora,

que sustenta os hábitos vivências dos nossos dias. Reflexo disso são de

reúne as funções de fórum social e igualmente o lugar de mercado. Se

certo modo os valores estatísticos impressos sobre diversas zonas do

durante a Idade Média os espaços comerciais encontram a sua expressão

globo,117 nas quais se registam 2,9 metros quadrados de espaços

nos lugares de mercado e de feiras, é a partir do século XVII, na Europa

comerciais por pessoa nos Estados Unidos, contra os 0,2 na Ásia, os 0,4

que cresce a implantação de grandes mercados que começam a associar

na Europa,118 os 0,5 na América Latina, os 0,1 na União Soviética e os

aos bens de uso primário outras funções e apropriações de que são

0,01 em África, numa média mundial de 0,3 metros quadrados por

exemplo: o New Exchange em Londres de 1606, o Amsterdam Exchange

pessoa. Em síntese, a estimativa da área total de espaços comerciais no

de 1608, pioneiros na proliferação da tipologia por diversos países da

mundo ronda os cerca de 1 998 171 000 metros quadrados, que se

Europa e dos Estados Unidos. Em 1786 a abertura das Galeries de Bois

distribuem da seguinte forma: 39% nos Estados Unidos, 37% na Ásia, 10%

em Paris, inauguram uma nova tipologia: os espaços comerciais em

na Europa, 7% na América Latina, 1% na União Soviética e apenas 0,3%

arcada. Se até então os espaços comerciais se circunscreviam a um

em África.119

espaço ou a um edifício definido, esta nova tipologia introduz a

A enquadrar o sentido evolutivo dos espaços de comércio e do seu

associação a um percurso, a uma passagem directamente integrada no

enlevo

espaço público e na apropriação do espaço público da rua. Esta inovação

potencialidades que de certo modo alteraram muitos dos seus aspectos.

ganha diversas formalizações em arcadas e em passagens urbanas. São

Em diversos níveis como a configuração arquitectónica, o modelo de

diversos os exemplos que durante o século XVIII e XIX, proliferam em

implantação urbana ou até mesmo o êxito económico, subjazem

cidades europeias como Londres, Bruxelas, Milão, Bordéus, Colónia,

diversos factores de desenvolvimento. Se à configuração se associam

Turim. O século XIX, concentra em si a grande introdução de novas

aspectos como as inovações construtivas do vidro, do aço, do betão ou

tipologias comerciais, associando novos formatos e enquadramentos. O

infraestruturais como o ar condicionado, as escadas rolantes, etc., à

nas

últimas

décadas,

associam-se

diversos

factores

e

Au Bom Marché em Paris de 1852, representa o primeiro armazém
comercial, antecedendo o primeiro centro comercial que data de 1859, o

Great Atlantic and Pacific Tea Co., em Nova Iorque. O King Kullen foi o

117 Fonte: ICSC, Harvard Project on the City, Shopping Estimates, Cf. AAVV (edição de

Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong), Project on the City 2 -

primeiro supermercado construído em 1930 em Nova Iorque. Associado

Harvard Design School Guide to Shopping, Köln-London-Madrid-New York-Paris-Tokyo,

a este novo conceito de self-service registam-se diversas formalizações

Taschen, 2001.

em cidades como Los Angeles. Esta tipologia rapidamente ganha grande

118 Relativamente à Europa registam-se os seguintes valores de área (em metros

quadrados) de espaços comerciais por habitante: Reino Unido – 0,9; França – 0,8; Alemanha –

número de aderentes. Em 1960 já se registavam cerca de 10 000

0,2; Espanha – 0,4; Itália – 0,2; Suécia – 0,8; Holanda – 0,5; Áustria – 0,6; Suiça – 0,7; Portugal

supermercados nos Estados Unidos e cerca de 40% dos americanos

– 0,2; Bélgica – 0,2; Grécia – 0,1. Ibid., p. 51.
119 Ibidem.
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One of these is a museum.
The other two are shopping.

17. One of these is a museum. The other two are shopping Á (Cf. Daniel Herman in AAVV, Project on the City 2 - Harvard Design School Guide to Shopping, 2001)
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implantação urbana surge associada e de forma indubitável - a

sobressaem algumas referências de diversos arquitectos reconhecidos.

mobilidade. O acesso a grandes estruturas comerciais apoiadas no

Os espaços comerciais associados às grandes tipologias, rapidamente

transporte

tipologias

abandonam a ideia de simples armazém com estacionamento exterior,

específicas associadas geralmente a um modelo definido: o espaço

para passarem a associar funções mais significativas. Se a temática dos

comercial, o parque de estacionamento e a proximidade de uma grande

shoppings foi sempre algo pouco prestigiante para os arquitectos,122 o

via de acesso. Ainda outro aspecto mais ligado a factores económicos,

certo é que foram vários os arquitectos de referência que assinaram

prende-se com os modelos de gestão. De facto, a implementação de

exemplos importantes.

privado,

permitiram

o

desenvolvimento

de

aspectos como o código de barras – UPC (Universal Product Code),

Da autoria de vários vencedores do Prémio Pritzker, destacam-se as

implementado em 1974 (imagem 10), estabelece grandes inovações ao

seguintes obras: em 1956, o mall Roosevelt Field em Garden City, da

nível do controlo de stocks o que optimiza em muito os volumes de

autoria de I. M. Pei; em 1960, a megaestrutura Tokyo Bay, projecto não

vendas e a viabilidade dos

construído para Tóquio da autoria de Kenzo Tange; em 1965, o

negócios.120

A proliferação alargada de grandes tipologias comerciais, começou a
surtir

alguns

efeitos

menos

desejáveis

nas

estruturas

urbanas

armazém Neiman-Marcus em Dallas, da autoria de Kevin Roche; em
1965, as lojas Retti Candle e CM em Viena, da autoria de Hans Hollein;

nas

em 1970, o mall Derby Town Center, projecto não construído para

periferias das cidades e sustentados tanto pelo veículo privado, como

Derby, da autoria de James Stirling; em 1973, o mall IDS Center em

pelas

a

Minneapolis, da autoria de Philip Johnson; em 1973, o supermercado

periferias das cidades, esvaziaram progressivamente os centros urbanos

Unicoope Domus no Porto, da autoria de Álvaro Siza; em 1974, a loja

em termos de afluência comercial. Deste modo, e sobretudo no contexto

Schullin Jewelry em Viena, da autoria de Hans Hollein; em 1977, o

europeu diversas medidas foram implantadas de modo a controlar este

showroom BEST em Oxford Valley, da autoria de Robert Venturi; em

efeito. Desde 1973 em França até mais recentemente na Irlanda

1979, o showroom BASCO em Bristol Valley, também de Robert Venturi;

(2000),121

em 1980, o mall Santa Mónica Place em Santa Mónica, da autoria de

tradicionais.

Os

grandes

populações

equipamentos

habitacionais

que

situados

geralmente

crescentemente

ocuparam

tomaram-se medidas preventivas sobre a implantação e as
de

Frank Gehry; em 1982, o armazém Neiman-Marcus em São Francisco, da

equipamentos. A reabilitação dos centros urbanos assumiu-se como a

autoria de Philip Johnson; em 1983, a loja Nina no Porto, da autoria de

principal batalha de reintegração e valorização. Parece no entanto que

Álvaro Siza; em 1984, o mall Festival em Okinawa, da autoria de Tadao

são outros os aspectos que de certo modo desmoronaram o impacto

Ando; em 1988, o mall Louvre em Paris, da autoria de I. M. Pei; em 1988,

destas tipologias associadas sobretudo aos hábitos das populações. Hoje

o mall Centro Torri em Parma, da autoria de Aldo Rossi; em 1989, o mall

novas potencialidade como o e-commerce, ou comércio electrónico

Edgemar em Santa Mónica, da autoria de Frank Gehry; em 1989, o mall

começam a tomar lugar na configuração destas novas tipologias.

Collection Building em Tóquio, da autoria de Tadao Ando; em 1989, a

condições

de

utilização

(horários

de

abertura)

deste

tipo

De certo modo, a ideia de umas tipologias pobres em termos

loja Carvalho Araújo em Lisboa, da autoria de Álvaro Siza; em 1991, o

espaciais destituída de qualquer riqueza conceptual assumiu-se ao

mall Haas-Haus em Viena, da autoria de Hans Hollein; em 1992, o mall

longo dos tempos como algo significativo. A competitividade impressa

Festival Disney em Marne-la-Valeé, da autoria de Frank Gehry; em 1992,

nestas tipologias, impeliu uma procura formal e espacial cada vez mais

o hipermercado Perugia Civic Center em Perugia, da autoria de Aldo

evoluída e arrojada, nas quais se destacam exemplos significativos onde

122
120 A introdução do código de barras em 1974 nos EUA, permitiu duplicar o número de

supermercados em apenas dez anos.
121Chuihua Judy Chung com Juan Palop Casado, “Resistance”, in ibid., pp. 632-659.

«Architecture, as a whole, hás nothing but contempt for shopping. The paucity of

material published in architecture journals demonstrates just how much shopping is avoid.
For instance, the Avery Index to Architectural Periodicals, for the years 1977 to 1997, yields
but 355 citations for keyword: “mall”, whereas keyword: “museum” generates 5,987 citations.
The Museum of Modern Art alone has 524 listings; the Mall of Amercia has 12.» Daniel
Herman, “Three-Ring Circus; or, The Double Life of Shopping Architect”, in ibid., p. 738.
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18. Nikevolution Á (Cf. J. Gunter e J. Inaba in AAVV, Project on the City 2 - Harvard Design School Guide to Shopping, 2001)

68

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Rossi; em 1993, o mall Diagonal Building em Barcelona, da autoria de

tipologias

Rafael Moneo; em 1993, o hipermercado UNY Gifu em Gifu, da autoria de

consumo. Integração de grandes empreendimentos comerciais como são

Aldo Rossi; e em 1995, o armazém Peek & Cloppenburg em Berlim, da

exemplo diversos projectos em Friedrichstrasse,125 ou a reconversão de

autoria de Gottfried Böhm.

Potsdamer Platz,126 convergem em mecanismos nas quais se reinventam

123

No âmbito das grandes intervenções a estratégia comercial oscila
entre

os

grandes

empreendimentos

de

carácter

periférico

e

as

reestruturações dentro de núcleos mais consolidados. Se à primeira se

comerciais,

directamente

integradas

na

estratégia

do

os estatutos dos lugares, reflectindo-se numa nova forma reorganização
territorial.
2.3D

2.3D Os espaços de cultura

associam geralmente as grandes acessibilidades periféricas, geralmente

No que se refere à categoria dos espaços culturais, assistimos hoje a

providas com o objectivo de criar novas centralidades, às segundas

uma colonização do planeta pela estratégia da cultura. A base de uma

correspondem as estratégias da reabilitação e reconversão urbana.

economia da experiência assume a cultura e toda a economia da cultura

No contexto europeu surgem dois exemplos ilustrativos destes

como algo extremamente importante e significativo. Se actualmente

panoramas tão diferentes em termos de contexto e estratégia urbana: o

cerca de um quinto da população mundial gasta quase tanto em

Parc Disney Studios de Paris e toda a infra-estrutura urbana que lhe está

experiências culturais como na aquisição de serviços de base,127 a

adjacente e a reconversão do centro urbano de Berlim.

tendência é para um aumento significativo desses valores o que incentiva

Associado à primeira e no âmbito destacado da categoria de consumo
sobre espaços comerciais, o centro comercial Val d´Europe em

e estimula a cada vez maior oferta de produtos e experiências culturais.

França,124

«No mercado mundial, a produção cultural começa a prevalecer sobre

assume-se como um exemplo paradigmático. Situado nas proximidades

a produção material. Os gigantes da era industrial, como Exxon, General

do Parc Disney Studios, o Val d´Europe abriu as suas portas a 25 de

Motors, USX, ou Sears vão gradualmente cedendo o seu lugar aos

Outubro de 2000, com cerca de 90 000 m2 de superfície, e

gigantes do capitalismo cultural: Viacom, Time Warner, Disney, Sony,

preconizando a experiência de um centro comercial regional de 3ª

Seagram, Microsoft, News Corporation, General Electric, Bertelsmann A.

geração. De certo modo, associado à força atractiva da zona, este

G. e PolyGram.» Jeremy Rifkin.128

empreendimento integrado num projecto urbano de baixa densidade,

No âmbito do consumo de experiências culturais, sobressaem

propõe uma nova centralidade, promovida por um conjunto de serviços e

conceitos inovadores com os quais se manobram diversas estratégias

equipamentos, nas quais o ócio e o lazer são pontos determinantes na

urbanas. Um exemplo significativo é o caso do Jewish Museum em

reorganização e reforço do estatuto competitivo do lugar.

Berlim.

A reconversão do centro urbano de Berlim após a queda do muro em

«Three basic ideas formed the foundation for the Jewish Museum

1999, sistematiza-se num conjunto de intervenções, que ao contrário do

design: first, the impossibility of understanding the history of Berlin,

exemplo anterior, delineado sobre um contexto específico de uma área
periférica, tem como cenário de fundo o peso histórico, político e
económico do tecido urbano da antiga cidade. Deste modo, as
estratégias de reconversão da malha, distribuídas nas suas diversas

125 Referência ao polémico projecto de

Friedrichstadt Passagen, que enquadrando a

intervenção comercial em três quarteirões específicos, articula diferentes projectos de Oswald
Mathias Ungers, Pei Cobb Freed & Partners, Jean Nouvel e Emmanuel Cattani.

acções por Friedrichstrasse, Unter den Linden e Potsdamer Platz,

126 Antiga terra de ninguém, derivada do traçado do muro que em 1961 fechou esta zona

assumem-se como acções de consolidação de uma identidade, que

da outrora forte e animada vivência urbana, abre-se em 1989 como uma zona protagonista
de intervenção, ganhando o estatuto de símbolo nesta estratégia de reunificação. A

também aqui se delineia em diversas acções associadas à introdução de

popularidade de Potsdamer Platz, com as suas modernas áreas de lazer, salas de cinemas,
concertos, restaurantes e lojas conseguiu superar as expectativas, esvaziando antigos centros
de encontro e de movimentação como era forte exemplo a famosa avenida Kurfürstendam de
Berlim Ocidental.

123 Cf. Daniel Herman, “High Architecture”, in ibid., p. 390.
124 Anne Fournié, “Val d´Europe: un centre commercial regional de troisième génération”,

Revue Urbanisme, n.º 321, Novembro-Dezembro 2001, pp. 56-62.

127 Ver nota 79, p. 51.
128 Jeremy Rifkin,

A Era do Acesso - A Revolução da Nova Economia, Lisboa, Editorial

Presença, Lisboa, 2001, p. 20.
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without understanding the enormous intellectual, economic, and cultural

frente ribeirinha do estuário do Tejo, assumem-se como zonas

contribution made by its Jewish citizens; second the necessity to

privilegiadas de turismo metropolitano, concentrando grande quantidade

integrate the meaning of the Holocaust, both physically and spiritually,

de aglomerados de segunda habitação, hotéis e restaurantes.

into the consciousness and memory of the city of Berlin; third, that only

As viagens de recreio ocupam hoje um lugar significativo no

through acknowledging and incorporating this erasure and void of

orçamento das famílias a seguir à alimentação e à habitação. Segundo o

Berlinís Jewish life can the history of Berlin and Europe have a human

World Travel and Tourism Council (WTTC), o sector do turismo

future.» Daniel

representa mais de 11% do PIB mundial, e esta percentagem deverá

Libeskind.129

Representando uma nova tipologia do século XX, o Jewish Museum

duplicar até 2008.131

inaugura uma nova era. Ao contrário do século XIX, em que os museus

«As reconstituições de tipo histórico ou natural, as cidades

se insurgiam em função de uma elite burguesa, endinheirada e em busca

“temáticas”, as férias num ambiente “autêntico” são outras tantas

de uma cultura salvaguardada. Os museus do século XX representam um

consequências finais de uma indústria turística e próspera que instalou a

profundo desejo da participação pública. Ou seja, os museus deixam de

produção cultural no núcleo da actividade económica.» Jeremy Rifkin.132

ser uma instituição elitista, para passarem a ser uma instituição pública,

No extremo desta tendência, destacam-se os cenários fabricados

à qual se reclama o lugar de novas experimentações e novas visões do

dos parques temáticos. De facto, a proliferação deste tipo de

mundo. O Jewish Museum preconiza esses princípios. Inaugurado em

equipamentos de ócio/lazer pelos territórios, tem assumido particular

2000, sem uma única exposição, refugia-se na experimentação do

importância na centralização dos diversos lugares, assim como nas

espaço

novas experiências vivenciais que promovem. O caso do Celebration,133

arquitectónico

e

em

toda

a

sua

simbologia

como

argumento/conteúdo museológico, onde mais uma vez o individualismo

insurge-se

contemporâneo ganha referência nesta nova forma conceptual.

extrema. Nascido do fascínio, da fantasia e da imaginação promovida

2.3E

como

exemplo

paradigmático

dessa

experimentação

pelos diversos parques temáticos da Disney, o Celebration assume-se

2.3E Os espaços de ócio e lazer

Os grandes espaços de ócio/lazer assumem-se como os novos
monumentos da cidade actual, objectivando o sentido de uma riqueza
colectiva, sobre a qual se aspiram todos e quaisquer desejos.

como um tradicional condomínio privado que recria os ambientes da
América do passado.

«There was once a place where neighbors greeted neighbors in the

Hoje, a reconversão e revalorização ambiental, promove-se mais

quit of summer twilight… There is a place that takes you back to that

ligada a estratégias ecológicas que turísticas, através da implantação de

time of innocence… A place of caramel apples and cotton candy, secret

espaços marítimos para eco-turismo, portos desportivos, actividades de

forts, and hopscotch on the streets.» Joe Moran.134

pesca, de recreio e lazer.
No contexto Europeu e particularmente no caso da Península Ibérica,
a grande frente de costa proporciona-se como área privilegiada de
ocupação e sedimentação deste tipo de espaços.130 No caso de Portugal
e especialmente na Área Metropolitana de Lisboa, a costa atlântica, e a

131 Cf. Alfred L. Schreiber e Barry Levinson, in Jeremy Rifkin,
129 Daniel Libeskind,

Jewish Museum Berlin, Berlin, G+B Arts International, 2000, p. 10.

130 No extremo estes lugares, reflectem-se num sentido monocultural, atingindo valores

de densidade populacional muito acima dos registados em Nova Iorque ou Hong Kong, onde

A Era do Acesso - A

Revolução da Nova Economia, Lisboa, Editorial Presença, Lisboa, 2001, p. 179.
132 Ibid., p. 184.
133

Celebration, é uma cidade inteiramente construída e concebida pela Walt Disney na

não há zonas residenciais, nem escritórios, nem indústrias, nem sedes empresariais, nem

Florida, muito perto do parque Disney World de Orlando, inaugurada em Novembro de 1996,

museus, nem óperas, nem teatros, nem universidades, nem escolas, mas apenas grandes

inicialmente para uma população de 350 habitantes mas que estima chegar aos 20 000.

quantidades de bares, restaurantes e hotéis... MVRDV (edição de Winy Maas e Jacob van Rijs
com Richard Koek), Costa Iberica – Hacia la Ciudad del Ocio, Actar, Barcelona, s.d., p. 73.
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134 Excerto do slogan publicitário do empreendimento. Cf. Joe Moran, “Disney’s Dream

Town”, American Studies Today on Line, s.l., s.d. (fonte: Internet).
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CAPÍTULO III – A cidade e as estratégias do consumo

que se realizou no Japão em 1992,136 podemos considerar que hoje nos
confrontamos com vários tipos de espaço: os espaços reais (das cidades
que preservaram os seus contextos históricos); os espaços surreais (das

3.1 A descentralização regional e local

grandes escalas metropolitanas, como Tóquio, onde elementos de
diversas naturezas: novos, velhos, do oriente, do ocidente, etc.,
interagem independentemente do seu contexto); e finalmente os espaços

Á Sobre as dimensões da descentralização Á As redes de cidades

hiperreais ou simulados (como os parques e as cidades temáticas da

(escala mundial, escala europeia, escala da Península Ibérica) Á Sobre a

DisneyWorld, que surgem apenas no contexto da imaginação e da

reinvenção das relações global, regional e local
3.1A

ficção). De facto, e retomando de forma sucinta esta reflexão o espaço
hoje é dicotómico, simultaneamente aberto e fechado, dentro e fora,

3.1A Sobre as dimensões da descentralização

A cidade contemporânea converte-se progressivamente em reflexiva,
cada vez mais consciente da capacidade de actuar sobre si mesma, tanto
ao nível do espaço construído, sobre o seu esquema organizativo, como
sobre a sua herança histórica, a sua cultura. No contexto específico, a
sociedade europeia depara-se com um desafio triplo: o desafio da
globalização

num

campo

económico-institucional;

o

desafio

da

sustentabilidade num campo sócio-ambiental e um desafio de coesão
num

campo

político

e

territorial,

nos

quais

as

estratégias

de

descentralização, competitividade e sustentabilidade urbana se assumem
como aspectos fundamentais.
As estratégias da descentralização incidem particularmente sobre o
espaço e a forma como actualmente fazemos uso dele. Uso no sentido
amplo que o termo tem, ou seja, como o percepcionamos, como dele
nos apropriamos ou em síntese como o experimentamos.

«Reparou, depois, na publicidade de um carro que tinha o mesmo
nome que a sua poltrona: Renault Espace: “Um dia, sente-se a
necessidade de espaço… Apanha-nos sem prevenir e não nos larga mais.
A irresistível vontade de ter um espaço para si só. Um espaço móvel que
nos transportasse para longe. Teríamos tudo ao alcance da mão e não
nos faltaria nada…“ Em suma, como no avião.” O espaço já está em vós…
Nunca estivemos tão bem na terra como no Espaço”, concluía
simpaticamente a publicidade.» Marc Augé.135

público e privado, homogéneo e heterogéneo, geral e particular.

«On the one hand, we are coming to live Anywhere, floating on the
global

network

of

air

transportation

and

electronic

real-time

communication; on the other hand, we are confined in Anywhere – in an
arbitrary cell of a city as a theater of memory in ruin.» Arata Isozaki e
Akira Asada.137
Subjacente a este aspecto sobressaem revisões de conceitos como a
centralidade, resultantes do impacto da informação e da comunicação.
Assim e referindo Saskia Sassen,138 identificam-se hoje três formas de
centralidade: a que se constrói sobre a falta de relação entre a geografia
e a centralidade dos centros, através da reconfiguração dos tradicionais
CBD´s; a expansão por áreas e regiões metropolitanas sustentadas tanto
pelas redes infraestruturais tradicionais, como pelas novas tecnologias
de comunicação sustentadas na telemática; e finalmente a formação de
novos centros transterritoriais, constituídos via telemática e sobretudo
nas intensas transacções económicas.

«Seen analytically, globalization changes the scale and adds
complexity to these patterns of urban growth.» Saskia Sassen.139
A complexidade da condição actual é a simultaneidade da dispersão
em rede e a polarização dos centros. A descentralização implanta-se de
forma cada vez mais activa, quer em termos regionais quer em termos
locais. A expansão territorial em termos administrativos e urbanos,

A cultura contemporânea reinventou novas formas de espaço.
Retomando aqui alguns aspectos de discussão da conferência Anywhere
136 AAVV (edição de Cynthia C. Davidson),

Anywhere, New York, Rizzoli, 1992.

137 Cf. ibid., p. 17.
138 Saskia Sassen, “Locating Cities on Global Circuits”, in AAVV (edição de Saskia Sassen),
135 Marc Augé,

Não-lugares - Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade,

Lisboa, Bertrand Editora, 1994, p. 12.
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Global Networks - Linked Cities, New York-London, Routledge, 2002, pp. 1-36.
139 Ibid., p. 16.
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19. The GaWC Inventory of World Cities Á (Cf. P. Taylor, D. Walker e J. Beaverstock in AAVV, Global Networks - Linked Cities, 2002)
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reflecte-se na caracterização espacial, promovendo autonomias díspares
e complementares. É partindo destes factores de definição que se

A

concepção

em

rede

das

relações

entre

cidades

é

algo

implantam directrizes de requalificação espacial, através da procura de

extremamente

novos equilíbrios espaciais assim com um maior aproveitamento de

consoante os parâmetros considerados mais relevantes. Atendendo à

recursos naturais. A promoção de cidades intermédias, assume-se
dentro desta lógica como aspecto primordial. Subjacente ao seu conceito
prevalece a ideia de um novo modelo de organização espacial em rede,
nas quais os lugares interagem de forma complementar.
Ainda neste âmbito destaca-se uma referência à descentralização de
uma política de planeamento, sobre a perca de poder a nível nacional e a
possibilidade de novas formas de poder político a nível supranacional.140

3.1B

intercambiais, os nós consumidos ou os nós instáveis.141
flexível,

permitindo

diversas

tipologias

estruturais

natureza da rede, ao tipo de articulação com a estrutura urbana assim
como à amplitude de influência da rede, é possível delinear diversas
concepções sobre a complexidade deste sistema de relações urbanas.142
No âmbito da globalização a relação entre as cidades estabelece-se
de forma interactiva, através de recursos mútuos sobre os quais se
desenha um primeiro estádio de descentralização: a escala mundial.

O conceito da nação como um contentor de processos sociais e de

Sobre esta dimensão organizam-se obviamente relações de pequena

poder, dilui-se perante uma nova ideia de geografia política que

escala: regional ou até mesmo local que viabilizam as hierarquias e o

relaciona os diversos espaços sub-nacionais. Neste âmbito o habitante

funcionamento dos sistemas. Estudos recentes como o levado a cabo

assume-se como peça fundamental de discussão e apreciação crítica

pelo GaWC (imagem 19),143 estabelece através de diversos processos de

com lugar activo e interveniente.

classificação o estatuto das diversas cidades no panorama global

3.1B As redes de cidades (escala mundial, escala europeia, escala da Península Ibérica)

mundial. Assim partindo da capacidade mundial das cidades através dos

Partindo da complexidade do território actual assente na dispersão

pesos/estatutos de cada uma delas no âmbito da sediação de quatro

em rede e na simultânea polarização dos centros, o conceito de redes de

grupos de actividades: contabilidade, publicidade, finanças e advocacia,

cidades, que interagem e interactuam em escalas diversas: global e local,

organiza-se um ranking de cidades à escala mundial. As cidades são

insurgem-se como uma das temáticas e dos aspectos contemporâneos

assim pontuadas e classificadas em três grupos principais: Alpha Cities

mais significativos.

(com cerca de 10 cidades), Beta World Cities (com cerca de 10 cidades) e

Actualmente as regiões urbanas deixaram de ser produto de uma

Gamma World Cities (com cerca de 35 cidades),144 consoante o peso de

continuidade espacial típica, para serem resultado de uma relação

cada um dos serviços implantados (cerca de 2 925 registos em 263

temporal, que anula o conceito de hierarquia conformando-se num

cidades).

sistema que origina classes assentes num desempenho de conjunto,

Na escala europeia a referência a um trabalho desenvolvido no âmbito

conformado numa estrutura de acessibilidades. Neste sistema e de

do Study Programme on European Spatial Planning, promovido pela

acordo com condicionantes gerais, é possível definir grupos/nós

Comissão Europeia e realizado pelo Dipartimento Interateneo Território

segundo a sua posição e articulação na rede: os nós de concentração, os

nós de gravitação, os nós de expansão, os nós específicos, os nós
141 Marcelo Dachevsky,

Urban Zapping - Ciudades, Productos y Marcas, Barcelona,

Edicions UPC, 2001, p. 67.
140 Referência às políticas de regionalização em implementação no contexto português,

assentes nas novas leis: n.º 10/2003 de 13 de Maio, que estabelecem o regime de criação, o
quadro de atribuições e competências das Áreas Metropolitanas sob duas figuras as GAM
(Grandes Áreas Metropolitanas) com o número mínimo de 9 municípios contínuos com pelo
menos 350 000 habitantes e as ComUrbe (Comunidades Urbanas) com o número mínimo de 3
municípios contínuos com pelo menos 150 000 habitantes, e o funcionamento dos seus

142 Rafa Boix, “Policentrismo y redes de ciudades en la région metropolitana de

Barcelona”, in AAVV (coordenação de Joan Subirats), Redes, Territorios y Gobierno Nuevas
Respuestas Locales a los Retos de la Globalización, Barcelona, Diputació Barcelona, 2002, pp.
223-244.
143 GaWC – Globalization and World Cities Research Group and Network, é uma

órgãos; n.º 11/2003 de 13 de Maio, que estabelece o regime de criação, o quadro de

organização dedicada aos estudos das relações entrecidades, sobre as condições da

atribuições e competências das ComInter (Comunidades Intermunicipais de direito público),

globalização contemporânea. Referência a Peter J. Taylor, D. R. F. Walker e J. V. Beaverstock,

que podem ser de dois tipos: as comunidades intermunicipais de fins gerais (com

“Firms and their Global Service Networks”, in AAVV (edição de Saskia Sassen), Global Networks

continuidade física) ou as comunidades intermunicipais de fins específicos (com interesses

- Linked Cities, New York-London, Routledge, 2002, pp. 93-115.

comuns) e o funcionamento dos seus órgãos.
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144 Ibid., p. 101.
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20. La Europa Policéntrica Á (Cf. Sergio Conti in AAVV, Redes, Territorios y Gobierno, 2002)
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del Politécnico y de la Universidad de Turin,145 sobre as lógicas de

de eixos urbanos da Europa Ocidental segundo funções especializadas

estruturação do espaço europeu, na definição de polaridades urbanas

(portuária, aeroportos, empresas multinacionais, cultural, finanças,

através de indicadores de dotação funcional (direccionalidade e finanças,

investigação, congressos, feiras, quadros técnicos, infra-estruturas e

investigação/formação, comunicações, alojamento e cultura, aspectos

actividades metropolitanas). Esta classificação das áreas metropolitanas

institucionais/para institucionais, outros relacionados com eventos

europeias de acordo com as suas diversas funções especializadas,

nacionais e internacionais). A partir destes critérios desenha-se uma

permite uma aproximação à estrutura em rede do sistema de cidades no

hierarquia do sistema metropolitano europeu: as metrópolis globais (de

contexto europeu, de forma comparativa e integrada.

nível superior), onde se inclui Paris e Londres; as metrópolis globais (de

No seguimento desta lógica, destaca-se a descentralização a nível

segundo nível), onde se inclui Madrid, Viena, Bruxelas e Roma; o modelo

ibérico e nacional pela complementaridade dos trabalhos desenvolvidos

metropolitano polarizado, onde se inclui Milão, Lisboa, Barcelona e

pelo Centre de Política de Sol i Valoracions,148 para as áreas

Edinburgo; os centros metropolitanos “puros”, onde se inclui Copenhaga,

metropolitanas espanholas e a consequente aplicação comparada com a

Helsínquia e Atenas; o modelo metropolitano renano-hanseático, onde

realidade

se inclui Frankfurt, Hamburgo e Colónia; e finalmente as metrópolis

comparativos ao nível da competitividade e do estatuto das diversas

europeias “completas”, onde se inclui Estocolmo, Amesterdão, Dublin,

áreas metropolitanas à escala da península ibérica (imagem 21). Estes

Munique e Berlim.

estudos mais próximos das realidades de operação e estudo, ressaltam

Neste âmbito visualiza-se uma estrutura, que mais que registar os

Neste

âmbito

destacam-se

aspectos

além das sínteses comparativas estabelecidas alguns aspectos sobre a

estatutos consolidados de cada pólo urbano, permite identificar campos

redefinição

de complementaridade, propostas estratégicas de interacção neste

espacial.150

policentrismo e óbvia hierarquia (imagem 20).

portuguesa.149

e

delimitação

territorial

em

termos

de

configuração

3.1C

3.1C Sobre a reinvenção das relações global, regional e local

«El mapa se representa un corazón europeo estratégico que en parte

«A significant theme in contemporary thought has been a concern

superpone, pero que en buena medida se separa del viejo corazón

with distinctive tensions between processes of cultural globalization on

consolidado.
interconexión

Está

delimitado

(París,

Munich,

por

cinco

Milán,

nodos

Montpellier

estratégicos

de

the one hand and local enclaves of innovation and opposition on the

y

de

other.» David Chaney.151

Burdeos),

dimensiones y masas funcionales diferentes, pero que de todos modos

O policentrismo relaciona-se directamente com as novas condições

se imponen como máquinas potenciales de activación de formas de

de redes de cidades, onde os factores globais se imprimem sobre o

valorización de los sistemas emergentes “externos” a las viejas jerarquías

território, afectando a sua reorganização tanto em termos regionais

consolidadas. Están en el origen de diferentes frentes de potenciación

como locais. A globalização da economia reestruturou a paisagem

que en conjunto perfilan una articulación del orden del continente

anulando as tradicionais centralidades e distribuições organizadas.

basada en una pluralidad de escalas y razones del desarrollo.» Sérgio

Novas condições como o just-in-time, assim como as políticas virtuais

Conti.146
Ainda

neste

âmbito

a

referência

a

policêntricas explorado por Andrés Precedo

uma

estrutura

Ledo,147

de

redes

sobre a organização

107.
148 CPSV (Centre de Política de Sól i Valoracions),

La Caracterización Territorial y

Funcional de las Áreas Metropolitanas Españolas (Informe final - documento de síntesis),
Barcelona, Centre de Política de Sól i Valoracions, 2001.
145 Sergio Conti, “Sociedad de la información, ciudad y sistemas metropolitanos en

Europa”, in AAVV (coordenação de Joan Subirats), Redes, Territorios y Gobierno Nuevas

Respuestas Locales a los Retos de la Globalización, Barcelona, Diputació Barcelona, 2002, pp.
177-200.

Regiões Metropolitanas Portuguesas no Contexto Ibérico, Lisboa,

DGOTDU Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 2002.
150 Referência à imagem 27, p. 100.
151 David Chaney, “Authenticity and Suburbia”, in AAVV (edição de Sallie Westwood e John

146 Ibid., p. 200.
147 Andrés Precedo Ledo,

149 João Ferrão, As

Williams), Imagining Cities, Scripts, Signs, Memory, London-New York, Routledge, 1997, p.

Ciudad y Desarrolo Urbano, Madrid, Editorial Sinteses, 1996, p.
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21. Job Ratio nas Regiões Metropolitanas Ibéricas em 1991 Á (João Ferrão, As Regiões Metropolitanas Portuguesas no Contexto Ibérico, 2002)
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de funcionamento das cidades levam a um emagrecimento físico do

desembocariam numa praça a partir da qual se acabavam as

espaço. A inovação ao nível da gestão dos stocks, permite um

dificuldades, uma avenida em linha recta levava-os aos seus destinos

desaparecimento físico em detrimento de uma eficaz capacidade de

(…). (…) um edifício gigantesco, quadrangular, sem janelas, na fachada

resposta. Se outrora as periferias das cidades deram lugar à implantação

lisa, igual em toda a sua extensão.» José Saramago.153

industrial, substituída pela armazenagem e distribuição, hoje graças aos

Este

imaginário

desenhado

pelo

romancista

José

Saramago

scanners electrónicos instalados nos pontos de venda é possível

assume-se como um tempo passado, um tempo histórico que de certo

transmitir a informação relativa aos reabastecimentos necessários. Deste

modo se anula no panorama das tendências contemporâneas. Se de facto

modo, os fornecedores não levam mais de algumas horas ou alguns dias

muitos

a fabricar o produto que falta e a entregarem-no directamente ao

hipermercados, para ver e sentir a mercadoria, grande parte adere já ao

retalhista, poupando a etapa da passagem pelos armazéns.

processo da venda e compra à distância. No contexto nacional a entrega

Ainda

neste

âmbito

o

crescimento

do

comércio

continuaram

a

frequentar

os

centros

comerciais

e

os

electrónico

domiciliária, nos grandes hipermercados, em que o cliente depois de

assume-se como aspecto primordial na reorganização territorial. O

escolher os seus produtos e de os pagar, os entrega ao estabelecimento

aumento de vendas substitui processos tradicionais e implantações

para que lhos levem a casa, inaugura novos hábitos de utilização. Hoje

territoriais existentes. Nos Estados Unidos assim como em alguns países

grande parte das pessoas utiliza já este sistema misto. Outras assumem

o comércio à distância representa já uma ameaça para os

a compra à distância, pela Internet, visualizando os produtos no ecrã do

grandes retalhistas (referência às alterações impressas nas tipologias de

seu computador e accionando a sua lista de compras pessoal, segundo a

espaços

Os

qual os artigos são enviados segundo critérios definidos. Neste campo

estabelecimentos têm de dar respostas inovadoras que competem com

algumas empresas com alguma tradição na venda por catálogo, inovam

os seus homólogos virtuais, tanto mais que estes últimos não precisam

processos de visualização pela Internet. Recorde-se uma conceituada

de suportar os custos da gestão de stocks volumosos ou de

marca de roupa e artigos para a casa, de tradição na venda por catálogo,

propriedades imobiliárias.

que apresentava como inovação na motivação da compra pela Internet a

da

Europa,152

Este

de

comércio

panorama

definidas

projecta-nos

no

Capítulo

para

uma

II,

outra

alínea

2.3).

realidade

que

extremando a situação contemporânea anula definitivamente os modelos
e a imagem tradicional de organização da cidade.

possibilidade da visualização dos artigos em três dimensões.154
Seja como for e independentemente das estratégias de sucessos que
se implantam ou implantarão sobre os diversos espaços comerciais, o

«A região é fosca, suja, não merece que a olhemos duas vezes.

que é certo é que se dá uma transformação significativa na forma como

Alguém deu a estas enormes extensões de aparência nada campestre o

hoje se encara o passivo imobiliário. Se outrora a localização era um

nome técnico de Cintura Agrícola, e também, por analogia poética, o de

aspecto imprescindível no sucesso de qualquer actividade, hoje pelo

Cintura Verde (…). Deixaram a Cintura Agrícola para trás, a estrada,

contrário, em certos sectores o imobiliário é considerado um fardo que

agora mais suja, atravessa a Cintura Industrial rompendo pelo meio de

convém reduzir ao mínimo, ou até mesmo eliminar – o que é um traço

instalações fabris de todos os tamanhos (…). Depois da Cintura

revelador da natureza da migração das actividades económicas do

Industrial principia a cidade, enfim, não a cidade propriamente dita, essa

território para o ciberespaço.155

avista-se lá adiante (…). Já estavam na periferia, haveria ainda que

A estrutura espacial da cidade contemporânea tem-se configurado

percorrer umas quantas ruas de traçado confuso, virar à esquerda, virar

historicamente desde a lógica da mobilidade a uma lógica que aponta ao

à direita, outra vez à esquerda, outra vez à direita, agora à direita; à
direita,

esquerda,

esquerda,

direita,

em

frente,

finalmente
153 José Saramago,

A Caverna, Lisboa, Editorial Caminho, 2000, pp. 12-17.

154 Referência à conhecida marca de venda por catálogo
155 Referência a Jeremy Rifkin,
152 Referência à nota 83, p. 53.
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desenraizamento das coisas e dos lugares em favor de uma mobilidade
universal que se promove na troca global de bens e de informações. A
condição actual repugna o obstáculo, a inércia de hierarquias aspirando
uma fluidez absoluta que se promove entre a macro e a micro escala,
entre o global e o local.

«(…) la ciudad móvil que progresivamente invade y ocupa el lugar de
la ciudad estable es una ciudad improductiva, dictada por la lógica del
juego (…) tiende a ser cada vez menos el lugar de la acumulación y
multiplicación de la riqueza para convertirse en el lugar del gasto
(dépense) de la energía.» Xavier Costa.156

156 Xavier Costa, “Ciudad distraída, ciudad informe”, in AAVV,

Presente y Futuros -

Arquitectura en las Ciudades, Barcelona, UIA Barcelona 96 - XIX Congreso de la Union
Internacional de Arquitectos, 1996, p. 189.
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3.2 A competição ao nível do mercado global

tratamento e na circulação de informações e mercadorias assim como
em reflectir sobre os desejos do sujeito consumidor. Redes, logística,

Á Sobre as dimensões da competitividade: da necessidade ao desejo Á
O mercado global e as novas estratégias de planeamento urbano e
territorial – o marketing urbano e territorial e o planeamento estratégico
Á Sobre os conceitos de cidade marca (urban brand)
3.2A

marketing, assumem-se como processos acelerados de reestruturação
tecnológica e produtiva que permitam responder quase em tempo real a
esses mesmos e com um tecido difuso de produção. Sobre as quais se
desenham as diferentes estruturas de caracterização dos factores de
competitividade tradicionais (mais ligados à riqueza quer agrícola,
industrial ou comercial) e dos factores de competitividade modernos

3.2A Sobre as dimensões da competitividade: da necessidade ao desejo

A cidade assume-se como campo, suporte de realização da

(mais ligados à capacidade).159

imaginação dos desejos colectivos. Neste âmbito, as estratégias de
3.2B

3.2B O mercado global e as novas estratégias de planeamento urbano e territorial – o marketing urbano e territorial e o planeamento estratégico

planeamento recente, fundamentam-se mais na satisfação de desejos do

O mercado global e as novas estratégias de planeamento urbano e

que em necessidades. A diferenciação entre as necessidades e os desejos

territorial, assumem-se como campos fulcrais de actuação. Neste

encontra-se no facto de que as primeiras estarem conceptualmente

âmbito, os planos totalizadores baseados nos princípios fortes de ordem

centradas na resposta, enquanto que as segundas se centram no ponto

e racionalidade, interpretados como instrumentos ordenadores globais

de partida, na motivação. A necessidade pressupõe a possibilidade de

do crescimento da cidade, assumem-se como aspectos débeis de

uma resposta, de uma satisfação, enquanto que o desejo não implica a

precária aplicabilidade. A grande dificuldade assume-se directamente

sua própria satisfação, pode esgotar-se em símbolos, aspirações,

pela ausente capacidade de se adaptarem ao contínuo movimento,

expectativas.

planeadores,

transformação e complexidade que subjaz às principais premissas de

administradores urbanos, parece ser gerir a cidade segundo estes

intervenção contemporânea. A experiência urbana perdeu o seu carácter

ímpetos de desejos. Mais do que a cidade o que importa é o feeling, o

tradicional de processo dotado de fim, redutível a um modelo de forte

look and feel da cidade.157

racionalidade,

Hoje

o

desafio

para

os

projectistas,

Entre os lugares de viver, trabalhar e habitar já não existe uma
grande diferenciação, do mesmo modo que não existe uma clara
separação entre produção e consumo, visto que ao mesmo tempo
consumimos

mercadorias

e

serviços,

e

produzimos

informações

funcionais para a produção de novas mercadorias e para a alimentação
de novos serviços. Retomando aqui alguns aspectos referenciados sobre
o individualismo contemporâneo,158 esta nova economia centra-se

actualmente

impressões

parciais,

superficiais,

sectorialmente assimiladas e vividas, são assumidas como as principais
acções.
Neste âmbito o marketing urbano como estratégia de intervenção
assume-se como factor primordial. As acções de promoção ligam-se
rapidamente a argumentos económicos, através de vantagens locativas
para a promoção e fixação de investimentos, utilizando modalidades e

obviamente no sujeito, na sua forma de sentir e experimentar a

técnicas que visam a promoção da imagem das cidades com o objectivo

realidade. Controlar os sentimentos gerindo as distâncias entre as

de atrair novos investimentos e de relançar novas actividades. Neste

dimensões locais e o espaço global é em suma a autêntica função da

âmbito o marketing territorial, insurge-se como estratégia de promoção

economia actual. Na era da globalização, e do pós fordismo a economia

económica das cidades, na realização de diversas acções, num pleno

caracteriza-se em conjugar pontos de inovação que se concentram no

entendimento do marketing como comunicação global. Assumindo-se
como um dos principais factores de dinamização dos sistemas que
envolvem pessoas e recursos urbanos, integrando-se numa estratégia

157 Giandomenico Amendola,

La Ciudad Postmoderna – Magia y Medio de la Metrópolis

Contemporánea, Madrid, Celeste Ediciones, 2000, p. 95.
158

Referência

à

alínea

2.2

A

mediatização

da

cidade:

entre

a

catastrófica

institucional do marketing sobre o território – à qual corresponde o

marketing territorial.

homogeneização integral e a requalificação urbana, do Capítulo II – O contexto do consumo
na sociedade actual, e à questão do individualismo contemporâneo, preconizado por Gilles
Lipovetsky, A Era do Vazio - Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo, Lisboa, Relógio
d´Água, 1989.
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O marketing territorial,160 interliga-se directamente com o âmbito do

vocacionado, promovendo a sua afirmação e desenvolvimento.

planeamento estratégico das cidades e dos territórios que partindo das

O conceito de marketing territorial, surge actualmente, não tanto

especificidades de um local, o projectam e integram nos espaços globais

como simples estratégia de venda mas como parte integrante do

para que está mais vocacionado, promovendo a sua afirmação e

planeamento, na perspectiva mais recente serve para promover o

desenvolvimento. No fundo afirmando o marketing territorial como

desenvolvimento sustentável do território, contribuindo para melhorar o

processo de competição entre os lugares, enquanto membros de um

ambiente e a qualidade de vida, aumentando a eficácia da utilização dos

grande conjunto global, nacional e local, que se constituem como bens,

recursos.

ideias e serviços, sobre os quais actuam indivíduos e organizações de

É perante esta situação de revisão contemporânea, que os meios de

forma continuada, no local e à distância, mas com uma certa

actuação sobre a cidade se restabelecem significativamente, indo ao

imponderabilidade e instabilidade.

encontro das complexidades subjacentes a uma realidade urbana em

Desde o momento em que as primeiras civilizações começaram a

constante transformação. Neste sentido, o planeamento, como meio

planear, organizar e conquistar os territórios envolventes que se recorre

estruturante de colectivamente reajustar o processo de desenvolvimento

à prática empírica de análises do ambiente e à emissão de mensagens

espacial a novas formas de produção, utilização e apropriação do espaço

que visam mobilizar as pessoas para a colonização e diferentes usos do

urbano decorrente de um enquadramento cultural e social integrado no

território (imagem 22). Os eventos internacionais (as grandes feiras, os

seu tempo, tende a adequar-se a uma situação dinâmica, de constante

jogos olímpicos, etc.) deram origem à afirmação de grandes cidades

transformação.

mundiais. O marketing territorial é aplicado às cidades americanas desde

Os novos contextos de abordagem, requerem uma nova postura

1930, distribuindo-se nas suas três fases de evolução: a primeira entre

perante o planeamento urbano com a convicção de que é necessário

1930 e 1970, reflecte-se em esforços agressivos para a localização de

entender

investimentos com base em vantagens de uma produção com custos

desenvolvimento, não apenas nas suas consequências: segregação,

menores: mão-de-obra, terras baratas, impostos baixos e financiamento

desemprego,

público (esta perspectiva economicista do marketing ainda hoje está

degradação

muito enraizada em Portugal); a segunda fase surge nos anos setenta

preventivamente, de modo a estimular um ambiente local propício tanto

através das primeiras práticas de promoção territorial nos quais Nova

ao habitar como à iniciativa empresarial ou à inovação social num

Iorque e Los Angeles se assumem como exemplos primordiais. Os finais

contexto crescente de competitividade interurbana.

e

actuar

sobre

reestruturação
ambiental,

mas

as

condições

económica,
sobretudo

sócio-económicas

especulação
antevendo

do

imobiliária,
e

actuando

dos anos oitenta são de facto a fase onde se assistem às primeiras

Deste modo e retomando o contraste sintetizado entre a densificação

estratégias de marketing territorial. Actualmente o marketing territorial é

física e a anulação espacial, as opções do planeamento contemporâneo

um dos elementos fundamentais do planeamento estratégico das

assumem-se como valorização de uma cultura de transformação e de

cidades e dos territórios que partindo das especificidades do local, o

recuperação urbana (reabilitação e refuncionalização) em detrimento de

projectam e integram nos espaços globais para os quais está mais

uma cultura de expansão física da cidade. Neste contexto a eficácia da
transformação urbana depende da articulação dos vários actores
urbanos, não havendo um modelo único para o desenvolvimento da

160 Sobre o processo de planeamento de

marketing: 1ª fase – Diagnóstico e análise de

marketing (definição das características das marcas e dos produtos, ciclo, segmentação,
posicionamento e definição de objectivos); 2ª fase – Formulação da estratégia e tomada de

cidade, mas sim princípios gerais que se ajustam e adaptam a cada caso
concreto.

decisões de execução (planeamento dos programas de marketing e adaptação das condições

O planeamento estratégico assume-se nos seus primórdios como

internas); 3ª fase – Formalização, execução e controlo (gestão dos programas de marketing e

modelo empresarial ligado à reorganização da economia após a Segunda

execução das estratégias e políticas definidas, controlo, avaliação e acertos de processo); 4ª
fase – Avaliação final (análise final do processo ou do ciclo de produto). Referência a Álvaro

Guerra

Cidrais, O Marketing Territorial aplicado às Cidades Médias Portuguesas: os casos de Évora e

Mundial,

pela

necessidade

de

novos

modos

de

gestão

empresarial. Consequentemente a competição internacional, determina

Portalegre, s.l., 1998.
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23. La formulación de la Ciudad-Produto como discurso Á (Cf. Marcelo Dachevsky, Urban Zapping, 2001)
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um sistema complexo de financiamento e produção que implica a

modo, antecipem o futuro das envolventes interna e externa que

necessidade de preparação de planos a longo prazo, através da definição

caracterizam a actividade das diversas organizações.

de cenários alternativos sobre os quais os quadros das empresas podem

O planeamento estratégico situa aí o seu contributo fundamental,

operar, definindo desafios, oportunidades, alterações que podem

num percurso ao longo de mais de três décadas das quais manifestou

influenciar a organização da sua actividade.

um reconhecimento progressivo da parte das grandes empresas

Deste modo e partindo da experiência empresarial, o planeamento
estratégico como medida operante sobre os pontos fortes e fracos,
controlando os recursos e as variáveis, insurge-se como aplicação ao
planeamento regional em meados dos anos 60. Esta acção baseia-se
fundamentalmente: na crise económica e a consequente redução de

multinacionais até se elevar à condição de instrumento corrente na
gestão das empresas e invadir o terreno da gestão e administração
pública: central, regional e local. Assumindo-se como estratégia
operante na definição de projectos de futuro para as cidades e territórios
(quer no contexto europeu, quer um pouco por todo o mundo).
3.2C

3.2C Sobre os conceitos de cidade marca (urban brand)

investimentos, no declínio económico e consequente declínio urbano, na
crise energética, na obsolescência de infra-estruturas, nas alterações
demográficas e na profunda alteração nos sistemas de produção
induzidas pelas novas tecnologias. Este contexto cria bases e impele a
proliferação do planeamento estratégico, como medida operativa que
simbolizando a passagem de um planeamento dogmático a um
planeamento flexível passa a ser aplicado de forma sistematizada aos
diversos centros urbanos a partir dos anos 80.
Nesta lógica as acções do planeamento estratégico, insurgem-se
como opções de acções sobre a cidade, entendidas nos primórdios da
sua aplicação como unidades territoriais (sobre as quais se definiam
processos de gestão), organismos organizadores de recursos e suporte à
oferta de serviços. Este conceito foi desenvolvido originariamente no seio
da produção empresarial apresentando-se como um conjunto de
procedimentos sistemáticos que tinham em vista gerir a mudança
sócio-económica em contextos de incerteza e de competitividade
acentuada, através de escolhas e actuações que conduzam à criação do
melhor futuro da cidade e do seu desenvolvimento.
Deste modo, o planeamento estratégico funciona como um meio de
identificação, coordenação e gestão de acções no espaço e sobretudo no

Nas sociedades contemporâneas, a competitividade assume-se como
a capacidade para criar uma envolvente, ou um contexto que
proporcione inovação contínua e de certo modo um “up-grading” da
base económica que os sugere neste âmbito, das cidades, das regiões ou
dos seus países. Deste modo e tendo em conta que o processo de
globalização

das

economias

é

simultaneamente

gerador

de

desequilíbrios e de interdependências, entende-se que o incentivo à
cooperação deve ser um aspecto basilar nas iniciativas dos poderes
públicos para o desenvolvimento sustentado à escala nacional, regional e
local.
Assim, cooperação e competição representam dois paradigmas que
têm vindo a ser aproximados, ou até mesmo fundidos para traduzir a
interactividade

e

a

complementaridade

que

os

conceitos

de

competitividade entre lugares significam actualmente.
Esta

simbiose,

“coopetition”,161

apresentada

como

por

representativo

muitos
da

autores

inevitável

pelo

termo

ligação

entre

competição (competition) e cooperação (cooperation), poderá gerar
novos equilíbrios baseados na complementaridade entre os diversos
lugares, apostando obviamente nas particularidades e identidades locais.

tempo. Prospectivamente, pretende atingir determinados objectivos,
obrigando à definição de políticas de actuação objectivas, salientando os
pontos fortes e reconvertendo os fracos, investindo em aspectos vitais.

161 «Though long understood by economists, “coopetition” was first coined by Charles F.

Desta forma, assume-se como um processo de reflexão crítica e

Sabel in 1982 to describe the integral relationship between cooperation and competition in
dynamic economic systems. In the everchanging, unpredictable sphere of global business,
coopetition is a strategy for at once shaping a market of multiple complementary goods and
optimizing individual profits among vendors. It is capable of greater expansion, profit, and
influence than either cooperation or competition alone.» Tran Vinh, “Coopetition”, in AAVV

participada de acções sobre futuros desejáveis e possíveis para uma
cidade,

região,

estabelece-se

na

país

ou

empresa.

necessidade

de

A

problemática

traçar

linhas

de

fundamental,
orientação

e

parâmetros para a programação e gestão dos recursos, que, de algum

(edição de Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong), Project on the
City 2 - Harvard Design School Guide to Shopping, Köln-London-Madrid-New York-ParisTokyo, Taschen, 2001, p. 206.
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24. Hollywood: Cidade-Marca Á (Margarida Louro, Internet, 2003)
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A cooperação assume-se como parte do novo paradigma urbano. Se

ser contextos em que se geram e circulam bens, capital, informação e

nos sistemas de cidades tradicionais, assentes numa lógica competitiva

actuarem também como agentes de atracção e retenção dos mesmos.

as cidades se especializavam e competiam entre elas com uma nova

Deste modo actuam tanto ao nível de proporcionar as melhores

lógica em rede, a colaboração entre cidades (geralmente espontânea,

condições para essas fixações (infra-estruturas, serviços, qualidade de

embora possa ser posteriormente reforçada), proporciona uma nova

vida, etc.), como actuam ao nível da sua promoção publicitária, da

economia de rede. A cidade colabora assim como elemento da rede,

construção da sua imagem de marca individualizada.

anulando-se

como

estrutura

autónoma

e

rígida.

As

redes

de

A marca urbana surge hoje como uma estratégia fundamental no

complementaridade assumem-se assim entre centros especializados,

estatuto das cidades. A competitividade em termos globais, imprime

inter conectados através de interdependências de mercados, de modo

novos significados sobre o espaço urbano. Assentes em elementos que

que a divisão de funções entre estes nós assegura uma área de mercado

identificam

suficientemente grande para cada centro e possibilita o alcance de

consolidando signos associados a valores históricos e culturais como os

economias de escala inalcançáveis numa perspectiva isolada.

monumentos, as paisagens, ou outros exemplos de carácter mais

valores

sociais,

de

produção

e

de

gestão,

vão-se

Hoje as cidades devem competir e para isso tem de se converter em

efémero, que actuam na representação das cidades: olimpíadas,

objectos de desejo, tal como qualquer outro produto (imagem 23). As

exposições universais, capitais culturais, artistas, personalidades.164

cidades têm de construir uma capacidade de resposta a esta procura, ser

Tudo converge como forma de “pôr as cidades nos mapas”, o que de

zapping.162

certo modo conduz a uma festivalização das políticas urbanas, o que

Encarar a cidade como um produto implica uma aproximação histórica

poderá levar não à individualização, mas a uma certa homogeneização

específica

dos espaços urbanos.

capaz de definir uma estratégia ante o perigo iminente do

em

consumidores,

que

se

destacam

utilizadores,

aspectos

mercados,

relacionados

competidores

e

com

impacto

A cidade emerge como cidade produto. Genericamente um produto

ambiental. Neste contexto a definição de 5 gerações de cidades às quais

refere-se como um objecto criado com uma intenção concreta que se

corresponde um determinado perfil/produto: 1ª a cidade da burguesia

posiciona/oferece a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um

mercantil (em que o produto era a cidade medieval); 2ª a cidade da

desejo. Formular a cidade como produto ou como marca permite numa

burguesia financeira (em que o produto era a cidade renascentista); 3ª a

escala mais operacional encontrar qual o lugar da cidade em termos de

cidade da burguesia industrial (em que o produto era a 1ª cidade

estratégia ao nível global.

industrial); 4ª a cidade das inovações (em que o produto era a 2ª cidade
industrial); 5ª a cidade
Hoje,

no

panorama

europeu

a

competição

«La marca es el lugar donde la ciudad se encuentra con la realidad de
la globalidad, es la unión de unos conceptos simbólicos que crean un

contemporânea.163
entre

as

cidades

estabelece-se como algo imperativo e indubitável. Competir no sentido

nuevo ser político que, en definitiva, es la nueva ciudad.» Marcelo
Dachevsky.165

de atraírem factores e actividades positivas e para evitarem o escape de

Se a relação entre a arquitectura e a marca, foi algo relativamente

recursos e de população face a sugestões mais vantajosas. Com isto

explorado ao longo do século XX,166 o estatuto de cidade marca ou

imprimem-se sem dúvida novas perspectivas. Para conservarem e
melhorarem a sua hierarquia internacional, as cidades têm de passar a
164 Exemplos recentes no contexto europeu como a Expo 92 em Sevilha, os Jogos

Olímpicos em Barcelona, a Expo 98 em Lisboa, ou relativamente próximos como o Euro 2004
em Portugal ou a Taça América em 2007 em Valência, foram e são aspectos de cada vez
maior importância na projecção das cidades e consequente desenvolvimento económico e
162 O termo

zapping, surge aqui como alteração com o mínimo esforço para algo mais

apropriado, eliminar como registo, ou melhor e no contexto da cidade e do urbano a morte
num mercado competitivo. Referência a Marcelo Dachevsky, Urban Zapping - Ciudades,

Productos y Marcas, Barcelona, Edicions UPC, 2001.
163 Ibid.
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«The brand-building impact of corporate architecture has not suddenly appeared

overnight. Back in the 1920s, Peter Behrens designed an expressionist gateway for the
Frankfurt headquarters of chemical company Hoechst and found he had built the brand logo
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marca de cidades começa agora a tomar relevância nos estatutos das

como exemplos significativos na eleição territorial da cidade.

cidades. Não se trata apenas de explorar uma imagem associada a

Não directamente ligado a uma estratégia de mobilidade, mas

qualquer outro género (produto, história, cultura), mas investir no

também a uma forte estratégia de impacto arquitectónico e urbano, a

potencial da cidade como eventual produto accionador de desejo e de

reconversão da cidade de Bilbao e a construção do museu Guggenheim

procura (imagem 24).

da autoria de Frank O. Gehry, assumiram-se como acções de grande

Neste âmbito e sobre algumas estratégias contemporâneas do

promoção e impacto territorial.

contexto europeu destacam-se três exemplos significativos pela escala,

Estes três exemplos recentes da última década do século XX, ilustram

pelo pretexto e pelos conteúdos/estratégias aplicadas em três cidades

a formalização da cidade-produto, onde aliados a diferentes estratégias

distintas: Berlim, Lille e Bilbao.

ou pretextos, se assume o potencial dos lugares, como forte estratégia

Berlim, destaca-se pelas diversas intervenções urbanas realizadas,

competitiva a nível global.

após queda do muro em 1989. Durante anos, símbolo de confronto de
dois mundos, palco de guerras e da história do século XX, Berlim
comprometeu-se a fechar o século passado, protagonizando uma vez
mais o centro de grandes transformações. Após anos de enclave, perante
o desejo de reunificar a cidade, inúmeras questões se levantaram sobre o
modo, as premissas e os valores, que consciencializaram o desejo das
intervenções e que espelharam no fundo as grandes inquietações em
que se debateu o ambiente criativo e interveniente. Preconizando o
tempo dos niilismos, das mortes, dos medos e das incertezas, o
problema concreto estabeleceu-se em dar rumo a uma nova cidade
renascida,

retomando-a

como

capital

e

consequentes

estatutos

acrescidos. A construção desta nova Berlim unificada, assumiu-se assim
na promoção de uma arquitectura e de um urbanismo de vanguarda que
se assumiu como cidade-espectáculo, sobre a qual os projectos e
intervenções se desenharam como eventos e actuações.
Lille, protagoniza uma acção, que assumindo a centralidade física e
territorial do lugar, o elege como ponto/estratégia na grande mobilidade
e centralidade. A implementação do Centro de Convenções Lille Grand

Palais da autoria de Rem Koolhas, apoiada na construção do TGV, e a
rápida ligação a diferentes capitais económicas da Europa, assumiram-se

of the day. In Turin, the Fiat Lingotto plant had an oval racetrack laid out on the roof. Born of
the futuristic spirit of the age captured by architect Giacomo Matte Trucco, the plant stood for
the dynamic élan of the brand. And in Switserland, well aware of the symbolic impacto of
corporate identity set in bricks and mortar, in 1876 the Feldschlösschen (“field castle”)
brewery built a production facility complete with towers and battlements in a picturesque
setting, lending tangible form to the bran.» Otto Riewoldt, “Brandscaping – Staging brand
experiences through architecture and interior design”, in AAVV (edição de Otto Riewoldt),

Brandscaping - Worlds of Experience in Retail Design, Basel-Boston-Berlin, Birkhäuser Publishers for Architecture, 2002, p. 8.
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3.3 A sustentabilidade urbana

Em apenas dois séculos, desde os primeiros passos da revolução
industrial,

que

a

humanidade

tem

conseguido

modificar

substancialmente o meio ambiente, mediante o uso de potentes
Á A cidade e o paradoxo da atractividade Á O consumo e as políticas

ferramentas tecnológicas e culturais. A paisagem urbana converteu-se
simultaneamente em lugar agredido e por sua vez agressor.

de sustentabilidade

3.3B

3.3B O consumo e as políticas de sustentabilidade

3.3A

3.3A A cidade e o paradoxo da atractividade

Na experiência urbana contemporânea evidenciando as suas práticas

«La sostenibilidad no es un dogma, ni un discurso retórico, ni una

de consumo e de representação, os cenários construídos para encantar,

fórmula mágica. Es un proceso inteligente y auto-organizativo que

são chamados a actuar como instrumentos de compensação e equilíbrio.

aprende, paso a paso, mientras se desarrolla.»168

O prazer converte-se num dos princípios fundamentais de reorganização

Os princípios da sustentabilidade,169 primeiramente aplicados e

da cidade enquanto realidade mágica e sedutora: a cidade tem de

projectados numa escala mundial, nas quais tomam lugar estratégias

agradar.

políticas orientadas por diversas potências (como os EUA, Japão,

Deste modo, as acções urbanísticas e intervenções arquitectónicas e

Alemanha e Grã-Bretanha),170 sobre as políticas de sustentabilidade, e o

ambientais são promovidas ciclicamente, recicladas, actualizadas de

impacto

forma a promover este contínuo desejo no qual assenta a magia e o

gradualmente ganhando novos contextos e dimensões. Se numa escala

prazer. Rapidamente, o espaço converte-se numa articulação de

global se destacam abordagens em torno da Declaração do Rio,171

cenários, flexíveis, amovíveis, ciclicamente substituíveis no sentido de

actualmente este conceito de sustentabilidade, primeiramente utilizado

refazerem constantemente os desejos estabelecidos. Neste contexto, o

sobre

cidadão, transforma-se num habitante de cenários, sobre o qual pode

dimensões. O crescimento acelerado dos centros urbanos é obviamente

actuar, encenar um papel, figurar determinado desempenho, etc.

uma força determinante nesta reflexão. O crescimento das cidades e o

A cidade embora não como ideal, promove-se como o melhor
possível para viver, produzir, competir. No contexto de intensa

o

do

crescimento

equilíbrio

das

ecológico

cidades

dos

sobre

territórios,

o

ambiente,

ganha

hoje

foram

novas

consumo configuram-se como factores determinantes na identificação e
evolução dos modelos urbanos.172

competitividade urbana do mercado global, a imagem da cidade deve ser
estratégica de modo a atrair capitais, pessoas, empresas, nas quais o
imaginário é um factor decisivo na eficácia dessa estratégia.
A cidade contemporânea do sonho, do desejo, da imaginação
insurge-se sobre o paradoxo da desvirtualização. De facto por detrás de
uma realidade brilhante, assumem-se por vezes estruturas mais
decadentes e abandonadas. A separação espacial por rendimentos,
religiões, etnias, raças é por vezes o sinal mais evidente de injustiça
social e de falta de equidade. A segregação catapulta a instabilidade
social e os conflitos consubstanciais da marginalidade e da delinquência.

«Se agranda cada vez más la diferencia entre una ciudad renovada,
brillante, empaquetada, imaginable, mercantilizada, deshistorizada,

Contemporánea, Madrid, Celeste Ediciones, 2000, p. 64.
168 AAVV,

La Ciudad Sostenible, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona - Diputació de Barcelona, 1998, p. 18.
169 Sobre os princípios concretos de uma política baseada na sustentabilidade:

a) a

integração do factor ambiental numa política global e sectorial; b) a projecção ambiental do
futuro em políticas concretas, em programas e em instrumentos de gestão adequados; c) a
aceitação dos limites de crescimento; d) a compatibilidade de projectos a curto prazo, com
um plano de desenvolvimento a médio e longo prazo; e) a justiça ambiental representada por
uma equidade de acesso de todas as pessoas aos recursos naturais; f) o direito a informação
ambiental e a participação em todos os sectores implicados na elaboração e execução de
políticas públicas no seio democrático; g) os recursos naturais não são ilimitados; h) a
consideração dos limites da economia de mercado; i) a necessidade de reger intercâmbios por
preços que representam os custos reais – produtivos, sociais e ambientais, dos diversos
produtos e serviços; j) a solidariedade entre os povos e as culturas. Ibid.

vendible y gozable y aquella abandonada, real, carente de capacidad de

170 Referência a: AAVV,

imaginación y vivibilidad.» Giandomenico

171 Iniciativa global sobre o desenvolvimento ecologicamente sustentável das cidades que

Amendola.167

Consuming Cities, London- New York, Routledge, 2000.

se realizou em Rio Summit em 1992.
172 Referência às projecções de crescimento urbano, enunciadas no Capítulo I – As

problemáticas da cidade contemporânea, alínea 1.1 O conceito de rede como paradigma na
167 Giandomenico Amendola,

La Ciudad Postmoderna – Magia y Medio de la Metrópolis
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25. Ecological Footprint by Country Á (The UNEP World Conservation Monitoring Centre, Living Planet Report, 1999)
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Neste contexto o modelo urbano ocidental, no qual obviamente nos

ecológico e das funções de apoio de outras regiões do planeta através de

inserimos assume-se como relevante e significativo. A cidade ocidental

um sistema comercial generalizado que produz o balanço entre materiais

tem exportado o seu modelo urbano por um largo território numa

e energia.176

atitude depredadora do solo. A ocupação sistemática do espaço tem

No âmbito do consumo o peso ambiental, tem surgido como uma

subestimado os espaços agrícolas, florestais, naturais e aplicado a uma

mais valia urbana. As cidades tiram partido do seu status ambiental para

lógica estritamente sectorial sustentada na mobilidade privada. O grande

articularem outros factores de promoção associados à competitividade e

símbolo deste modelo urbano insustentável ecologicamente foi e é sem

atractividade. Viver bem fazendo bem assumem-se como épicos de uma

dúvida o automóvel. O solo urbano cresceu escravo dessa mobilidade,

fase embrionária, mas promissora em termos futuros.

eliminando a mescla funcional que durante anos caracterizou as cidades

O desenvolvimento sustentável não se resume apenas a aspectos

ocidentais, colonizando a paisagem urbana em mancha nebulosa sobre o

ecológicos, toma uma nova abrangência e inclui aspectos de naturezas

território. O automóvel e a sua cumplicidade com os urbanistas

diversas: económicos e sociais, com diversas escalas de abordagem, com

colonizou a paisagem urbana, onde a transformação do território ligada

diversos tipos de contextos com um panorama de acção que não se

à problemática do consumo de solo, assume-se nos países ocidentais,

resume a um conjunto de princípios generalistas mas a um conjunto de

como o principal problema da transformação contemporânea.

acções que se constroem sobre a especificidade de cada caso.

A dispersão territorial é de facto uma ameaça para a sustentação
ecológica. O objectivo primordial de uma planificação sustentável passa

Sobre

os

projectos

que

levam

a

cabo

os

princípios

da

sustentabilidade, destacam-se diversas abordagens.

por reduzir significativamente os quilómetros per capita que se fazem

Neste âmbito, e projectado sobre o território português, destaca-se

por dia para ir ao trabalho, à escola, para casa, às compras, aos

igualmente a referência ao trabalho: Check List – Try it This Way,177 e à

estabelecimentos de ócio,173 reflexo do sentido paradoxal da cidade

enumeração

compacta e diversa.

sustentável (água, ar e ruído, solo e terra, natureza e ecologia,

de

um

conjunto

de

aspectos

de

desenvolvimento

Os sistemas urbanos deixam pegada ecológica em todos os cantos do

transportes e acessibilidade, energia, resíduos, património e reabilitação,

planeta e também a nível global (imagem 25). O conceito de pegada

riscos e acidentes, qualidade social), relacionadas com uma matriz de

ecológica,174

explica o impacto global de um ecossistema como a cidade.

análise, implementação e sustentação através de um conjunto de etapas

Corresponde à área equivalente de solo produtivo ou do ecossistema

em direcção ao desenvolvimento sustentável (preparação de políticas,

aquático que é necessário para produzir os recursos utilizados e para

elaboração

assimilar os resíduos que geram uma população definida com um estilo

monitorização).

de

planos,

aprovação

de

planos,

implementação

e

de vida concreto. O sistema actual das cidades ocidentais caracteriza-se

Ao nível Europeu, os princípios orientadores para o desenvolvimento

pela sua elevada densidade demográfica, um grande consumo de energia

territorial sustentável,178 tiram partido da mais valia cultural do velho

e

recursos,

e

contaminantes.175

uma

produção

transbordante

de

resíduos

e

Deste modo, as cidades apropriam-se do output
reciclável.
176 A pegada ecológica média é de 2,8 hectares per capita. A pegada ecológica

portuguesa é superior à média, atingindo os 5,1 hectares per capita. Fonte: Internet.
173 Em termos sustentáveis o ideal será alcançar todas as actividades a pé – num máximo

de dez minutos.
174 O conceito de pegada ecológica foi criado por William Rees e Mathis Wackemagel

baseado no conceito de capacidade de carga.

177 Conselho Europeu de Urbanistas,

Check List Try it This Way Desenvolvimento

Sustentável ao Nível Local (Guia do Conselho Europeu de Urbanistas), Lisboa, Associação dos
Urbanistas Portugueses – DGOTDU - CESUR, 2002.
178 CEMAT (Conferência Europeia de Ministros responsáveis pelo Ordenamento do

175 A estratégia da reciclagem tem sido largamente utilizada de modo a minorar os

Território – Conselho da Europa), Princípios Orientadores para o Desenvolvimento Territorial

efeitos de um consumo massivo de produtos. A única estratégia possível para afrontar a

Sustentável do Continente Europeu (Adoptados na 12ª sessão da Conferência Europeia de

insuportável carga dos resíduos consiste em retorná-los de novo, devidamente tratados, nos

Ministros responsáveis pelo Ordenamento do Território, realizada em 7 e 8 de Setembro de

ciclos naturais e na rede de processos industriais. Trata-se de reconverter o resíduo em

2000 em Hanôver), Lisboa, DGOTDU Direcção Geral do Ordenamento do Território e

recurso, tanto física como conceptualmente sempre que o material utilizado seja reutilizável e

Desenvolvimento Urbano, 2001.
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continente da sua diversidade, cultural, paisagística, etc., para definirem
uma base de coesão. Os seus princípios orientadores baseiam-se na
Carta Europeia do Ordenamento do Território.179 Estes princípios
defendem os princípios da subsidiariedade e da reciprocidade como
requisitos da democracia e também como forma de preservar a “unidade
na diversidade” da Europa, resultante da sua história e geografia.180
Neste âmbito sobressaem como aspectos de caracterização relevantes,
ao nível das políticas: as relações intercontinentais como elementos
estratégicos da política europeia do ordenamento do território; a
multiplicidade de culturas; as grandes regiões europeias como base para
a ajuda mútua e a cooperação na integração dos antigos e dos novos
estados membros. Políticas que se reflectem nos princípios de: promover
a coesão territorial através de um desenvolvimento social e económico
mais equilibrado das regiões e de uma maior competitividade; incentivar
o desenvolvimento gerado pelas funções urbanas e melhorar a relação
cidade-campo; promover uma acessibilidade mais equilibrada, no
desenvolvimento do acesso à informação e ao conhecimento; reduzir os
danos ambientais; valorizar e proteger os recursos naturais e o
património natural; valorizar o património cultural como factor de
desenvolvimento; explorar os recursos energéticos com segurança,
incentivar um turismo sustentável e de grande qualidade; minimizar o
impacto das catástrofes naturais. Medidas que viabilizam uma aplicação
selectiva em áreas específicas do ordenamento territorial como são
exemplo: as paisagens humanizadas, as áreas urbanas, as zonas rurais,
as regiões de montanha, as regiões costeiras e insulares, os leitos de
cheia e as zonas inundáveis, as zonas industriais e militares desactivadas
e as regiões fronteiriças.

179 Esta carta adoptada em 20 de Maio de 1983 em Torremolinos - Espanha, estabelece

os princípios para as políticas nacionais e europeias de modo a contribuir para o melhor
ordenamento do território dos então 22 estados membros do Conselho da Europa e para a
resolução de problemas que ultrapassem as fronteiras nacionais.
180 O conselho da Europa, conta actualmente com 41 estados membros, abrangendo

quase todo o continente europeu bem como algumas regiões setentrionais do continente
asiático.
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A Parte II – SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CONSUMO NA ÁREA

em torno dos seus dezanove concelhos constituintes (Alcochete,

abordagem

Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra,

específica ao tema de investigação em estudo – a Área Metropolitana de

Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal,

Lisboa (AML). Deste modo, no seguimento do enquadramento realizado

Sintra, Vila Franca de Xira). Nos quais se sobressaem diversos aspectos

na Parte I, sobre as problemáticas do consumo na caracterização do

de crescimento e transformação ligados a factores de ordem política,

espaço urbano contemporâneo, esta parte mais descritiva e crítica de

económica, social e cultural, em especial sobre os últimos anos e

uma realidade específica, estrutura-se sobre os seguintes tópicos

incidentes sobre as décadas entre 1981, 1991 e 2001. Neste âmbito

principais: Enquadramento geral: formação e crescimento; As principais

além de aspectos regionais dos quais ressalta a acentuada assimetria

transformações entre o período 1986-2002; e As estratégias de

entre as duas margens: norte e sul, ou o destacado crescimento

reorganização territorial na Área Metropolitana de Lisboa, formalizados

periférico associado a duas lógicas complementares: uma radial em

em três capítulos específicos.

torno de Lisboa e outra axial ao longo dos principais eixos de

METROPOLITANA

DE

LISBOA,

assume-se

como

uma

Estes três capítulos, assumem-se como visualizações críticas da

acessibilidade, compatibiliza-se ainda um enquadramento nacional. No

temática abordada no conjunto da tese, sobre a realidade concreta do

qual sobressai uma certa metropolização ou litoralização pelo reforço

contexto

Área

de uma rede de pequenos pólos/núcleos urbanos, sobre o conceito de

Metropolitana de Lisboa. Focando aspectos desde o enquadramento do

país arquipélago e um novo mapa cognitivo de Portugal, como refere

objecto de estudo no âmbito da sua formação e crescimento, até à

João Ferrão associado a três lógicas de transformação: o país de alta

conjuntura política e económica do país e da sua adesão à União

pressão, o país sonolento e o país tranquilo.

metropolitano

contemporâneo

e

em

especial

da

Europeia em 1986, como impulso num processo de transformação ao

No âmbito deste enquadramento sub-regional, regional e nacional,

nível da qualidade de vida e dos hábitos de consumo dos portugueses,

estabelece-se uma visão mais apurada sobre

até à revisão de novas estratégias de reflexão e intervenção no âmbito

transformação urbana do sistema metropolitano da AML, através de

do planeamento e ordenamento territorial.

uma visão geral das fases de estudo seleccionadas: 1981, 1991 e 2001,
em

Deste modo, o enquadramento geral sobre formação e crescimento,

função

dos

infra-estruturas

diversos

de

parâmetros

mobilidade,

o crescimento e

enunciados

população

–

(edificado,

caracterização,

estabelece um conjunto de aspectos de caracterização da problemática

planeamento), sobre os quais se imprimem diversas lógicas de

que pontua a discussão crítica actual em torno das áreas metropolitanas

transformação

e em especial sobre a complexidade dos seus conceitos e critérios de

territorial sustentada pelas lógicas do consumo, que se operaram de

delimitação. O confronto de diversas perspectivas assume-se na

forma significativa entre 1986-2002.

e

caracterização

que

enquadram

a

reorganização

construção de uma visão plural na qual se enquadra e organiza a
delimitação do âmbito do objecto de estudo delineado. Sobre a génese

A europeização dos modos de vida, impelida pelas mutações

da área metropolitana de Lisboa, além dos aspectos gerais relacionados

sócio-económicas que antecederam a adesão à União Europeia, assim

com a sua configuração física (fisiografia e clima), estabelece-se um

como a própria adesão em 1986, estabelecem o início de um processo

enquadramento geral da sua ocupação, procurando de certo modo

de transformação que em termos de estudo se baliza até 2002 e que

contextualizar as transformações territoriais que reconfiguraram a
paisagem urbana ao longo dos tempos.
Desta forma, ressaltam alguns aspectos de morfogénese específica

PARTE II - RESUMO

preconiza a implementação da moeda única. As transformações
ocorridas ao nível da estrutura populacional, da estrutura social, do
povoamento, da mobilidade, das condições de vida, apoiadas nos vários
incentivos

económicos

promovidos,

reflectiram-se

em

termos
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territoriais, numa lógica controversa que se representa entre uma

enquadram os casos de estudo seleccionados e desenvolvidos na Parte

espécie de espraimento e conquista de novos territórios (sustentada

III da tese de doutoramento: os centros, as periferias e as zonas de valor

pelo aumento de infra-estruturas de mobilidade que se implantaram

paisagístico natural.

pelo país) versus a concentração e congestão (em torno dos principais
pólos cada vez mais equipados e atractivos).

Em síntese esta parte, assume-se pelo enquadramento crítico do

Nesta lógica as redes de consumo e as novas tipologias urbanas que

tema sobre o território específico da Área Metropolitana de Lisboa,

daí derivaram (espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de

sobre

ócio e lazer), estabelecem-se como determinantes na potenciação de

transformação recente, tendo por base o consumo como estratégia

novas vivências e caracterizações territoriais.

o

qual

se

reenquadra

uma

análise

do

crescimento

e

potencial de planeamento e reorganização territorial. Deste modo, e

O levantamento dos diversos registos enunciados e das suas
transformações nas últimas décadas elegem-se como campo de
reflexão prioritário na determinação de novas lógicas de implementação
e reorganização territorial, tanto em termos da Área Metropolitana de
Lisboa, como à escala da região e de certo modo do país e da Península
Ibérica.

partindo do enquadramento do objecto de estudo seleccionado,
passando pela leitura detalhada das diversas infra-estruturas de
transformação implementadas ao longo dos tempos e em especial das
últimas décadas, reenquadra-se um marco crítico sobre o planeamento
recente, sobre o qual se projecta a potencialidade de novas formas de
intervenção crítica.

Estas novas estratégias de reorganização territorial imprimem-se
igualmente, numa reflexão sobre a eficácia do planeamento e da gestão
territorial tanto à escala da Área Metropolitana de Lisboa como da
escala nacional. O enquadramento das linhas gerais sobre as quais
evoluiu o ordenamento e planeamento territorial, estabelecem-se como
balizamento neste processo de entendimento da operatividade dos
diversos

mecanismos

de

transformação

em

foco.

Nos

quais

a

reclamação do estatuto/poder local e a articulação em rede ganham
obviamente cada vez mais destaque.
Deste modo, o lugar da participação pública assume-se cada vez
mais com maior importância na eficácia do planeamento e da gestão
urbana pela resolução dos problemas e das contingências que marcam
hoje a competitividade das cidades. Neste contexto a visão crítica das
políticas urbanas nacionais e do seu enquadramento crítico em termos
de eficácia e produção assumem-se como aspecto privilegiado.
O

consumo,

como

problemática

de

reorganização

territorial,

assume-se no enquadramento geral das estratégias de planeamento em
função das estratégias do consumo, pela apresentação de algumas
medidas específicas: o Plano Estratégico da Região de Lisboa, Vale do
Tejo e Oeste; o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área
Metropolitana de Lisboa (PROTAML); o Programa Polis e os Planos
Directores Municipais (PDM´s) de segunda geração, numa apreciação
crítica das diversas acções de intervenção, que de certo modo
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PARTE II - RESUMEN

La Parte II – SOBRE LAS ESTRATEGIAS DEL CONSUMO EN EL ÁREA

morfogénesis

de

sus

diecinueve

ayuntamientos

constituyentes

METROPOLITANA DE LISBOA se asume como un abordaje específico al

(Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa,

tema de investigación en estudio – el Área Metropolitana de Lisboa

Loures,

(AML). De este modo, en el seguimiento del encuadre realizado en la

Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira). En ellos se destacan

Parte I, sobre las problemáticas del consumo en la caracterización del

diversos aspectos de crecimiento y transformación conectados a factores

espacio urbano contemporáneo, este apartado, más descriptivo y crítico

de orden político, económico, social y cultural, en especial sobre los

de una realidad específica, se estructura sobre los siguientes tópicos

últimos años e incidentes sobre las décadas de 1981, 1991 y 2001. En

principales: Encuadre general: formación y crecimiento; Las principales

este ámbito de aspectos regionales resalta la acentuada asimetría entre

transformaciones en el período 1986-2002; y Las estrategias de

los dos márgenes: norte y sur, o el destacado crecimiento periférico

reorganización

asociado a dos lógicas complementarias: una radial alrededor de Lisboa

territorial

en

el

Área

Metropolitana

de

Lisboa,

Mafra,

Moita,

Montijo,

Odivelas,

Oeiras,

Palmela,

Seixal,

y otra axial a lo largo de los principales ejes de accesibilidad, se

formalizados en tres capítulos específicos.
Estos tres capítulos se asumen como visualizaciones críticas de la

compatibiliza también el contexto nacional. En él sobresale una cierta

temática abordada en el conjunto de la tesis, sobre la realidad concreta

metropolización o litoralización por el refuerzo de una red de pequeños

del contexto metropolitano contemporáneo y en especial del Área

polos/núcleos urbanos, sobre el concepto de país archipiélago y un

Metropolitana de Lisboa. Se enfocan aspectos desde el marco del objeto

nuevo mapa cognitivo de Portugal, según João Ferrão asociado a tres

de estudio en el ámbito de su formación y crecimiento, hasta la

lógicas de transformación: el país de alta presión, el país soñoliento y el

coyuntura política y económica del país y de su adhesión a la Unión

país tranquilo.

Europea en 1986, como impulso en el proceso de transformación de la

En estos ámbitos sub regional, regional y nacional, se establece una

calidad de vida y de los hábitos de consumo de los portugueses, hasta la

visión más acabada sobre el crecimiento y transformación urbana del

revisión de nuevas estrategias de reflexión e intervención en el ámbito

sistema metropolitano del AML, a través de una visión general de las

del planeamiento y ordenamiento territorial.

fases de estudio seleccionadas: 1981, 1991 y 2001, en función de los
diversos

parámetros

enunciados

(edificado,

infraestructuras

de

De este modo, el encuadre general sobre la formación y crecimiento,

movilidad, población – caracterización, planeamiento), sobre los cuáles

establece un conjunto de aspectos de caracterización de la problemática

se destacan diversas lógicas de transformación y caracterización que

que puntualiza la discusión crítica actual respecto a las áreas

delimitan la reorganización territorial sustentada por las lógicas del

metropolitanas y en especial sobre la complejidad de sus conceptos y

consumo, que se han operado de forma significativa entre 1986-2002.

criterios de delimitación. La confrontación de diversas perspectivas se
asume en la construcción de una visión plural en la cual se inserta y

La europeización de los modos de vida, impulsada por las mutaciones

organiza la delimitación del ámbito del objeto de estudio delineado.

socio-económicas que antecederán la adhesión a la Unión Europea, así

Sobre la génesis del área metropolitana de Lisboa, para los aspectos

como la propia adhesión en 1986, establecen el inicio de un proceso de

generales relacionados con su configuración física (fisiográfica y clima)

transformación que en términos del presente estudio se señalan hasta

se establece un marco general de su ocupación, intentando de cierto
modo

contextualizar

las

transformaciones

territoriales

que

han

esta

forma,

resaltan

PARTE II - RESUMEN

algunos

aspectos

transformaciones ocurridas al nivel de la estructura poblacional, de la
estructura social, del poblamiento, de la movilidad, de las condiciones de

reconfigurado el paisaje urbano a lo largo del tiempo.
De

2002 y que preconiza la implementación de la moneda única. Las

específicos

de

la

vida, apoyadas en los varios incentivos económicos promovidos, se
reflejarán en términos territoriales, en una lógica controversia que se
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representa entre una especie de exclusión y conquista de nuevos

la Parte III de la tesis de doctorado: los centros, las periferias y las zonas

territorios (sustentada por el aumento de infraestructuras de movilidad

de valor paisajístico natural.

que se han implantado por el país) versus la concentración y congestión
(en torno de los principales polos cada vez mas equipados y atractivos).

En síntesis esta parte, se asume por el encuadre crítico del tema

En esta lógica las redes de consumo y las nuevas tipologías urbanas

sobre el territorio específico del Área Metropolitana de Lisboa, sobre el

que de ahí han derivado (espacios de comercio, espacios de cultura y

cual se reencuadra una análisis del crecimiento y transformación

espacios de ocio y disfrute), se establecen como determinantes en la

reciente, tiendo por base el consumo como estrategia potencial de

potenciación de nuevas vivencias y caracterizaciones territoriales.

planeamiento y reorganización territorial. De este modo, y partiendo del

El levantamiento de los diversos registros enunciados y sus

encuadre del objeto de estudio seleccionado, pasando por la lectura

transformaciones en las últimas décadas se eligen como campo de

detallada

reflexión prioritario en la determinación de las nuevas lógicas de

implementadas a lo largo de los tiempos y en especial de las últimas

implementación y reorganización territorial, tanto en términos del Área

décadas, se reencuadra un marco crítico sobre el planeamiento reciente,

Metropolitana de Lisboa, como en la escala de la región y en cierto modo

sobre el cual se proyecta la potencialidad de nuevas formas de

del país y la Península Ibérica.

intervención crítica.

de

las

diversas

infraestructuras

de

transformación

Estas nuevas estrategias de reorganización territorial se imprimen
igualmente, en una reflexión sobre la eficacia del planeamiento y la
gestión territorial tanto en la escala del Área Metropolitana de Lisboa
como en una escala nacional. El encuadre de las líneas generales sobre
las cuáles ha evolucionado el ordenamiento y planeamiento territorial, se
establecen como orientación en el proceso de entendimiento de la
operatividad de los diversos mecanismos de transformación en foco; en
los cuales la reclamación del estatuto/poder local y la articulación en red
ganan obviamente cada vez mayor destaque.
De este modo, el lugar de la participación pública se asume cada vez
con mayor importancia en la eficacia del planeamiento y la gestión
urbana en cuanto a la resolución de los problemas y las contingencias
que marcan hoy la competitividad de la ciudad. En este contexto la visión
crítica de las políticas urbanas nacionales y su encuadre crítico en
términos de eficacia y producción se asumen como aspecto privilegiado.
El consumo, como problemática de reorganización territorial, se
asume en el encuadre general de las estrategias de planeamiento en
función de las estrategias del consumo, a través de la presentación de
algunas medidas específicas: el Plano Estratégico da Região de Lisboa,
Vale do Tejo e Oeste; el Plano Regional de Ordenamento do Território da
Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML); el Programa Polis y los Planos
Directores

Municipais

(PDM’s)

de

segunda

generación,

en

una

apreciación crítica de las diversas acciones de intervención, que en cierto
modo encuadran los casos de estudio seleccionados y desarrollados en
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CAPÍTULO IV – Enquadramento geral: formação e crescimento

inter-regionais. Com raízes nesta definição, Mckenzie, desenvolve em
1933, um conceito de “comunidade metropolitana”, que sustentado
pelos novos meios de comunicação, assentes fundamentalmente no

4.1 Sobre a génese e formação

automóvel, permite integrar todas as zonas sobre as quais o centro
determina alguma influência, estabelecendo assim de uma forma
operativa a distinção entre centro e área de influência. Este conceito foi

4.1A

Á Áreas metropolitanas – problemáticas e conceitos gerais (definições

também utilizado por Boustedt na definição de “Stadt-Region”. Em 1967,

e delimitações) Á A génese da Área Metropolitana de Lisboa - síntese

como resultado da observação das condições de evolução das cidades
durante a primeira metade do século XX, Blumenfeld considera como

4.1A Áreas metropolitanas – problemáticas e conceitos gerais (definições e delimitações)

Na aferição de conceitos tão operativos como é o caso das áreas

área metropolitana um espaço no qual vive pelo menos meio milhão de

metropolitanas,181 é necessário visualizar de forma crítica e selectiva os

pessoas numa distância que não exceda os 45 minutos de viagem a

diversos parâmetros que estão na base da sua formação. De facto

partir do centro, por meios acessíveis à maioria da população. Por seu

partindo de noções actualmente tão abrangentes, que envolvem não

lado e no contexto europeu, Chombart de Lauwe, estabelece em 1952 os

apenas os contextos urbanos como outras realidades tão diversas

limites da área metropolitana segundo um critério de “paisagem” urbana

(reservas naturais e agrícolas, periferias residenciais de alta ou baixa

distinguindo várias componentes diversas: o centro propriamente dito,

densidade, hinterlands rurais, etc.), torna-se útil, no âmbito deste

as parcelas suburbanas de construção densa, uma zona mista construída

enquadramento sobre o objecto de estudo delineado para esta

de forma caótica e, finalmente, uma zona exterior cujos edifícios se

investigação – uma área metropolitana, sintetizar alguns aspectos do

estendem ao longo das linhas de caminho de ferro.

enquadramento teórico que desde sempre tem suscitado dúvidas sobre a
sua definição e delimitação.
Assim

e

referindo

Este contexto permite de uma forma breve ilustrar a ambiguidade que
desde sempre existiu na aplicação universal de um conceito e de uma

alguns

autores

e

conceitos

sobre

áreas

definição. Embora sobressaiam alguns aspectos comuns referentes a

metropolitanas,182 sobressai uma das primeiras definições de metrópole,

população,

estabelecida por N. Gras em 1922, e que a definia como uma cidade de

intercâmbios e pendulariedades, tudo converge numa cautela crítica que

grande população comparada com a da área limítrofe, a maioria

se prende directamente com o âmbito da reflexão.

empregada

no

comércio

e

uma

pequena

parte

nas

densidades,

núcleo/núcleos,

áreas

de

influência,

indústrias

Assim e retomando aqui alguns princípios embrionários desta

transformadoras, estando estrategicamente localizada e estruturada em

polémica e sobre a qual assenta exactamente a operatividade desta

termos de transportes, organizando o mercado do hinterland e as trocas

intervenção,

ressalta

uma

distinção

pertinente

entre

região

e

espaço-plano metropolitano. Sendo o conceito de região mais ligado a
uma realidade física, delimitada por critérios físicos e quantitativos e o
181

O metropolitanismo aparece, na sua primeira manifestação taxonómica “zona

metropolitana” desde 1850 nos Estados Unidos e é oficialmente reconhecida num censo de
1910, ao sistematizar os dados dos distritos metropolitanos (que praticamente coincidiam
com os distritos industriais, estabelecidos em 1909). Esta denominação permanece no censo
de 1920. Em 1930 com o intuito de superar a arbitrariedade dos critérios anteriores,
recorre-se a uma nova definição apoiada na teoria de Reed. Desde então diversas teorias de
delimitação têm estado na base da definição das Áreas Metropolitanas. Os modelos
americano e inglês experimentados durante os anos 50, acabaram por ser exportados para a
delimitação das áreas metropolitanas do resto do mundo ocidental. Cf. Antonio Font, “La
delimitación de las Áreas Metropolitanas: el caso de Barcelona”, Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo, n.º 87, Barcelona, 1972, pp. 57-59.
182 Referência a Luís Valente de Oliveira,

conceito de espaço-plano metropolitano,183 mais ligado a um processo
de crescimento e transformação, delimitado por um sistema produtivo
que se circunscreve dentro do espaço económico regional.
Ainda neste âmbito destaca-se a referência a Xavier de Mesones, e à
distinção/relação

que

estabelece

entre

os

conceitos

de

área

metropolitana e região, assentes exactamente na complexidade que

Definição dos Limites Espaciais de Áreas

Metropolitanas, Boletim n.º 6, Porto, Secção de Planeamento Urbanístico - Centro de Estudos
de Engenharia Civil - Faculdade de Engenharia - Universidade do Porto, Dezembro, 1972.

183 Manuel Ribas i Piera, “Teoria y práctica de las denominadas Áreas Metropolitanas”,

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, n.º 87, Barcelona, 1972, pp. 59-62.
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26. La genésis del hecho metropolitano - esquema Á (M. Ribas i Piera, J. Sole i Llusà, T. Pou Viver, Teoría de las Áreas Metropolitanas, 1979)
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separam as delimitações administrativas impostas e as circunstâncias

Assume-se um processo de transformação de uma cidade compacta

antropológicas, geográficas, históricas, administrativas e/ou políticas

tradicional, numa cidade cada vez mais complexa e fragmentada,

que se estabelecem entre os diversos

lugares.184

parcialmente descentralizada e integrada territorialmente. A relação com

Na base desta conceptualização e de modo a enquadrar a

o automóvel, com as mudanças tecnológicas e a transformação dos

problemática, parece útil reinterpretar alguns modelos teóricos nos quais

processos produtivos, convergem para a passagem de um crescimento

se delimitam algumas reflexões sobre as áreas

metropolitanas.185

Na sua

intensivo para um crescimento extensivo do espaço urbano.187

génese (imagem 26), o conceito de povoado agrícola surge associado a

Neste contexto as áreas metropolitanas têm-se conceptualizado

um centro residencial em torno do qual se organizam os diversos postos

através de definições territoriais, com intuito, não de padronizar mas

de trabalho. A cidade tradicional ou comarca evolui deste modelo

pelo

anterior, como um sistema fechado com uma dinâmica bem delimitada,

actualmente estudos recentes assentes em diversos factores como a

geralmente

população,

monocêntrica

com

um

ritmo

bem

definido

que

vai

menos

possibilitar

as

a

densidades,

comparação

os

fluxos

dos

de

fenómenos.188

crescimento

Ainda

e

as

geralmente do centro com carácter residencial, para a periferia com

pendulariedades, reforçam a ideia de área metropolitana como uma

carácter de trabalho agrícola ou industrial, e em sentido recíproco da

forma específica de ocupação territorial, dentro das quais se destacam as

periferia para o centro com estatuto de serviços. Neste âmbito o ponto

quatro referências recentes: NUREC, GEMACA, CPSV e GAME.

de crescimento deixa de ser o lugar central, para passar a ser uma nova

A metodologia NUREC (Network on Urban Research in the European

estrutura mais global e difusa. Deste modo, os sub centros e o centro

Union),189 deriva do trabalho efectuado por um grupo de investigação em

tradicional, passam a intercambiar a função residencial e trabalho,

1994, visando a delimitação das 330 principais aglomerações da União

rompendo-se com o esquema de dependência centro-periferia, para

Europeia com mais de 100 000 habitantes. A ideia central baseia-se no

passar a um esquema interactivo, do qual resulta uma concentração

facto de uma aglomeração urbana representar um contínuo urbano com

descentralizada, caracterizada pelo dinamismo difuso que vai mais além

mais de 100 000 habitantes. Para a definição de contínuo urbano

dos limites territoriais e nos quais as estruturas conceptuais em rede

recorre-se ao conceito das Nações Unidas, ou seja, um tecido urbano

tomam cada vez mais um papel primordial.

sem descontinuidades de construção superiores a 200 metros. Assim,

De facto metapolis, como o conhecido conceito aplicado por François
Ascher ao estado contemporâneo metropolitano, assume-se como
referência à instabilidade, à heterogeneidade, à extensão e à coesão
funcional das novas conurbações, ocupando, de forma mais ou menos
contínua territórios cada vez mais vastos sobre os quais os sistemas

operações materiais de construção da cidade segundo a ordem e a importância que vão
adquirindo ao longo do processo. Manuel de Solà-Morales, Las Formas de Crecimiento

Urbano, Barcelona, Edicions UPC, 1997.
187 Referência aos três modelos de crescimento contemporâneo da região metropolitana

barcelonesa: agregação (expansão a partir do núcleo central e dos núcleos históricos da AMB),

tradicionais da distância e da velocidade de acesso são subvertidos. A

dispersão (crescimento isolado de segundas residências ou indústrias) e polarização

estratégia crítica da macro e da micro escala assumem-se cada vez mais

(associada às infra-estruturas de mobilidade). António Font; Carles Llop; Josep Mª Vilanova,

como campos estratégicos de intervenção.186

Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 1999.

La Construcció del Territori Metropolità – Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona,
188 Referência a Kingsley Davies e ao seu grupo de investigação no projecto “The World´s

Metropolitan Áreas”, em que perante diversos critérios de definição e delimitação
184 Xavier de Mesones, «Os conceitos de “área metropolitana” e “região”», in AAVV,

Espaço Imperfeito - Área Metropolitana do Porto - As questões do presente e do futuro,
Porto, Forum Portucalense, 1989, pp. 87-95.
185 Referência a Manuel Ribas i Piera; J. Sole i Llusà; T. Pou Viver,

Teoría de las Áreas

Metropolitanas, Barcelona, Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona, 1979.
186 Referência às tipologias estruturais de crescimento urbano: parcelamento – P

(transformação do solo rústico em urbano), urbanização - U (operações de construção dos
elementos colectivos da cidade) e edificação – E (construção dos edifícios), como uma
tipificação dos processos de crescimento urbano, entendidos como um conjunto de

internacionais, propõem em 1959, pela primeira vez, para efeitos de comparação a seguinte
definição de Área Metropolitana Tipo: uma área povoada por 100 000 habitantes ou mais, que
contenham pelo menos uma cidade (ou área urbana contínua) com 50 000 habitantes ou mais
e cujas divisões administrativas contíguas da cidade (ou área urbana contígua) cumpram
determinados requisitos de carácter metropolitano – 65% da população deve trabalhar em
actividades não agrícolas, a densidade de população deve ser de 58 pessoas por Km2. Cf.
Antonio Font, “La delimitación de las Áreas Metropolitanas: el caso de Barcelona”, Cuadernos
de Arquitectura y Urbanismo, n.º 87, Barcelona, 1972, pp. 57-59.
189 Cf. João Ferrão,

As Regiões Metropolitanas Portuguesas no Contexto Ibérico, Lisboa,

DGOTDU Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 2002.
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27. AML: Delimitação segundo diferentes metodologias Á (IERMB, CPSV, DGOTDU)
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esta metodologia baseia a delimitação de aglomerações urbanas em

apresentam mais de 15% da sua população a trabalhar no primeiro pólo

critérios de índole morfológica e segue os seguintes passos: 1.

de atracção metropolitano. Estas freguesias formam, conjuntamente com

identificação do tipo de edifícios a considerar para a definição do

as anteriores, o segundo pólo de atracção metropolitano; 3. delimitação

contínuo urbano; 2. identificação da área construída recorrendo aos

da terceira coroa, que engloba as freguesias que apresentam mais de

critérios das Nações Unidas, que consideram que um edifício pertence a

15% da sua população empregada a trabalhar no segundo pólo de

um dado contínuo urbano se dele não distar mais de 200 metros; 3.

atracção. Estas freguesias, conjuntamente com as anteriores, formam o

identificação

incorporar

terceiro pólo de atracção metropolitano; 4. por último delimita-se a

especificidades dos processos de ocupação do solo, complementando as

quarta coroa, formada pelas freguesias que detêm mais de 15% da sua

regras anteriores.

população empregada a trabalhar

de

várias

condições

que

pretendem

Do estudo desenvolvido em 1996 pelo grupo GEMACA (Group for
European

O estudo GAME (Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees),192

regiões

levado a cabo pelo Institut d´Estudis Regional si Metropolitans de

metropolitanas do Norte e Centro da Europa (Paris, Lille, Bruxelas,

Barcelona, publicado em 2002, teve como objectivo o conhecimento da

Londres, Randstadt, Rhin-Ruhr e Frankfurt/Rhin-Main) resultou uma

estrutura

metodologia de delimitação. Esta metodologia implica três tipos de

metropolitanas originadas pela expansão urbanística e funcional das

delimitação: 1. delimitação de aglomerações económicas – áreas

cidades tradicionais. Deste modo, partindo da realidade dos 14 países

espacialmente contíguas com uma densidade de emprego superior a 7

que constituíam até à data a União Europeia (uma vez que a Grécia foi

postos de trabalho por hectare e com um total superior a 20 000 postos

excluída do estudo), estabeleceu-se um processo de delimitação das

de trabalho; 2. delimitação de aglomerações morfológicas – áreas

aglomerações metropolitanas, através de um processo organizado em

espacialmente contíguas com uma densidade populacional superior a 7

três etapas: 1. delimitação de municípios urbanos (lugares com

habitantes por hectare e com um total superior a 60 000 habitantes; 3.

densidade

delimitação de regiões urbanas funcionais – áreas com mais de 10% da

delimitação das aglomerações extensas (agrupamento de municípios

sua população activa a trabalhar na aglomeração económica principal (ou

urbanos fisicamente contíguos e que formem um conjunto urbano com

outras aglomerações económicas que possam existir, no caso de regiões

uma população superior a 250 000 habitantes); 3. delimitação de

metropolitanas multipolares).

aglomerações metropolitanas (agrupamento de municípios urbanos

de

forma

Area

Comparative

metropolitano.

se

analisaram

Metropolitan

comparativa

as

Analysis),190

no terceiro pólo de atracção

sete

principais

onde

A equipa pertencente ao CPSV (Centre de Política de Sol i
Valoracions),191

urbana

europeia,

populacional

acima

em

dos

concreto

250

das

Hab/Km2

aglomerações

ou

mais);

2.

fisicamente contíguos e situados em torno de uma cidade central com

desenvolveu uma metodologia específica baseada na

mais de 100 000 habitantes e uma densidade superior a 1 500 Hab/Km2

metodologia dos censos dos Estados Unidos. Esta metodologia é

e que formem um conjunto com mais de 250 000 habitantes com uma

composta por um processo interactivo que engloba as seguintes fases:

densidade média superior a 1 500 Hab/Km2).

1. delimitação das freguesias que apresentam mais de 15% da sua

A aplicação destas diferentes metodologias ao território específico da

população empregada a trabalhar na cidade principal (core); o conjunto

Área

constituído por estas freguesias e pelo core corresponde ao primeiro

delimitações físicas bastante diferenciadas, que oscilam entre os 593

pólo de atracção metropolitano ou primeira coroa da área metropolitana;

Km2 e os correspondentes 2 261 458 habitantes definidos pelos

2. delimitação da segunda coroa, composta pelas freguesias que

critérios

Metropolitana

da

de

Lisboa

metodologia

do

(imagem

NUREC

e

27),

os

permite

8

274

confrontar

Km2

e

os

correspondentes 2 871 350 habitantes, definidos pela metodologia do

190 Ibid.
191 Ibid.

192 Cf. AAVV,

Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, Papers, n.º 37, Barcelona,

Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Junho 2002.
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28. AML: Esquema de evolução Á (Adaptado de Teresa Barata Salgueiro, A Cidade em Portugal: uma geografia urbana, 1992 e Margarida Louro, 2004)
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4.1B

CPSV.193 Aspectos que de certo modo confrontam a especificidade dos

Arrábida e de Sintra, assim como os Cabos de Espichel e Cabo da Roca,

critérios e a operatividade das estratégias a que se destinam.

que embora

4.1B A génese da Área Metropolitana de Lisboa - síntese

Neste âmbito e enquadrando especificamente o objecto em estudo
em foco – a Área Metropolitana de Lisboa, as delimitações consideradas

bastante

diferentes,

se evidenciam na sua

relação

simultânea com a terra e o mar, estatuto que lhes conferiu ao longo dos
tempos formas de articulação entre campo e cidade tão peculiares e
distintas.

correspondem aos perímetros administrativos impostos pelos 19

Com uma caracterização biofísica,196 que se determina por uma

concelhos que até ao início de 2004,194 constituem o território

morfologia relativamente plana e de baixa altitude, que à excepção dos

administrativo da AML. Ou seja, o ponto de partida em termos de

relevos da serra de Sintra e a serra da Arrábida oscila em média entre os

enquadramento dos diversos parâmetros de estudo: levantamentos,

100 e os 200 metros acima do nível do mar, o território é ainda marcado

tratamento da informação (censos), assim como análise de instrumentos

pelas extensas redes hidrográficas das bacias do Tejo e do Sado. Em

de planeamento (PROT e PDM´s), partem dessa delimitação embora com

termos climáticos apresentam-se valores de temperatura e precipitação

alguns auferimentos críticos que são definidos ao longo investigação.

com características nitidamente mediterrânicas. O período estival é

No seguimento da caracterização da Área Metropolitana de Lisboa em

quente e seco – no litoral e nas áreas de maior altitude as temperaturas

termos de génese e formação, destacam-se no que diz respeito à

médias rondam os 18ºC/21ºC e no interior os 22ºC/25ºC. Nos meses de

formação geomorfológica, aspectos muito marcantes e peculiares, que

Inverno e na maior parte do território, os valores de temperatura média

de certo modo se determinaram como preponderantes na ocupação e

não descem abaixo dos 8ºC. Os valores médios da quantidade total

organização do território.

anual de precipitação variam entre os 500 mm e os 1 200 mm,

De entre estes diversos factores destaca-se de modo predominante a

aumentando para nordeste e com a altitude. A pluviosidade é mais

escala e configuração original do estuário do Tejo, que se abre sobre a

elevada nos meses de Outono e Inverno. Inversamente a muitas

extensa área do “mar da palha”, e por fim projecta-se no oceano através

metrópoles europeias, o sol privilegia a AML – especialmente o seu

de uma zona estreita caracterizada pela configuração dos seus bancos

núcleo central: Lisboa, Cascais e Almada com mais de 3 000 horas de

de areia,195 que se prolonga a sul pela extensa zona de praias da Costa

exposição anual.

da Caparica.
Este marco geológico, determina assim de modo acentuado a divisão

É no centro deste sítio, no interior da Península, que vai crescer
Lisboa, na margem direita do Tejo. Desde cedo com estatuto de cidade

da área em duas fracções (margem norte e margem sul) distintas sobre

capital

as quais e associados a diversos outros factores, se implantaram

desenvolvimento e expansão, tanto em termos demográficos, como

caracterizações territoriais tão distintas. Ainda do ponto de vista

económicos, alargando os seus domínios e fronteiras para além mar,

geomorfológico, destacam-se duas referências marcantes, as serras da

sobre as mais diversas vertentes de actividade: pesca, abastecimento de

do

reino,

Lisboa

assume-se

como

pólo

privilegiado

de

lenha, vegetais frescos, indústria, cerâmica, etc…
Lisboa torna-se uma comunidade urbana no tempo do Império
193 Referência aos anexos – ver quadro de dados sobre Áreas Metropolitanas da

Península Ibérica: quadro de valores comparativos das diferentes metodologias.
194 A Área Metropolitana de Lisboa, resulta do Dec. Lei n.º 44/91 de 2 de Agosto, à qual

correspondem 18 concelhos, que acabariam por resultar em 19 pela formação do concelho de
Odivelas a partir de sete freguesias do concelho de Loures. Associado a estas transformações
regista-se actualmente, e em resultado do Dec. Lei n.º 10/2003 de 13 de Maio, que prevê

Romano, quando o porto piscatório do estuário do Tejo adquire um
estatuto municipal que de certo modo confere ao lugar a importância de
capital imperial. Durante a ocupação muçulmana (entre 791 e 1146),
este mesmo lugar de porto, assume-se como importante ligação entre o

uma nova organização em termos de agrupamentos concelhios, uma nova configuração
corresponde à GAM de Lisboa (Grande Área Metropolitana de Lisboa) com 18 concelhos, pela
saída do concelho da Azambuja que passou a integrar a ComUrbe da Lezíria do Tejo
(referência à imagem 33, p. 114).
195 Referência à designação atribuída à Trafaria, sinónimo de cabo de areia na

denominação Muçulmana.

196 Referência a CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo),

Caracterização Física e do Ordenamento do Território da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
Lisboa, Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998.
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Mediterrâneo e o Atlântico. É no entanto com a formação de Portugal

registam a maior densidade populacional. Situação que permanece até

durante o século XIII, que Lisboa aumenta a sua importância como

1920, densificando-se a população no Barreiro (que passa, devido

capital política e económica do país, assumindo durante os séculos XV e

sobretudo à forte ocupação industrial, para um escalão de 400 a 699

XVI, um papel fundamental na relação de navegação com o resto do

habitantes por Km2). Em 1930, o crescimento territorial estende-se para

mundo. Aspecto que lhe conferiu importantes desempenhos nas trocas

poente (Cascais) e para sul (Setúbal), assim como se densifica a

comerciais e diplomáticas assumindo-a como cidade competitiva

ocupação dos principais concelhos limítrofes a Lisboa: Oeiras/Amadora.

relativamente às restantes cidades europeias.

Em 1940, a principal variação regista-se associada ao crescimento

O crescimento metropolitano, no sentido de ocupação dos subúrbios

industrial do Barreiro e à densificação populacional do concelho limítrofe

como campos privilegiados para habitação dos activos da cidade, assim

da Moita, com o estatuto de concelho residencial das populações

como dos principais padrões industriais, só se manifesta de modo

operárias que serviam nas instalações fabris que proliferavam no

significativo em meados do século XIX. Este crescimento sustentado pelo

Barreiro. Os anos 50 registam a densificação dos concelhos de Cascais e

aumento populacional atraído para mão-de-obra fabril e industrial,

Almada e inauguram o crescimento periférico para Loures. Fenómeno

organiza-se apoiada nos transportes mecânicos: primeiro o comboio,

que se acentuou na década de 60 e ao qual se associaram outros

depois o eléctrico, o autocarro e finalmente de forma extremamente

concelhos

acentuada o automóvel.

privilegiada das populações rurais (vindas sobretudo do sul do país) que

como

Sintra

e

Sesimbra.

Este

último

como

sediação

Em 1911, este território registava 287 191 habitantes, assinalando-se

procuravam na mão-de-obra fabril melhores condições de vida. A

um crescimento relativamente lento até à Segunda Guerra (410 483

década de 70, reflectindo desde logo a melhor acessibilidade entre as

habitantes em 1940), para acelerar até 1981: de 1940 a 1970

duas margens com a construção da ponte sobre o Tejo em 1966, reflecte

fundamentalmente em resultado do êxodo rural que se verificou de

uma densificação da margem sul, sobretudo residencial nos concelhos

Norte a Sul do País e entre 1970 e 1981, sobretudo consequência do

de Almada, Seixal, Barreiro e Moita, tendência que desde então não tem

crescimento demográfico natural assim como do regresso de muitos

parado de crescer. Os anos 80 reforçam deste modo esta tendência, com

portugueses das ex-colónias. A partir de 1981, a população tende a

a nota especial para o crescimento estatutário de concelhos limítrofes a

estabilizar e o crescimento demográfico que se verifica é inferior ao

Lisboa como é o caso de Oeiras/Amadora,197 que de certo modo

crescimento natural, sendo o crescimento migratório o principal

assumem

responsável pelo ligeiro aumento populacional.

residencial/industrial, mas também de terciário e serviços, que acabou

Diversos factores associados à predisposição física do território, à sua
ocupação histórica, a factores políticos e económicos, assim como as

um

pronuncio

de

descentralização,

não

apenas

por se reflectir na organização territorial das décadas seguintes de 90 e
2000.

mais valias e condicionantes de acessibilidade, configuraram a génese e
formação da Área Metropolitana de Lisboa.
Em 1900 a cidade de Lisboa convergia em si o estatuto de pólo
articulador com a maior densidade populacional (imagem 28), acima dos
3 000 habitantes por Km2, seguida pelo Barreiro com uma densidade
entre os 200 e os 399 habitantes por Km2 (devido sobretudo à
implementação da linha de caminho de ferro em 1861 que ligava o
concelho ao sul do país, e à consequente ocupação industrial que daí
derivou). Os restantes concelhos registavam uma densidade populacional
abaixo dos 200 habitantes por Km2. Em 1911, Almada, Oeiras/Amadora,

197 Até 1979, Amadora pertencia ao concelho de Oeiras, sendo nesta altura mais

juntam-se ao Barreiro como os concelhos que a seguir a Lisboa,

precisamente a 11 de Setembro de 1979, que foi aprovada a lei de constituição do novo
município da Amadora e a sua elevação a cidade.
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4.2 Constituição e caracterização geral

infra-estruturas e equipamentos; o número crescente de residências
secundárias (sobretudo na margem sul e a poente da AML); a tendência
para investir no sector imobiliário ou a reconversão da base económica

4.2A

Á Área Metropolitana de Lisboa – constituição geral Á Área

deixando vastas áreas de indústrias obsoletas e geradoras de ocupação

Metropolitana de Lisboa – concelhos constituintes: caracterização geral

por parte de terciário (tanto em Lisboa como em concelhos vizinhos). As

(Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa,

alterações do território são assim cada vez mais significativas e radicais,

Loures,

Seixal,

ligando-se actualmente à forte imigração dos países africanos e ao

Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira) Á Área Metropolitana de

aumento da mobilidade em termos de transporte automóvel. Assiste-se

Lisboa – enquadramento regional, sub-regional e nacional

assim a um acentuado fenómeno de suburbanização, caracterizado por

Mafra,

Moita,

Montijo,

Odivelas,

Oeiras,

Palmela,

um aumento populacional e residencial em áreas próximas das vias de

4.2A Área Metropolitana de Lisboa – constituição geral

A

actual

Área

Metropolitana

de

Lisboa,198

abrange

dezanove

acesso ao centro o que de certo modo se concretiza como o factor

concelhos a que corresponde uma superfície de 3 122 Km2 com cerca de

principal do aumento da pendularidade, uma vez que o crescimento das

2 682 688 habitantes, em contraste com os 2 540 276 registados em

actividades económicas na periferia não acompanha este aumento

1991.199 Dos valores comparados entre estas duas décadas e já

populacional.

actualmente aferidos através dos resultados dos censos de 2001, é

Tal como anteriormente referido, formada por duas margens

possível constatar em termos gerais, um ligeiro aumento da população

divididas pelo estuário do rio Tejo,201 a Área Metropolitana de Lisboa (até

(cerca de 5,6%, face ao valor nacional de cerca de 3,9%), mantendo na

2004) compõe-se a sul pela Península de Setúbal na qual se incluem

generalidade um peso de cerca de 26% em relação ao país, tal como se

nove concelhos (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela,

registava em 1991. No seio da AML este crescimento estimou-se de

Seixal, Sesimbra, Setúbal), dos quais o Montijo apresenta a peculiaridade

forma mais acentuada na segunda coroa exterior a Lisboa, com alguns

de ser disjunto (formado por duas partes separadas pelos concelhos de

decréscimos nos concelhos mais urbanos nos quais se destaca

Alcochete e Palmela) e a norte pela Grande Lisboa, constituída por oito

sobretudo Lisboa (cerca de menos 14,8% da população do que a

concelhos (Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra,

registada em 1991). Inversamente, o concelho de Sintra foi o que

Vila Franca de Xira), mais os concelhos de Mafra e Azambuja.

registou um crescimento mais significativo (cerca de 39,3%) em relação a
1991.200

Esta compartimentação espacial referente à separação pelo Tejo,

Em síntese, e no que diz respeito à Área Metropolitana de

corresponde às duas significativas componentes territoriais: a Margem

Lisboa, os resultados dos censos de 2001, apontam uma perda

Norte e a Margem Sul.202 A diferença mais significativa entre estas duas

populacional

do

centro

da

Área

Metropolitana,

enquanto

que

paralelamente se registaram fortes crescimentos em concelhos limítrofes
como Sintra, Mafra, Vila Franca de Xira, Sesimbra, Palmela, Seixal e

201 A que corresponde uma área de cerca de 325 Km2.

Alcochete. Esta estabilização da população não corresponde contudo a

202 Assimetrias na Área Metropolitana de Lisboa:

um abrandamento do crescimento e ocupação territorial (registando-se
um crescimento de edificado de cerca de 9,8% relativamente a 1991),
fenómeno que se associa a outros factores como: o consumo de espaço
residencial

por

parte das famílias;

as maiores necessidades de

198 Ver nota 194, p. 103.
199 Dados obtidos através do INE, censos de 1991 e 2001 (resultados definitivos).
200 Fonte: ibid.

«Área Metropolitana Norte: melhores

níveis de serviço no conjunto da AML, no que respeita a infra-estruturas e serviço de
transportes, infra-estruturas e serviços de saneamento básico e equipamentos colectivos;
dinâmicas urbanas muito diferenciadas, com grandes desequilíbrios urbanísticos e sociais;
maiores densidades de ocupação urbana; dinâmica demográfica negativa, em consequência
de Lisboa ter perdido grande parte da população nas últimas décadas. Área Metropolitana Sul:
maior dinâmica demográfica - crescimento populacional com percentagem mais elevada de
população jovem e de população activa; maiores carências a nível de infra-estruturas e
serviços de saneamento básico e equipamentos colectivos; maiores debilidades do sistema de
transportes públicos, embora com tendência para alteração a médio prazo; qualidade
ambiental com presença significativa de recursos naturais preservados; menores densidades
de ocupação urbana.» CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do
Tejo), Plano estratégico de Lisboa, Vale do Tejo e Oeste, Comissão de Coordenação da Região
de Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa, 2000, p. 34.
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29. AML: Unidades territoriais Á (PROTAML, 2002)
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realidades prende-se com o tipo de ocupação, correspondendo à

riqueza natural que integra.

margem sul uma estrutura polinucleada, enquanto que a margem norte

Lisboa, assume-se como o centro metropolitano, é uma unidade

se reflecte numa realidade mononucleada centrada em Lisboa. O sentido

territorial que de certo modo coincide com o perímetro do concelho, à

polinucleado da margem sul, justifica-se devido ao desenvolvimento

excepção da zona a noroeste que corresponde à zona ocupada pelo

industrial que inicialmente impulsionou o seu crescimento, e cuja queda

aeroporto. É uma área maioritariamente urbana (classificada em termos

se substituiu pela expansão do fenómeno da suburbanização durante os

de PROTAML como urbano consolidado) à qual correspondem as maiores

anos 80 e 90, sustentadas pela cada vez maior acessibilidade entre as

densidades de ocupação da AML, e sobre as quais se deparam os

duas margens, na qual a ponte sobre o Tejo (inaugurada em 1966) e

grandes problemas da degradação do edificado, perda e envelhecimento

mais recentemente a ponte Vasco da Gama (inaugurada em 1998), são

populacional.
O espaço metropolitano poente adjacente a Lisboa forma um

marcos fundamentais.
O equilíbrio dos diversos sectores de ocupação e sustentabilidade

contínuo urbano estruturado em dois eixos de mobilidade principais

territorial, são um dos aspectos mais significativos para a estratégia de

(ferroviário e viário) que ligam Lisboa a Cascais e a Sintra, e destaca-se

evolução e qualificação destas duas componentes territoriais. De facto, a

em três subunidades distintas: o eixo Algés-Cascais (de forte carácter

desajustada equidade em termos habitacionais, emprego, educação,

habitacional de elevado nível social e procura turística), o eixo

cultura, têm sido aspectos de significativa revisão. Dentro desta

Amadora-Sintra

(extremamente

densificado

com

uma

habitação

territoriais,203

destinada a uma população menos abastada) e a zona intersticial entre

que pelas suas características particulares se destacam e integram a

os dois eixos, designada por espaço interior do espaço metropolitano

diversidade territorial e urbana que constitui a Área Metropolitana de

poente, onde se verifica uma descaracterização territorial marcada por

Lisboa.204

ocupações de génese ilegal e de actividades avulsas não planeadas.

dualidade territorial definem-se significativas unidades

No âmbito da caracterização territorial definida no âmbito do

O eixo Sacavém-Vila Franca de Xira, destaca-se pelo seu carácter

PROTAML - Plano Regional de Ordenamento do Território da Área

urbano

industrial

de

expansão

de

Lisboa

para

nordeste,

Metropolitana de Lisboa (resolução do Conselho de Ministros n.º

desenvolvendo-se ao longo do caminho-de-ferro e da A1, sobre a qual

68/2002), fundamenta-se a identificação de 17 unidades territoriais

se implantaram diversas instalações fabris. Hoje perante a desactivação

distintas sobre as quais se desenvolveu o modelo territorial proposto.

de algumas unidades, demarca-se esta tendência industrial com

Estas unidades caracterizam-se pelo seu carácter homogéneo definindo

crescimento de ocupação ao nível do armazenamento.

áreas que pelas suas características, são entendidas como um todo

O arco ribeirinho sul integra várias subunidades distintas: a mancha

integrado e sobre as quais recaem determinadas acções específicas

urbana consolidada desenvolvida em torno da margem esquerda do

(imagem 29).

estuário do Tejo, de Cacilhas ao Montijo; o interior dos concelhos de

A primeira unidade consiste no Estuário do Tejo, assumido

Almada e Seixal; a faixa litoral da Costa da Caparica até à Fonte da Telha.

geograficamente como o espaço central da Área Metropolitana, assim

No seu conjunto, estas subunidades constituem a grande coroa urbana

como de todo o enraizamento histórico de sedimentação do território

da margem sul. Com características diversas, destaca-se deste cedo a

tanto na margem norte como na margem sul, assumindo-se como

sedimentação industrial ligada ao rio e à acessibilidade do rio, assim

elemento potencial na valorização territorial pela dimensão paisagística e

como ao crescimento descontrolado para o interior do concelho
subsidiário dessas actividades e mais tarde alternativa de residência em
função de Lisboa. Neste conjunto destaca-se a cada vez maior
autonomização de centros como Almada e Seixal, tanto em termos de

203 Classificação apresentada no PROTAML.
204 Referência às subunidades territoriais definidas por Jorge Gaspar em

As Regiões

Portuguesas, Lisboa, Ministério do Planeamento e da Administração do Território – Secretaria

infra-estruturação como de equipamentos, o que de certo modo lhe tem
retirado a dependência a Lisboa.

de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, 1993.

PARTE II – CAPÍTULO IV ENQUADRAMENTO GERAL: FORMAÇÃO E CRESCIMENTO

107

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

30. AML: Ortofotomapas – Concelhos Constituintes Á (Geometral S.A. e Câmara Municipal de Mafra, 2000-2001 - Área Metropolitana de Lisboa, 2001)

108

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

A unidade Setúbal-Palmela, encerra duas subunidades: o pólo urbano

O litoral atlântico norte corresponde à parte atlântica da área agrícola

e industrial de Setúbal e a sua relação com Palmela e a zona agrícola a

norte que pelas suas características e pressões específicas, se

norte de Setúbal. A autonomia de Setúbal em termos económicos e

individualiza do restante território. Apresenta uma agricultura de

territoriais conferiu-lhe desde cedo um estatuto relativamente periférico

subsistência em pequenas parcelas que se encontra actualmente em

em relação a Lisboa, factor directamente associado às actividades do

decadência, no entanto com grande potencial em actividades ligadas ao

porto de Setúbal.

recreio e lazer que tiram partido das condições naturais e características

A planície sul interior constitui o território central da península de

desta zona.

Setúbal administrativamente repartido por seis concelhos. Os processos

O interior norte agrícola, caracteriza-se por ser uma zona extensa

de ocupação deste território relacionam-se com a entrada em

que tem depois continuidade na sub-região Oeste. A ocupação agrícola e

funcionamento da Ponte 25 de Abril, encontrando-se actualmente muito

pecuária assumem-se como actividades dominantes, que tem condições

marcado por extensos fenómenos de fraccionamento especulativo da

para se manter.
A unidade do Carregado/Ota/Azambuja, destaca-se na metade sul

propriedade e de construção desordenada e fragmentada.
O arco urbano envolvente norte, na fronteira da área mais

(pela forte articulação com a A1), pela presença de áreas de grande

densamente urbanizada da Grande Lisboa, identifica-se a unidade arco

dinamismo em termos de localização industrial, de armazenagem e de

urbano envolvente norte, que, numa situação de periferia de transição,

actividades logísticas sediadas no Carregado e em Vila Nova da Rainha.

inclui uma série de realidades diversas: a zona industrial de Pêro

A

unidade

nascente

agro-florestal ligada ao montado de sobro, apresentando já algumas

consolidadas do concelho de Vila Franca de Xira. Esta unidade, no seu

intrusões significativas de áreas de exploração agrícola intensiva de

conjunto potencia-se como interstício de transição entre o urbano e o

regadio. Nesta unidade insere-se a aglomeração urbana de Samora

rural na zona norte da AML.

Correia/Porto Alto-Benavente.

áreas

de

Carregueira;

ocupação

extensiva

e

na

ocupação

pouco

Caneças/Odivelas/Loures;

da

assente

uma

extensiva

serra

homogénea,

apresenta

Belas;

Pinheiro/Montelavar;

relativamente

agro-florestal,

exploração

O espaço de transição nascente abrange uma extensa faixa do

A lezíria do Tejo, extremo sul de um espaço muito vasto pertencente

território plano que se estende entre Alcochete, Pinhal Novo e Palmela.

ao Vale do Tejo, constitui pelas boas condições que proporciona para as

Nesta faixa configura-se uma área agrícola relativamente diversificada

culturas intensivas de regadio, a área agrícola de excelência da AML.

em termos de dimensão de parcelas, às quais corresponde uma

Do estuário do Sado apenas está inserido na AML, o seu extremo

habitação dispersa. Em termos de sistema urbano esta unidade

norte e a parte terminal da Ribeira da Marateca. Tal como o estuário do

desempenha um papel significativo quer em termos de exploração

Tejo, este também está classificado como reserva natural e zona de

agrícola quer em termos de equilíbrio do extenso aquífero que se

protecção especial da Avifauna e constitui uma área de grande

localiza nos seus solos.

importância ecológica.205

A unidade Arrábida/Espichel/Matas congrega uma vasta área a

4.2B

4.2B Área Metropolitana de Lisboa – concelhos constituintes: caracterização geral

sudoeste da península de Setúbal e nela se inserem subunidades

É neste contexto diversificado que se organizam os dezanove

autónomas, mas com a característica comum de constituírem espaços

concelhos que compõem a Área Metropolitana de Lisboa (imagem 30, 31

fundamentais do ponto de vista natural, são eles: a serra da Arrábida, o

e 32), com características tão díspares e complementares, onde em

cabo Espichel, as matas de Sesimbra, a área agrícola de Azeitão e o eixo

termos de síntese e enquadramento geral se apresentam os seguintes

urbano Sesimbra/Santana/lagoa de Albufeira.
A serra de Sintra, classificada como parque natural, constitui com a
vila de Sintra um património histórico-cultural de enorme valor e de
grande atractividade turística.

205 Cf. CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo),

PROTAML

- Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa,
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1999.
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tópicos de caracterização fundamentais:
Alcochete, localiza-se na margem sul do Tejo, implantando-se junto

diversificada, assumindo-se como o concelho de maior densidade
populacional com cerca de 7 647 Hab/Km2, sobre os quais recaem as

à orla costeira, com uma área de cerca de 94 Km2 e uma população

diversas

estimada na ordem dos 13 010 habitantes. Durante anos manteve uma

desqualificado.

fisionomia e características inalteradas, com uma economia assente nas

problemáticas

Azambuja,

define-se

de

pelo

gestão

e

concelho

ordenamento

mais

a

territorial

norte

da

área

indústrias de sal, que aos poucos com o surto do desenvolvimento da

metropolitana, sendo uma zona de ligação com o Vale do Tejo e o

AML e sobretudo do aumento de acessibilidades nomeadamente a ponte

Centro do País,208 no qual o Tejo surge ainda ligado às suas tradições

Vasco da Gama sobre o Tejo e o IP 1, ganha poder de atracção na fixação

rurais, ocupando uma extensa área de 262 Km2 sobre os quais se

habitantes.206

de

distribuem os cerca de 20 838 habitantes e que lhe confere o estatuto

Na outra margem do Tejo, mesmo em frente a Lisboa, localiza-se

do concelho menos denso da AML (cerca de 80 Hab/Km2). Relativamente

Almada, com uma área de cerca de 70 Km2 e uma população na ordem

afastado do centro metropolitano, o concelho atravessou o século XX

dos 160 825 habitantes. Das diversas ocupações que a marcaram ao

desfasado

longo dos séculos, destacam-se pela sua excelente localização junto à

metropolitana, mantendo um perfil caracteristicamente rural que, hoje

foz do Tejo as implantações industriais do final do século XIX e início do

lhe confere importantes vantagens competitivas.

século XX, que de modo acentuado marcaram o crescimento e

das

dinâmicas

industriais

e

demográficas

da

região

O Barreiro, situado na margem sul do Tejo, surge em termos de

caracterização do concelho. A crise do petróleo e consequente falência

caracterização

e

crescimento

directamente

ligado

ao

surto

da

do modelo industrial implantado, associado à abertura da ponte sobre o

industrialização. Ocupando uma área de cerca de 34 Km2, com uma

que inaugurou a ligação rodoviária a Lisboa,

população na ordem dos 79 012 habitantes, deve o seu surto de

assumem-se como factores fundamentais para o surto de crescimento

crescimento a partir da construção da linha de caminho-de-ferro em

urbano que, a partir desta altura, alastra na maioria dos casos de forma

1861, que ligou o município a Vendas Novas e a Setúbal, posteriormente

desordenada pela Península de Setúbal.

reforçado pela ligação ao Alentejo e Algarve. A localização estratégica

Tejo em

1966,207

O concelho da Amadora regista-se em termos administrativos pela

deste

terminal

ferroviário

tornou-se

aspecto

privilegiado

para

a

sua formação recente (em 1979), com uma área de 23 Km2, no qual se

movimentação de pessoas e mercadorias, incutindo ao concelho

implantou uma população de quase de 175 872 habitantes. Terra de

importantes vantagens competitivas e atraindo grandes instalações

produção de trigo, boas águas e frondosas matas, é com a construção de

fabris (o grupo CUF, as indústrias pesadas da agro-química, etc.), com as

um monocarril para um comboio a vapor que ligava Lisboa a Sintra em

quais cresce também a população. Hoje perante o declínio das

1873, e a sua substituição em 1887, pelo caminho-de-ferro, com dois

indústrias, iniciado na década de setenta, o concelho depara-se com

carris paralelos, que se dão as principais transformações na área. A boa

algum decréscimo da população residente,209 sobre o qual operam

acessibilidade a Lisboa, rapidamente se torna factor privilegiado de

algumas estratégias de requalificação territorial.

implantação de mão-de-obra fabril para a cintura industrial que se

Cascais, localiza-se na margem norte, sobranceira à baía com o

expande a norte e a sul de Lisboa nos finais do século XIX e meados do
século XX. Hoje Amadora define-se por uma génese multicultural e
208 O enquadramento periférico do concelho da Azambuja no conjunto da Área

Metropolitana de Lisboa, manifesta-se ainda no facto deste concelho não se inserir na
206 Referência ao aumento de população residente verificado pela análise comparativa

sub-região da Grande Lisboa (na qual se incluem todos os outros concelhos da margem

dos resultados dos censos de 1991 e 2001 (resultados definitivos), onde se regista

norte) mas sim na sub-região da Lezíria do Tejo, sendo de acordo com as definições

respectivamente uma variação de 10 169 para 13 010 habitantes, cerca de 28%.

resultantes da aplicação do Dec. Lei n.º 10/2003 de 13 de Maio, destacado da AML.

207 Referência à abertura do eixo-ferroviário Entrecampos-Fogueteiro, inaugurado em

209 Avaliação conferida pela comparação da população residente em 1991 de cerca de

1999 sobre a ponte 25 de Abril, como reforço estratégico de ligação entre Lisboa e os

85 768 habitantes (censos de 1991) e a população em 2001 de cerca de 79 012 habitantes

concelhos da margem sul: Almada e Seixal.

(resultados definitivos dos censos de 2001), fonte: INE.
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mesmo nome, que se ergue como porto de abrigo ao oceano. Com uma

Mafra localiza-se a norte da área metropolitana, ocupando uma área

localização privilegiada a vila cresce associada à actividade piscatória,

de 291 Km2, que se estende desde a frente oceânica para o interior, e

embora a escolha da cidadela para residência balnear da corte,

sobre o qual se distribuem cerca de 54 358 habitantes. A chegada

transforme a praia nos finais do século XIX, numas das primeiras

progressiva de maiores acessibilidades, trouxeram visitantes, banhistas,

estâncias do país. É associado a este impulso que durante o início do

desportistas ao município, dotando-o de uma das zonas de lazer mais

século

desenvolvem

frequentadas da AML. Associado às suas excelentes condições naturais e

infra-estruturas turísticas (casino, golfe, unidades hoteleiras), que

ambientais, torna-se área privilegiada para a localização de novas

acentuam e completam esta tendência turística na região metropolitana.

populações, factor que por si só justifica o aumento de população na

As ligações a Lisboa (ferroviária e viária), acentuaram o crescimento

última década de cerca de 10 000 habitantes.

XX,

Cascais

e

nomeadamente

o

Estoril

populacional da zona, e se durante a década de quarenta são apenas as

A Moita, implanta-se na margem sul, junto à orla ribeirinha, sendo no

famílias mais abastadas que optam pelo concelho como área de

início do século um concelho profundamente influenciado pelas

residência permanente, actualmente o panorama é sensivelmente

actividades ligadas à criação de gado, à exploração da cortiça, ao sal e

diferente. O crescimento metropolitano e a expansão da habitação,

ao transporte fluvial. A sua proximidade ao Barreiro, rapidamente lhe

promovem vários pólos de crescimento desordenado que ocupam de

conferiu o estatuto privilegiado para a sedimentação de populações que

forma extensiva o interior do concelho (com uma área de cerca de 97

serviam as indústrias de Alhos Vedros e Barreiro. À medida que o

Km2), atraindo populações de extractos sociais muito variados, num

concelho se vai povoando desde a migração interna de populações

total de cerca de 170 683 habitantes.

alentejanas e algarvias, a uma emigração vinda de África, o crescimento

Lisboa, assume-se como o núcleo polarizador da AML. Com uma área

desordenado vai-se lentamente espraiando pelo território de cerca de

de cerca de 84 Km2, tem registado ao longo do tempo um acentuado

55 Km2 e de 67 449 habitantes, activando acções de reordenamento e

declínio

requalificação cada vez mais urgentes e eficazes.

populacional,

indicando

actualmente

cerca

de

564

657

habitantes contra os 663 394 avaliados em 1991. Na base desta

O Montijo situa-se na margem esquerda do Tejo, com uma área de

alteração registam-se factores associados à desqualificação ambiental,

347 Km2 e uma população de 39 168 habitantes. Na Área Metropolitana

nos

o

de Lisboa, é o único concelho que apresenta descontinuidade territorial,

envelhecimento das zonas habitacionais, o desequilíbrio do mercado da

sobre a qual se acentua a dualidade entre a vida ribeirinha e a vida rural.

habitação, onde tudo converge para o afastamento tanto de população

No início do século XX, a implantação de diversas unidades territoriais

como empresas e comércio.

ligadas à cortiça, à carne de suínos, aos adubos, e à secagem do

quais

se

associam

o

congestionamento

de

trânsito,

O concelho de Loures, localizado na margem norte do Tejo, ocupa

bacalhau

afirmam-se

como

aspectos

impulsionadores

de

uma área de 161 Km2 com uma população de 199 059 habitantes.

desenvolvimento da região. Actualmente a modernização viária com a

Conhecido como a “horta de Lisboa”, continua a assumir uma vocação

construção da nova ponte Vasco da Gama e o troço da auto-estrada até

predominantemente vinícola e hortícola, abastecendo hoje um terço do

Palmela reforçam as ligações regionais e nacionais, acentuando a

consumo dos mercados da

capital.210

O forte movimento migratório do

vocação do município como ponto de concentração e distribuição.

interior para o litoral, registado nos anos 60 e 70 principalmente nas

Destacado do concelho de Loures,211 Odivelas assume-se como o

zonas limítrofes à capital veio duplicar a população do concelho e

mais recente município da AML com uma área de 26 Km2 e uma

provocar um crescimento desordenado que se assume actualmente como

população residente na ordem dos 133 847 habitantes. Tradicionalmente

um dos principais problemas a resolver.

zona de veraneio e de passeios, reconhecida pela qualidade das suas

210 Fazendo jus a esta tradição abastecedora, foi instalado no concelho em 2000, o MARL

– Mercado Abastecedor da Região de Lisboa.

211 Ver nota 194, p. 103.
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águas e pelos extensos arvoredos que marcavam as paisagens, Odivelas

e de crescente fixação de mão-de-obra de proveniências diversas,

rapidamente se tornou campo de crescimento e expansão metropolitana.

apresentando ainda hoje, pela cada vez maior acessibilidade a Lisboa,

Deste modo, intensificam-se as zonas habitacionais sobre as quais

um dos maiores índices de crescimento da região de Lisboa.212

crescem

extensas

urbanizações

das

quais

deriva

a

forte

O concelho de Sesimbra, define-se como o mais meridional dos

impermeabilização dos solos provocando cíclicas enxurradas nos dias

concelhos da área metropolitana, assumindo-se como um município

mais pluviosos. Actualmente, o lançamento de novas infra-estruturas de

profundamente ligado ao mar. Do impressionante promontório do Cabo

acessibilidade como a CRIL e a CREL, assim como em parte o eixo

Espichel à serra da Arrábida, das arribas do Meco à lagoa de Albufeira,

norte-sul, assumem-se como desafios de requalificação urbana, sobre

define-se uma área de cerca de 195 Km2 com uma população de cerca

os quais se refaz o conceito de Odivelas como concelho dormitório e

de 37 567 habitantes. Terra de pescadores e actividade ligada à faina

periferia da grande cidade de Lisboa.

marítima, Sesimbra sustentou desde sempre o seu crescimento e

Na margem norte do Tejo, Oeiras é um dos concelhos sobre os quais

evolução nas actividades marítimas. A marcha do desenvolvimento

se registou um crescimento significativo nas últimas décadas. Ocupando

trouxe o declínio das indústrias de conservas procurando-se novos

uma área de cerca de 46 Km2, demarcou-se por uma variação de

caminhos para o progresso, acolhendo um forte surto de crescimento

população residente de 151 342 habitantes em 1991 para 162 128 em

imobiliário apoiado nas actividades de lazer e turismo.

2001. Durante séculos assumida como região agrícola, rapidamente cede

Setúbal, define-se como um concelho organizado sobre o estuário do

ao surto demográfico iniciado durante o século XX. A acessibilidade a

Sado, ocupando uma área de 171 Km2 com uma população actual de

Lisboa, a sua boa localização à entrada do Tejo, assumem-na como uma

113 934 habitantes, que desde sempre sustentou as suas tradições no

área urbana em expansão, criando novas centralidades, empresariais,

comércio e na pesca. No início do século XX, fervilha a indústria

comerciais, culturais, em certa medida muito competitivas relativamente

conserveira e o comércio apoiado no porto que se estende sobre o

a Lisboa.

oceano, sobre o qual se fundamenta a atracção de população e

Palmela, ergue-se na margem sul do Tejo no alto do morro que

consequentemente o crescimento da região. Entre as décadas de setenta

domina as bacias do Tejo e do Sado. Ocupando a extensa área de cerca

e oitenta perante a falência do modelo baseado na indústria pesada,

de 462 Km2, e uma população 53 353 residentes, Palmela revela-se pela

reforçada pela crise do petróleo, determina-se um reajustamento da

importante articulação dos territórios a sul (Alentejo e Algarve). A

economia, que conduz o município a um acerto de estratégia de

industrialização da Península de Setúbal e o associado crescimento

crescimento. Deste modo, desde os anos noventa implanta-se uma

populacional que assolou a região, definiram actualmente em Palmela

capacidade de gerar novas atracções de relocalização de novos tipos de

duas estratégias complementares. Por um lado as vantagens que oferece

indústrias e serviços, reforçando a capacidade do concelho como pólo de

na relocalização de unidades industriais e de serviços, proporcionando

desenvolvimento de toda a península de Setúbal.

grandes disponibilidades de instalação. Por outro, uma oferta residencial

Extremo ocidental da Europa, Sintra assume-se como um extenso

apoiada na preservação paisagística proporcionando actividades de lazer

concelho onde se reúnem os mais variados contrastes. Ocupando uma

e reforçando a atracção do concelho como local de segunda residência

área de cerca de 316 Km2, registou na última década um crescimento

da população metropolitana.

populacional acelerado, abrigando hoje cerca de 363 749 habitantes

Na margem sul do Tejo, debruçado sobre um dos mais importantes

contra os cerca de 260 951 do início da década de 90. Deste modo,

braços do estuário, localiza-se o município do Seixal ocupando uma área

reflectem-se no território densas concentrações populacionais na

de cerca de 94 Km2 com uma população de cerca de 150 271
habitantes. Profundamente ligado à indústria (lanifícios, construção
naval, vidro, conservas, cortiça) como significativa actividade económica

212 Entre os dados de 1991 e 2001 referentes ao número de habitantes no concelho,

da região, o concelho rapidamente se tornou pólo de atracção migratória

regista-se uma variação de crescimento na ordem dos 33 000 habitantes, fonte: INE censos
de 1991 e resultados definitivos dos censos de 2001).
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34. Região de Lisboa Vale do Tejo e Oeste - Plano Estratégico: esquema de caracterização territorial Á (CCRLVT, 1999)
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maioria de grande desqualificação urbana, sustentadas na mobilidade

modo retomando o panorama da divisão administrativa anterior ao

automóvel e na relativa proximidade a Lisboa, a par como uma frutuosa

Decreto-Lei n.º 244 de 5 de Novembro de 2002, que incluía a actual

zona paisagística e intenso valor cultural e patrimonial.

Área Metropolitana de Lisboa numa região mais alargada (a então região

Às portas de Lisboa, Vila Franca de Xira ocupa uma área de 294 Km2

de Lisboa Vale do Tejo e Oeste) onde se incluíam as sub-regiões da

com uma população de 122 908 habitantes. Desde sempre ligada ao

Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, estabelece-se uma apresentação

Tejo, à campina, às indústrias e ao transporte, assume-se em meados de

crítica sobre a diversidade dos territórios envolventes.

oitocentos como local privilegiado para a localização de importantes

Este sentido contrastante e diversificado, reflecte-se em lógicas de

indústrias, graças às acessibilidades providas pela proximidade do Tejo,

organização do território,215 bem distintas (imagem 34). Uma de tipo

assim como pela linha de caminho-de-ferro para norte e leste e a

centro-periferia, dando origem a sucessivas coroas de ocupação a partir

estrada nacional que a assumem como porta natural na então

do núcleo central que é Lisboa, outra de tipo radiocênctrica (baseada em

circunscrita região de Lisboa. Com o crescimento das indústrias,

corredores viários multimodais que convergem para o mesmo centro

cresceram as urbanizações albergando uma população significativa cujo

principal).

aumento se denuncia ainda actualmente.

organização territorial: as condições naturais ligadas à morfologia do

4.2C

Três

factores

primordiais

explicam

estas

lógicas

de

território, a intensa capacidade polarizadora de Lisboa e por último uma

4.2C Área Metropolitana de Lisboa – enquadramento regional, sub-regional e nacional

A fim de completar o entendimento e a caracterização geral da Área

estrutura viária de traçado fortemente condicionado pelos dois aspectos

Metropolitana de Lisboa, define-se um enquadramento ao nível regional

anteriores na medida em que os principais itinerários convergem e

e nacional. Enquadramento, que se estabelece não só pelo facto de

irradiam em função de Lisboa e privilegiam os corredores naturais como

quase todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (à excepção

melhores condições de circulação.

da

Azambuja)

se

definirem

significativas – a Região de

numa

Lisboa,213

das

regiões

nacionais

mais

como por incluir a capital do país,

aspectos que se reflectem na génese de crescimento e transformação de
forma significativa.
Assim, em termos gerais a Região de Lisboa, assume-se como uma
das partes constituintes da divisão administrativa de Portugal (imagem

Do ponto de vista da organização territorial tipo centro-periferia é
possível destacar três áreas:
a) a mancha urbanizada que corresponde à Área Metropolitana
Central, disposta em torno do estuário do Tejo;
b) uma coroa imediatamente envolvente, com fortes características de
periferia urbana;

contemplando uma área total de cerca de 2 860 Km2 e 2 661

c) uma área mais periférica, onde a existência de diversas

850 habitantes (cerca de 26% da população nacional), composta por duas

aglomerações urbanas de média dimensão, conjugada com o efeito de

sub-regiões: a Grande Lisboa, e a Península de Setúbal, ambas

distância relativamente ao núcleo central, cria condições para uma

constituídas por nove municípios. Do enquadramento regional e de certo

autonomia relativa mais acentuada do que a verificada na coroa anterior.

33),214

Do ponto de vista da organização territorial de tipo radiocêntrico,
distinguem-se três grandes áreas:
a) a noroeste: a área compreendida entre o litoral e a linha de festo
213 A Região de Lisboa corresponde a uma NUTS II, e engloba duas sub-regiões (NUTS

III): a Grande Lisboa (que inclui os concelhos de Vila Franca de Xira, Sintra, Oeiras, Odivelas,
Mafra, Loures, Lisboa, Cascais e Amadora) e a Península de Setúbal (que inclui os concelhos
de Setúbal, Sesimbra, Seixal, Palmela, Montijo, Moita, Barreiro, Almada e Alcochete). Esta
designação substituiu a anterior designação de Região de Lisboa e Vale do Tejo (decreto-lei

principal da região;
b) a nordeste: a área correspondente à bacia do Tejo;
c) o eixo Almada/Setúbal/Sul, recentemente reforçado com as novas

nº 244/2002, de 5 de Novembro) que englobava também as sub-regiões de Oeste, Médio
Tejo e Lezíria do Tejo que foram então transferidas para as regiões do Centro e Alentejo,
referência à nota 238, p. 131.
214 A Região de Lisboa, inclui-se nas cinco regiões (NUTS II) sobre as quais se organiza a

215 CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo),

Plano

divisão nacional do território, nomeadamente: Região Norte; Região Centro; Região de Lisboa;

Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, Lisboa, Comissão de Coordenação da

Região do Alentejo e Região do Algarve.

Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2000.
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35. País a três velocidades Á (João Ferrão, 2003)
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acessibilidades criadas pela ponte Vasco da Gama e pelo prolongamento
dos troços de auto-estrada em direcção ao Algarve e a Espanha.

No âmbito do contexto nacional, as transformações da Área
Metropolitana de Lisboa, enquadram-se num processo generalizado de

A articulação destas duas lógicas de organização territorial permite

dinâmica territorial do país, que se sintetiza em três processos

identificar realidades com uma significativa homogeneidade interna, não

identificados como metropolização, litoralização e o reforço de uma rede

só no que se refere a muitas das suas características ambientais,

de pequenos pólos/núcleos urbanos.216 Neste contexto a metropolização

económicas e socioculturais, mas também em relação às oportunidades

define-se por uma certa estabilização demográfica das duas áreas

e aos riscos que apresentam, nomeadamente: a Área Metropolitana de

metropolitanas que constituem actualmente o país: a Área Metropolitana

Lisboa, o Oeste e o Vale do Tejo, onde se integram fundamentalmente

de Lisboa (AML) e a Área Metropolitana do Porto (AMP), onde se

dois tipos de situações: um contexto mais metropolitano e um contexto

concentra cerca de 40% da população do país. A litoralização,

mais periférico definido pelas áreas rurais de tipo central.

caracteriza-se por uma concentração geográfica junto à costa atlântica

No contexto metropolitano central concentra-se uma parte muito

com predominância entre a zona a norte de Setúbal até Viana do Castelo

substancial das potencialidades, mas também dos problemas. Como

e a sul na costa algarvia. O terceiro processo de reforço de núcleos

sucede em qualquer grande cidade, para mais com o estatuto de capital

distribuídos por uma região em regressão, associa-se a factores como o

política e administrativa, Lisboa dispõe de significativos recursos

envelhecimento da população, a crise da agricultura e de certo modo à

estratégicos para o seu desenvolvimento. Encontram-se aqui, como em

consequente falta de infra-estruturas de apoio tanto ao nível das

nenhuma outra área do país, as expressões dos padrões mais exigentes

acessibilidades como dos equipamentos.

de consumo, actividade económica e internacionalização, em paralelo
com

as

situações

mais

críticas

de

degradação

ambiental,

desordenamento territorial e exclusão social.

Este modelo de dinâmica territorial corresponde assim a uma espécie
de país arquipélago,217 constituído por núcleos (ilhas) de maior ou
menor importância no conjunto geral. Assim e retomando a analogia

A periferia metropolitana, mais do que qualquer outra, sofre a

estabelecida por João Ferrão, este arquipélago estaria constituído por

influência directa do modo como o núcleo central da metrópole de

quatro “ilhas grandes” e dezoito “ilhas pequenas”. As quatro grandes

Lisboa se desenvolve, tanto do ponto de vista físico-morfológico como

correspondem a Região Atlântica Norte (onde se localiza a AMP), a

funcional. De facto, a sua localização relativa torna-a particularmente

Região Oeste Litoral, a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve. As

exposta a factores que lhe são exteriores, e por isso, de difícil regulação.

dezoito “ilhas pequenas” constituem-se pelos vários centros urbanos não

O

movimentos

incluídos nas áreas referidas anteriormente e que corresponde a cerca de

pendulares, a recepção de um número crescente de actividades

70% do território de Portugal continental, mas ao qual corresponde uma

desconcentradas da área central, o acréscimo muito significativo da

população de apenas 23,5% do total. Destaca-se no contexto destas

procura e construção de residências secundárias, são exemplos do

aglomerações

processo dependente, imparável e multifacetado de subordinação desta

habitantes), Viseu e Évora (com cerca de 40 000 a 50 000 habitantes),

área à lógica metropolitana. Naturalmente que a proximidade de um

correspondendo às outras um efectivo populacional de menor dimensão.

grande pólo de consumo e actividade económica representa também

O novo mapa cognitivo de Portugal, reinterpretado por João Ferrão,218

avanço

da

suburbanização,

a

intensificação

dos

cidades

como:

Coimbra

(com

cerca

de

100

000

vantagens apreciáveis, como bem demonstram a expansão da agricultura
e da pecuária intensivas, o desenvolvimento da fileira da construção civil
e a implantação de espaços de armazenagem e logística. A contenção do

216 Referência a Nuno Portas e Álvaro Domingues, “La Región Atlântica Norte de Portugal:

crescimento extensivo e suburbano de Lisboa depende, em muito, da

¿metrópolis o metápolis?”, in AAVV (ed. Francisco Javier Monclús), La Ciudad Dispersa,

capacidade de transformar esta área num anel, onde a qualidade
paisagística e ambiental constitua uma referência e uma aposta na
transformação do espaço rural e na modernização da agricultura.

Barcelona, Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998, pp. 197-215.
217 Cf. João Ferrão, in ibid., p. 197.
218 Referência a um estudo realizado sobre as dinâmicas territoriais e trajectórias de

desenvolvimento de Portugal entre 1991 e 2001 realizado pelo geógrafo João Ferrão, do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e que teve por base os resultados dos
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mostra um país segmentado em três categorias: um país em alta

assim como a litoraneidade emerge em vários territórios do interior.»

pressão, um país sonolento e um país tranquilo (imagem 35).

João Ferrão.219

O país sob alta pressão, coincide com as manchas metropolitanas e
urbanas mais significativas (AML, AMP e litoral algarvio) e que constitui
uma espécie de panoramas dos excessos tanto em termos de
problemáticas como de oportunidades. Engloba 466 freguesias, cerca de
11% das 4 241 freguesias do país, concentra uma população residente
de cerca de 46% da população e mais de metade do Produto Nacional
Bruto (PNB). Corresponde assim à parte do país que revelou maiores
capacidades de transformação na última década no que se refere aos
indicadores de atracção, densificação e qualificação dos recursos
humanos.
No

pólo

oposto

caracteriza-se

o

país

sonolento,

bastante

subdesenvolvido, que ocupa uma vasta área em grande parte no interior,
com incidência nas regiões do Norte e Centro e do qual fazem parte
1918 freguesias, cerca de 45% das freguesias do país, e 11% da
população

nacional

e

uma

percentagem

ainda

inferior

de

PNB.

Indicadores como a regressão demográfica, o despovoamento, o
envelhecimento, estabilização e degradação populacional, convergem
num panorama vicioso ao qual corresponde a falta de incentivo, taxas de
emprego, educação e infra-estruturação. A este panorama correspondem
situações críticas, uma espécie de crateras urbanas onde a regressão da
última década se assumiu de forma crítica. No contexto da AML,
correspondem zonas como o centro histórico de Lisboa, estendendo-se
aos subúrbios industriais de primeira geração como Almada e Barreiro.
E finalmente um país tranquilo, sob todos os aspectos: social,
económico e geográfico, que se estende maioritariamente pelo litoral,
com alguns registos no interior.
Deste modo, e a complementar uma visão até aqui assumida numa
leitura de dicotomia entre um litoral desenvolvido e moderno e um
interior subdesenvolvido e tradicional, acrescenta-se agora uma situação
mais complexa, onde se renquadram algumas particulariedades e
mesclas de caracterização.

«Em

termos

genéricos,

a

interioridade

(enquanto

processo

sócio-económico) estende-se até ao litoral em diversas áreas do país,

censos de 2001. Maria Luiza Rolim, “Geografia do país sonolento”, Jornal Expresso-Única, 13
de Dezembro de 2003, pp. 70-74.
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4.3. Crescimento

e

transformação

urbana

-

fases

fundamentais

como aspectos privilegiados.
Desde sempre ligada à concentração urbana pelo seu estatuto de
cidade capital, Lisboa e em especial a área metropolitana caracterizou-se
até 1981 por um relativo crescimento populacional, fenómeno que tal

4.3A

Á Crescimento e transformação urbana – enquadramento geral das

como já foi anteriormente referido se acentuou entre 1960 e 1981.

fases de estudo: 1981, 1991 e 2001 Á Descrição específica em função

Devido não só ao crescimento natural, como também devido à migração

dos diversos parâmetros enunciados (edificado, infra-estruturas de

de populações vindas de outras regiões portuguesas em especial do

mobilidade, população – caracterização, planeamento)

centro e do sul, assim como das ex-colónias. À estabilização regional
que caracteriza o decénio 1981-1991, corresponde uma certa tendência

4.3A Crescimento e transformação urbana – enquadramento geral das fases de estudo: 1981, 1991 e 2001

É no contexto regional e nacional que a Área Metropolitana evidencia
a sua centralidade face a outras regiões do país. O crescimento
migratório nas últimas décadas certamente teve uma contribuição
fundamental no aumento populacional e no crescimento da extensão das
áreas suburbanas em redor do centro metropolitano. Este crescimento
foi-se proporcionando no entanto de forma diversificada e heterogénea.
O dinamismo da própria área metropolitana, associados a diversos
factores de organização territorial, proporcionara cenários diversificados

para o reequilíbrio na distribuição da população em proveito das cinturas
mais próximas, e a margem norte do rio a favor da margem sul.
Um breve enquadramento do crescimento das manchas de edificado
até 1981, permite registar o seguinte:

«Ao pequeno núcleo citadino que D. Fernando mandou cercar de
muralhas no século XIV, acrescentaram-se progressivamente bairros
novos, tanto a oeste, ao longo do mar, como nas colinas que dominam a
norte da cidade.

no entendimento e no registo desta expansão. Se numa primeira fase o

Em 1940, Lisboa era ainda uma cidade sobretudo ribeirinha e

crescimento se operou a partir do centro da cidade polarizadora: Lisboa,

bastante circunscrita, mas que apresentava já nítidos sinais de expansão.

enfatizado pelas acessibilidades viárias, ferroviárias ou fluviais, com a

Em 1980 as manchas urbanizadas como que se diluíam num vasto

implantação das novas infra-estruturas que marcaram as duas últimas

espaço, cobrindo dezenas de quilómetros nas duas margens da foz do

décadas,

Tejo, de maneira bastante anárquica à primeira vista.» Suzanne

nomeadamente

vias

rápidas,

auto-estradas,

etc.,

proporcionou-se um crescimento mais disperso e distante. Embora

Daveau.220

dependentes do centro proporcionaram-se sedimentações populacionais

Na estruturação deste crescimento, denunciaram-se como elementos

noutros lugares, sobre os quais se evidenciaram ao longo dos tempos

fundamentais, os eixos de mobilidade, sobretudo os eixos ferroviários e

enraizamentos fortes.

as travessias de barco. É assim ao longo do eixo Lisboa-Cascais e

Hoje é exactamente a força desse enraizamento que sustenta as

posteriormente nas linhas de Sintra e do Norte que se espraiam densas

acções urbanas de descentralização, dotando esses novos lugares de

manchas de urbanizações, sobretudo em redor dos núcleos das estações

características competitivas contra a polarização mononucleada, abrindo

que ganham com o tempo um estatuto mais sedimentado em torno dos

um novo processo de (des)polarização no qual as estratégias de

quais se desenham posteriormente os arredores suburbanos. É de certo

consumo e as redes de reorganização territorial tomam um papel

modo estas tendências que subtilmente demarcam o crescimento e

fundamental.

expansão urbana até à década de 80. Com uma situação que se alterou

Enquadrando este processo de transformação e de certo modo

significativamente nos períodos posteriores e que se prende com a

balizando e convergindo no âmbito temático desta investigação

pendularidade em relação a Lisboa, sobretudo no que diz respeito ao

específica, o enquadramento crítico dos contextos sobre os quais se

emprego, tendo o núcleo antigo de Lisboa, até à muito pouco tempo, um

imprimiram

as

diversas

tipologias

de

consumo,

o

registo

e

caracterização desses contextos assim como o entendimento críticos dos
diversos factores que os impulsionaram e condicionaram assumem-se
220 Suzanne Daveau,
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36. AML: Quadro síntese da evolução dos valores de população, edificado e densidade populacional por concelho Á (AML e INE)
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papel director preponderante no vasto complexo urbano que se gerou

escalas), permitiram operar registos muito próximos dos momentos

em seu redor.

seleccionados e consequentemente confrontáveis com os dados obtidos

«Era preciso “ir à Baixa” para encontrar serviços e comércio de
qualidade, bons médicos, livrarias, cafés reputados e bancos, bem como
os ministérios e as principais repartições públicas.» Suzanne

Daveau.221

nos respectivos censos.
4.3B

4.3B Descrição específica em função dos diversos parâmetros enunciados (edificado, infra-estruturas de mobilidade, população – caracterização, planeamento)

A análise destes períodos e das transformações subjacentes, tanto em

É de facto a partir dos anos 70 e de forma mais acentuada nos anos

termos territoriais, como populacionais e sociais, teve por base a eleição

80, que os serviços começam a migrar em direcção ao norte ocupando

de um conjunto de quatro parâmetros sobre os quais se operou uma

antigas edificações da Avenida da Liberdade e dos seus prolongamentos.

comparação crítica: o edificado, as infra-estruturas de mobilidade, a

A complementaridade com a acessibilidade do metro, facilitou esta

população - caracterização e o planeamento

expansão e densificação até às Avenidas Novas, sobre uma malha

O edificado, sobre o qual foi possível determinar as dinâmicas de

originalmente habitacional (nos anos 50), mas que progressivamente foi

ocupação do território, foi aferido tanto em termos gráficos pela

dando lugar a escritórios, serviços e sedes de empresas. É assim

visualização dos diversos registos operados sobre os ortofotomapas e as

marcada por uma grande discrepância de densidades, ligada sobretudo à

cartas militares disponíveis, como dos dados dos censos no registo do

ineficaz rede de transportes e mobilidade, o cenário que caracteriza a

número e tipo de edifícios em cada época. A especificação deste registo

expansão e crescimento da área metropolitana de Lisboa, até à década

em termos de classificação acabou por ser manipulada na escala

de 80.

municipal e na eleição dos casos de estudo seleccionados de forma mais

O período que procede este cenário é extremamente marcado a partir

detalhada e descriminada nas seguintes categorias ou classificações:

de meados da década de 80, principalmente pelas diversas políticas de

área edificada consolidada antiga; área multifuncional metropolitana;

adesão à União Europeia e os impulsos que se proporcionaram em

área residencial de edifícios plurifamiliares; área residencial de edifícios

termos de construção de infra-estruturas e equipamentos.

unifamiliares; área de grandes equipamentos e infra-estruturas; área

A sistematização da análise em três períodos distintos: 1981, 1991 e

portuária,

industrial

ou

de

armazenagem;

grandes

superfícies

2001, assume-se como enquadramento crítico das transformações

comerciais; área de extracção de inertes; área militar; loteamentos; área

realizadas, permitindo uma visualização de um contexto paradigmático

verde urbana; área agrícola; área de actividade agrícola abandonada,

que se prende a diversos factores.

incultos e vazios urbanos; área de montado; área de mato; área florestal

Primeiro porque o período seleccionado engloba um aspecto

e matas; praias, arribas e formações vegetais costeiras; sapal e outras

determinante na transformação territorial – a adesão à União Europeia

áreas alagadas; planos de água, marinhas e salinas,222 por vezes

em 1986, permitindo assim um enquadramento tanto do contexto

completadas e detalhadas em função dos diversos contextos em análise.

anterior a esse facto, como o balizamento de algumas consequências

As infra-estruturas de mobilidade, determinaram-se pelos registos

numa fase relativamente extensa (até 2001), o que permite desde já

de maior impacto em termos de AML, em termos gerais: estrutura viária

aferir diversas realidades sedimentadas.

e ferroviária principal, sobre as quais se especificaram a rede viária

Segundo pela questão prática da operatividade da informação. De

(municipal principal, estradas nacionais EN, itinerários complementares

facto, os registos dos censos de cada uma destas épocas assumem-se

IC e itinerários principais IP), a rede ferroviária (comboio, eléctrico e

como fonte privilegiada de manipulação de dados e consequente

metropolitano) e outras (rede fluvial), na escala dos concelhos e

comparação. Assim como as bases cartográficas e ortofotomapas

sobretudo dos casos de estudo seleccionados.

disponíveis que compostos em mosaicos (por vezes de diferentes

222 Cf. José António Tenedório, “Uso do solo: uma imagem do território metropolitano”,

in AML (direcção e coordenação de José António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de
221 Ibid., p. 214.

Lisboa, Lisboa, Área Metropolitana de Lisboa, 2003, pp. 93-117.
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37. AML: Estrutura do edificado e da mobilidade principal em 1981-1991-2001 Á (Margarida Louro, 2004)
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Em complemento a estes registos de transformação física e territorial,

estudo. Chegou-se assim a uma mancha muito próxima do edificado

operou-se a leitura crítica sobre os dados referentes à população

para 2001, que foi depois confrontada e depurada com os diversos

residente nos diversos concelhos/freguesias, dos censos de 1981, 1991

mosaicos das cartas militares disponíveis das quais resultaram as

e 2001, sobre os quais foi possível aferir uma caracterização em termos

manchas de edificados correspondentes a 1991 e 1981. O segundo

de densidades e dinâmicas populacionais entre as diversas décadas.

nível, realizou-se apenas para os concelhos envolvidos nos casos de

Em complemento a estes três registos estruturantes, assumiu-se

estudo seleccionados: Lisboa, Sintra, Almada, Seixal, Alcochete e Vila

ainda uma quarta visualização crítica sobre os instrumentos de

Franca de Xira, e partiu de um registo minucioso do perímetro do

planeamento operados nas diversas políticas de desenvolvimento

edificado (por vezes edifícios isolados em povoamentos mais dispersos

correspondentes a este período. Neste âmbito utilizaram-se tanto as

ou quarteirões em contextos mais compactos), sobre os quais se

referências ao historial legislativo que marcou a

época,223

assim como a

confrontaram as classificações dos diversos usos, que em termos gerais,

operatividade crítica e comparativa do território, pela análise dos seus

seguiram a matriz enunciada anteriormente, embora por vezes ajustada

PDM´s,224

em função dos contextos em análise. O levantamento realizado sobre os

a maioria realizados durante a década de 90, alguns dos quais

concelhos específicos utilizou sempre que possível bases cartográficas

em actual revisão.
As bases de trabalho operadas na sistematização destas referências,

(em formato vectorial) fornecidas pelas próprias câmaras municipais,229

registaram-se sobre dados diversos desde os ortofotomapas dos vários

sobre as quais se trabalharam e definiram os registos nas diferentes

concelhos da AML, realizados entre
1991

(de

1/100

000,227

parte

da

e 1/25

AML),226

e

2000-2001,225
as

cartas

os ortofotomapas de

militares

das

escalas

datas.
São assim estes os principais traços que caracterizaram esta
metodologia de recolha e análise de informação, assumida como uma

000.228

A metodologia de trabalho teve como base a criação de elementos

investigação

prática

fundamental

à

sustentação

teórica

de

uma

gráficos de comparação dos diversos parâmetros enunciados, através do

investigação mais vasta que se corporiza no âmbito da tese de

registo da informação crítica sobre as bases de trabalho: composições

doutoramento proposta.

entre os ortofotomapas e cartas militares de cada época. O registo do

Deste modo, ensaiando o processo de levantamento e análise de

edificado estruturou-se em dois níveis de aproximação: ao nível geral da

informação fundamental, desde a reunião das bases cartográficas

AML e ao nível específico dos concelhos envolvidos nos casos de estudo

existentes, auscultando carências (ao nível da actualização dos dados e

abordados na Parte III – Casos de Estudo/Operatividade de estratégias. O

da incompatibilidade de escalas de informação), passando pelo árduo

nível geral operou-se pela identificação sobre a base homogénea do

trabalho de levantamento de campo, assim como pela disciplina na

ortofotomapa de 2000/2001, de padrões de cor que correspondiam à

sistematização dos dados e posterior crítica de informação, tudo se

mancha de edificado, detalhada depois sobre cada um dos concelhos em

assumiu como contributo fundamental no conhecimento, na maturação
científica e académica do tema e do trabalho realizado, sobre as quais e
em síntese se tecem as seguintes considerações críticas sobre os

223

diversos períodos entre 1981 e 2001 (imagem 36, 37 e 38).
Referência

à

DGOTDU

(Direcção

Geral

do

Ordenamento

do

Território

e

Desenvolvimento Urbano).

Em 1981, o território correspondente à AML, caracteriza-se em

224 Referência ao trabalho: DGOTDU (Direcção Geral do Ordenamento do Território e

termos territoriais pela sedimentação de um crescimento disperso,

Desenvolvimento Urbano), Planos Directores Municipais - Georeferenciação de Áreas Urbanas,

incentivado durante a segunda metade dos anos 70, associada a um

Turísticas

e

Industriais,

Lisboa,

Direcção

Geral

do

Ordenamento

do

Território

Desenvolvimento Urbano, 1998.

e

conjunto de aspectos sociais e políticos muito significativos. Deste

225 Fonte: Geometral S.A. e Câmara Municipal de Mafra.
226 Fonte: CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo).
227 Com datas entre 1977 e 1981. Fonte: Instituto Geográfico e Cadastral.
228 Com datas entre 1965 e 1990. Fonte: Instituto Geográfico do Exército.

229 Referência a Lisboa, Vila Franca de Xira, Almada e Alcochete.
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38. AML: Distribuição da população por local de residência em 1991 Á (Cf. Nuno Soares e Alexandre Domingues in AML, Atlas da AML, 2003)
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modo, a queda do regime em 1974, a par com um conjunto de

AML atinge os 2 540 276 habitantes, mantendo-se estável em relação à

alterações políticas internacionais, às quais a queda da industrialização,

década anterior. Em termos de planeamento implementam-se por

a forte emigração de população das ex-colónias (com o regresso de

imposição das condições de acesso aos fundos europeus os Planos

cerca de 600 000 retornados), incentivaram um crescimento suburbano

Directores Municipais,232 para todos os concelhos do país (o que acabou

muito significativo, subsidiário na rede ferroviária em especial na linha

por se concluir entre 1992 e 1999), lançando-se ainda bases para a

de Sintra, Cascais e Azambuja (que se mantinha com a mesma

criação do PROTAML,233 que apenas viria a ser aprovado na década

organização desde praticamente o século XIX), nos transportes fluviais e

seguinte,234 mais especificamente em 2003.

tendencialmente no automóvel. Os eixos viários da auto-estrada do

Finalmente 2001 assume-se como um marco de registo bem

norte até Vila Franca de Xira, a A 5 até ao Estádio Nacional a norte e o

significativo relativamente às duas décadas anteriores. O edificado,

troço da A 2 até Setúbal, assumem-se como os principais eixos

sustentado nas cada vez melhores acessibilidades estende-se pelo

estruturais, em torno dos quais se foram sedimentando pólos urbanos

território, numa lógica mista que associa a concentração em pólos a uma

directamente ligados a Lisboa. Em termos gerais, a população da AML

distribuição extensiva, que se complementa com a anterior. De grande

regista-se

população

impacto foram igualmente as melhorias de acessibilidade nos quais se

essencialmente proveniente de lugares externos à AML, ora resultante do

registam a densificação de vias estruturantes como a CRIL, a CREL, a 2ª

processo de emigração das ex-colónias, ora do resto do país em especial

circular, IC 19 (Sintra), IC 16 (Mafra), IC 22, extensão da A 8 (Torres

do interior. Em termos de planeamento, é escassa a operatividade de

Vedras), o eixo norte-sul, IC 21 (Barreiro), IC 32 (Montijo) e IC 3

quaisquer acções, as figuras de Plano Geral de Urbanização, de Plano de

(Alcochete e Setúbal), IC 1 (Palmela), e a extensão da A 2 (Sul), assim

nos

2

502

044

habitantes,

Pormenor e dos Planos Directores

sendo

Municipais,230

uma

têm poucos efeitos

como a construção da ponte Vasco da Gama (A 12). Às quais se

sendo o crescimento urbano sustentado na fraca e pobre acção dos

acrescentaram ainda melhorias de acessibilidade ferroviária com a

loteamentos.231

implementação do comboio na ponte 25 de Abril de ligação entre

A década seguinte até 1991, regista-se como charneira num processo

Entrecampos (Lisboa) até ao Fogueteiro (Seixal), à extensão das linhas de

de mudança muito significativo. A adesão à Comunidade Económica

metro, e criação de novas linhas, iniciando-se a expansão suburbana

Europeia em 1986, marca passo num processo de alteração que veria

(Loures, Amadora), assim como a implementação do metro de superfície

grandes transformações territoriais na década seguinte. Deste modo e

- MST na margem sul, assim como se reforçam as ligações fluviais, pela

em termos de edificado consolidam-se as polaridades emergentes na

construção de novas estações e aumento da capacidade de transporte.

década anterior, reforçando estatutos complementares às iniciais

Em termos populacionais são alterações estáveis globais, embora se

funções habitacionais. Processo no qual Lisboa como concelho capital,

registem significativas mudanças em termos intra municipais. De facto,

esmorece o seu estatuto embora ainda permaneça como principal pólo.

se em termos gerais a tendência da população e do seu crescimento é de

O aumento e melhoria da estrutura de mobilidade ganha ainda pouco

estabilização, em termos intra municipais, assiste-se a algumas

impacto, registando-se apenas o prolongamento da A 5 até Cascais, a

dinâmicas, cuja tendência se acentua no abandono do centro – Lisboa

construção de parte da A 8 em Loures, que mais se ligará a Torres

em detrimento da fixação em zonas de periferia como Sintra, Seixal, etc.,

Vedras, a construção do IC 20 na Costa da Caparica e a consolidação de

onde a aquisição de habitação se torna mais acessível. No que se refere

ligações regionais como a conclusão da A 1 até ao Porto. A população da

232 Referência à implementação dos Planos Directores Municipais, Planos de Urbanização
230 Referência ao Dec-Lei n.º 560/71 de 17 de Dezembro que implementa as figuras de

Plano Geral de Urbanização e Plano de Pormenor, e ao Dec-Lei n.º 208/82 de 26 de Maio que
implementa a figura de Plano Director Municipal.
231 Aprovado pelo Dec-Lei n.º 46 673 de 29 de Novembro de 1965.

e Planos de Pormenor, pelo Dec-Lei n.º 69/90 de 2 de Março.
233 Referência ao primeiro estudo realizado para o PROTAML, sob a coordenação de Jorge

Gaspar, em 1991.
234 Referência ao PROTAML, coordenado pelo Eng. Fonseca Ferreira, aprovado em 2002.
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ao planeamento, esta década além de ser fortemente marcada pela
implementação dos Planos Directores Municipais, enquadra um novo
plano legislativo,235 do qual derivaram novas acções como é exemplo o
PROTAML, aprovado em 2003, e que de certo modo se insurge como
inaugural de um processo de planeamento inter municipal.
É portanto este o enquadramento das transformações, sobre o qual
se imprime a reflexão crítica e específica sobre o impacto das redes de
consumo na reorganização do espaço urbano contemporâneo da Área
Metropolitana de Lisboa. A análise destes três momentos revela-se
muito significativa na evolução, impacto e explosão das redes de
consumo como forma de transformação territorial. Se o período até
1981, é relativamente estéril em termos de implementação de grandes
tipologias de consumo, e a década seguinte embrionária em algumas
inovações, a última década entre 91 e 2001 e em especial os últimos
anos entre 2001 e 2004, assumem-se como explosivos na proliferação
de novos impactos territoriais, sobre as quais se reorganiza o território.

235 Referência ao Dec-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro em substituição do anterior

Dec-Lei n.º 69/90 de 2 de Março.
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CAPÍTULO V – As principais transformações entre o período

incremento dos consumos e com o advento do novo poder local.

1986-2002

No que se refere à mobilidade geográfica as décadas de 60 a 80,
foram marcadas tanto pelo fenómeno da emigração para destinos muito
diversos como França, Alemanha, Brasil, Canadá, Estados Unidos e

5.1 A europeização dos modos de vida

Venezuela, como à vinda de mais de meio milhão de cidadãos das
ex-colónias que acentuaram os movimentos internos (sobretudo do
interior e Alentejo), em direcção aos centros urbanos de Lisboa e Porto

Á Sobre as mutações sócio-económicas que antecederam a adesão à

5.1A

que se assumiram como os principais destinos.

União Europeia Á A adesão à União Europeia em 1986 Á Enquadramento

As transformações operadas na estrutura da população activa durante

crítico do período entre 1986 (adesão à União Europeia) e 2002

este período foram significativas e de certo modo reflexo do dinamismo

(implementação da moeda única)

de ocupação e organização espacial do território. Em termos gerais
assiste-se a um aumento significativo da população urbana, à qual se

5.1A Sobre as mutações sócio-económicas que antecederam a adesão à União Europeia

As

mutações

territoriais

relacionam-se

directamente

com

as

mudanças sociais e políticas que se operam sobre as populações e a sua
organização.

A

transformações

mudança
muito

de

regime

significativas

político

em

em

termos

de

1974,

associa um decréscimo de activos na agricultura, a favor do aumento dos
activos no sector secundário (cerca de 39%) e terciário (cerca de 80%).

impeliu

Sobre a estrutura social e as condições de vida, verificou-se de uma

ordenamento

maneira geral, que o desenvolvimento económico e as transformações

territorial. Essas transformações não ocorreram de forma homogénea

no

por todo o país, acentuando-se de forma mais significativa no litoral,

industrialização/urbanização que foram acompanhados por melhorias

principalmente em zonas próximas das principais cidades como Lisboa e

sensíveis que se reflectiram sobretudo nas condições da habitação.

Porto.

povoamento,

nomeadamente

através

do

fenómeno

da

5.1B

5.1B A adesão à União Europeia em 1986

De facto entre 1960 e 1981, são significativas as mutações territoriais

Em 1986, Portugal passa a integrar a Comunidade Europeia,237

do país nos seus mais diversos parâmetros (população, povoamento,

situando-se numa periferia nitidamente afastada do eixo mais activo

mobilidade, actividade populacional, estrutura social e condições de

representado pelas três capitais funcionais protagonizadas por Bruxelas,

vida).236

Luxemburgo e Estrasburgo, e integrado no chamado arco atlântico, a

Em termos populacionais, o crescimento registado reflectiu-se

outrora fachada oceânica que conheceu períodos de grande riqueza

sobretudo numa significativa disparidade em termos de distribuição

quando a prosperidade europeia era fundada em grande parte sobre a

geográfica, denunciando-se a concentração nas zonas fortemente

exploração dos espaços coloniais ultramarinos, mas que necessita

urbanas, em alguns aglomerados do litoral centro e do litoral sul.

actualmente de uma grande reconversão estratégica. Deste modo a

O povoamento seguiu de certo modo esta tendência, acentuando-se

acessibilidade como factor de importante integração e desenvolvimento

o peso das aglomerações de Lisboa e Porto e consolidou-se a
importância demográfica de quase todos os centros urbanos com mais
de 10 000 habitantes. A partir da década de 70 observa-se um surto,
embora desigual, sendo nos centros urbanos de pequena dimensão,
quase todos correspondendo a sedes de concelho e zonas de
crescimento

mais

significativo,

que

muito

beneficiaram

com

o

237 Em 1957 a Comunidade Económica Europeia (CEE) reunia os seis países fundadores: a

República Federal Alemã, a França, a Itália e os três membros do Benelux (Bélgica,
Luxemburgo e Holanda); em 1973 regista-se a adesão da Grã-Bretanha, da Irlanda e da
Dinamarca; mais tarde a Grécia em 1981 e em 1986 os dois estados ibéricos: Espanha e
Portugal. Com a desintegração da URSS em 1989, a Alemanha decidiu reunificar-se,
incorporando assim em 1990 a ex-República Democrática Alemã na Comunidade. Em 1995
efectivou-se a integração de três países de nível de vida elevado: Áustria, Suécia e Finlândia.
A União Europeia (UE) acolhe em 2004 dez novos países da Europa Oriental e do Sul:
Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e

236 Referência a Jorge Gaspar,

Portugal - Os Próximos 20 anos: Ocupação e Organização

do Espaço Retrospectiva e Tendências, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, vol. 1.

Eslovénia. A Bulgária e a Roménia esperam seguir o mesmo caminho alguns anos mais tarde e
a Turquia é também um país candidato.
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39. Evolução do nível de vida (em ecus constantes, ano de base 1990) Á (Eurostat, s.d.)
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no

financeiros mais avançados, as empresas do sector das novas

enquadramento europeu do país. Seguindo os princípios basilares da

tecnologias da informação, os gabinetes internacionais de consultores,

política europeia de aproximação entre os países e as regiões, Portugal

filiais de grupos, industriais de vários ramos, do alimentar à construção

usufrui de um conjunto de ajudas no sentido de uma modernização e

civil e obras públicas, é quase todo o relacionamento administrativo,

ajuste competitivo em relação aos restantes países da UE. Deste modo,

financeiro

inaugura-se um processo de transformação e planeamento que se

Comunidades.»239

assumiram-se

desde

sempre

como

estratégias

primordiais

e

jurídico

que

se

estabelece

com

a

Comissão

das

moldou de forma ímpar no contexto do desenvolvimento nacional. A

Posterior a esta primeira fase de fortalecimento interno, Lisboa

criação de PDM´s, o planeamento de infra-estruturas, equipamentos,

assume-se actualmente numa estratégia global de internacionalização,

etc., abrem azo a um conjunto de transformações significativas que se

demarcando ou de certo modo estabelecendo directrizes para uma

reflectiram nas vivências e nos hábitos dos portugueses.

determinação mais competitiva em termos ibéricos e europeus. Depois

Sintetizadas num conjunto de fundos estruturais que se reflectiram

de alguns tempos de impasse sobre as políticas de transporte e

nos dois quadros comunitários já aplicados: o I Quadro Comunitário de

acessibilidade ao nível europeu, parece que finalmente se assumem

Apoio entre 1988 e 1993 e o II Quadro Comunitário de Apoio entre 1994

(apenas em 2004), algumas estratégias que procuram incrementar as

e 1999, o país e as suas diversas regiões usufruíram de motivações de

infra-estruturas de alta capacidade como o TGV. Estratégias estas

desenvolvimento e transformação.

reforçadas no III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006) e sobre os

Na especificidade da Área Metropolitana de Lisboa e do seu
enquadramento (até

2002),238

na Região de Lisboa Vale do Tejo e Oeste,

o impacto da adesão à União Europeia fez-se sentir de um modo
significativo, não só na infra estruturação de mobilidades que a

quais operam algumas reticências sobre o seguimento das políticas de
cooperação na operatividade dos cenários previstos pelo IV Quadro
Comunitário de Apoio (2007-2013).
5.1C

5.1C Enquadramento crítico do período entre 1986 (adesão à União Europeia) e 2002 (implementação da moeda única)

recentraram em termos nacionais como lhe conferiram um novo estatuto

O período de reflexão crítica que se define entre 1986 (adesão à

na competitividade regional, nacional e internacional. De certo modo

União Europeia) e 2002 (implementação da moeda única), assume-se

após a perda das funções de capital transnacional e da crise económica

teoricamente como um intervalo estratégico no qual se registaram

que a precedeu, a capacidade interactiva de Lisboa no seu plano nacional

profundas alterações de diversos níveis: económicos, políticos, sociais,

e internacional, baixou a favor do Porto que cada vez mais ganhava uma

culturais, que a par com as transformações físicas e territoriais,

forma produtiva e exportadora significativa. Com a adesão à União

complementaram profundas alterações na configuração nacional.

Europeia, Lisboa retoma o lugar estratégico de ligação ao exterior,

Deste

modo,

a

sociedade

urbana

portuguesa

contemporânea

plataforma preferencial para a localização de empresas e capitais

confrontou-se nos últimos anos com uma espécie de europeização dos

estrangeiros, que encontravam no final dos anos 80 e início dos anos 90,

modos de vida que se reflectiu em transformações profundas nos modos

condições competitivas para a localização das diversas actividades

como se assentaram as populações tanto em termos habitacionais como

económicas.

de emprego, na forma como se relacionaram com os hábitos de

«São os novos bancos que se instalam em Lisboa, os serviços

consumo, seja de bens de primeira necessidade seja com bens
secundários como o lazer, o desporto e a cultura (imagem 39).
Deste modo, diversos factores convergem e tendenciam algumas

238 Referência ao Dec. Lei n.º 244/2002 de 5 de Novembro, que alterou a delimitação das

regiões (NUTS II) do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, tal como as sub-regiões (NUTS I)
da Grande Lisboa, Oeste e Pinhal Litoral, em relação à delimitação que tinham quando foram
publicados os resultados preliminares e provisórios dos Censos 2001. As alterações
correspondem à transferência das NUTS III Oeste e Médio Tejo, de Lisboa e Vale do Tejo para
o Centro, e da NUTS III Lezíria do Tejo, de Lisboa e Vale do Tejo para o Alentejo. A anterior

239 Jorge Gaspar; Diogo de Abreu; João Ferrão; Christopher Jensen-Butler,

Portugal - Os

NUTS II Lisboa e Vale do Tejo deu origem à NUTS II Lisboa. O município de Mafra foi

Próximos 20 anos: Ocupação e Organização do Espaço Uma Prospectiva, Lisboa, Fundação

transferido da NUTS III Oeste para a da Grande Lisboa, referência à nota 213, p. 117.

Calouste Gulbenkian, 1989, vol. 6., p. 140.
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contrariedades,240 mas que de certo modo explicam os dualismos e as

carácter de grande pressão territorial.242 São de facto as duas cidades e

discrepâncias dos vários territórios urbanos:

respectivas áreas metropolitanas que oferecem condições vantajosas de

«- a alteração dos padrões demográficos e a mobilidade familiar,

localização,

assim

como

concentram

uma

percentagem

muito

subsequentes ao período das grandes (e)migrações e à abertura a estilos

significativa de consumidores, tendo as melhores condições de ligação

de vida não tradicionais;

internacional (tanto marítimas como aéreas), o que de certo modo

- o acesso a níveis mais elevados e continuados de formação, com
reflexos na mobilidade do emprego e no acesso a bens culturais;

impeliu o investimento estrangeiro de grande significado e relevo ao
nível do país.

- o acréscimo relativo do rendimento disponível de camadas sociais
mais amplas e urbanizadas com propensão para a aplicação de
poupanças (ou endividamento) em bens imóveis, locomoção individual e
comunicação digital;
- a alteração, embora lenta das estratégias empresariais de
localização da produção de bens e de serviços, da concentração das
actividades de distribuição e do consumo, e da oferta de lazer urbano e
turístico;
- o aproveitamento, em poucos anos, das políticas de coesão da UE
para reequipamento do território, com predominância das aplicações em
infra-estruturas de mobilidade (rodoviária, sobretudo) e saneamento,
equipamentos de educação, saúde e cultura/desporto e da reabilitação
urbana (sobretudo física e patrimonial) e paralelamente, dos recursos
nacionais em operações

de realojamento onde se arranjassem

terrenos.»241
Todos estes factores e tendências convergiram de certo modo para
um

fenómeno

generalizado

que

se

caracterizou

por

uma

certa

contrariedade territorial. Por um lado o aumento de acessibilidade
promovido

pelas

infra-estruturas,

equipamentos,

mobilidades

em

transporte público, proporcionou a conquista de novos territórios, que
se reflectiu numa certa desconcentração de actividades e sobretudo para
um

boom

imobiliário

muito

significativo.

Por

outro

lado,

esse

espraimento de actividades que na estrutura nacional se reflectiu
sobretudo em torno dos grandes centros de Lisboa e Porto, acentuou
essas polaridades em relação ao resto do país, dotando-os de um

240 Referência a AAVV,

Políticas Urbanas (Documento de apoio ao Colóquio sobre

Políticas Urbanas organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian), Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian - Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto,
Junho 2002.
241 Ibid., p. 11.
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americanos e brasileiros do final dos anos setenta confrontam-se a

5.2. As redes de consumo e as novas tipologias urbanas

partir dos anos oitenta com a construção de grandes supermercados,
rodeados por galerias comerciais, denunciando-se a partir dos anos
noventa uma tendência significativamente diferente com a construção de

Á As redes de consumo e o enquadramento das principais

grandes centros comerciais, organizados em vários pisos, alguns deles

transformações Á Tipologias de consumo: espaços de comércio, espaços

incorporando grandes superfícies de supermercados, extensas áreas

de cultura e espaços de ócio/lazer – caracterização geral Á Tipologias de

comerciais (por vezes mais de 250 lojas) e diversas salas de cinema.

consumo: espaços de comércio - caracterização específica (identificação
das subcategorias mais relevantes, definição, enquadramento histórico e

assumem-se como infra-estruturas omnipresentes, abertas todos os

síntese sobre a implantação e transformação) Á Tipologias de consumo:

dias com horários extensos (com mais de doze horas por dia). Factores

espaços de cultura - caracterização específica Á Tipologias de consumo:

que aliados à fraca capacidade de competição, económica e comercial,

espaços de ócio e lazer - caracterização específica Á Sobre as

abalam as estruturas tradicionais existentes, arrastando com isso

modalidades de lazer: a ocupação populacional e os reflexos territoriais
5.2A

Desde então, as regras tendem a desaparecer, os centros comerciais

Impelido pelas estratégias e políticas de desenvolvimento promovidas
pela União Europeia, o progresso económico experimentado durante os
anos oitenta, aumentou de forma significativa o poder de compra e os
hábitos de consumo dos portugueses. Em poucos anos, passa-se de uma
economia essencialmente agrícola e fechada a uma economia liberal e a
uma explosão ao nível do consumo. Esta mudança, reflecte-se de forma
drástica nas políticas comerciais até então existentes.
As

grandes

superfícies,243

significativas alterações na vivência e apropriação espacial das cidades.
Deste modo, os centros urbanos como zonas de privilegiada e

5.2A As redes de consumo e o enquadramento das principais transformações

marcas
impõe-se

franchisings,

europeias,

os

de

rigorosa

forma

sobre

abundante oferta comercial, condenam-se perante a multiplicidade de
oferta proporcionada nestas novas tipologias comerciais. Associado à
fraca acessibilidade e mobilidade, os centros convertem-se em zonas
obsoletas, de visita esporádica, perdendo de forma significativa todo o
seu estatuto privilegiado de centro de compras e de ofertas.
As cadeias de lojas franchising, as grandes marcas, multiplicam-se de
forma intensa, anulando e não deixando espaço para as infra-estruturas

as
os

grandes
pequenos

comerciantes, alterando de forma significativa o então existente
equilíbrio entre a procura e a oferta e consequentemente as apropriações
espaciais existentes. O pequeno comerciante, localizado nas zonas
preferencialmente habitacionais, ou de forma mais especializada nos
centros das cidades, depara-se com uma situação de forte declínio,
proporcionando-se e abrindo-se terreno para a implantação de grandes
superfícies, que em enorme escala definem novas tipologias espaciais
em galerias comerciais, hipermercados ou centros comerciais.
As até então tímidas experiências comerciais, inspiradas nos modelos

comerciais existentes, presumíveis competidores. Ano após ano os
diversos grupos económicos incrementam diversas ocupações, em
espaços cada vez mais qualificados e extensos, segundo um processo
que parece incontornável em termos de reflexo espacial.
Estas acções, embora predadoras de determinados costumes urbanos
e vivências espaciais, promovem no entanto novas centralidades e
hábitos de cidadania. As novas tipologias espaciais e urbanas organizam
novas formas de intercâmbio social e urbano sobre o qual agem novas
formas de reflexão e potencial intervenção.
Os grandes centros comerciais, as lojas de ocasião, os espaços de
diversão, os centros de ócio e lazer como parques temáticos, desportivos
ou de recreio impõem-se sobre o quotidiano da cidade proporcionando
novas vivências e hábitos culturais.

243 Referência ao Dec. Lei n.º 218/1997 de 20 de Agosto, que introduz o novo conceito

das Unidades Comerciais de Dimensão Relevante em substituição da noção de grande
superfície, passando de uma abordagem centrada na dimensão da área de venda de cada

5.2B

5.2B Tipologias de consumo: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio/lazer – caracterização geral

O processo de sistematizar uma análise e visualização destas

estabelecimento considerado isoladamente, para uma abordagem na dimensão e poder de

transformações depara-se como uma complexidade emergente que é a

compra e venda das estruturas empresariais, traduzida na consideração da área de venda

classificação. De facto, se outrora a delimitação física de usos e funções

acumulável, independente da dimensão específica de cada estabelecimento.
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permitia uma distinção clara e evidente, actualmente este novo

salvaguardando esta tendência actual de sobreposição e polivalência

panorama vivêncial sobrepõe realidades diversas, onde os limites do

programática. Assim, consideraram-se as seguintes subcategorias: café –

estritamente comercial, cultural e lúdico se difundem entre si. Neste

restaurante,

âmbito a proposta de classificação das tipologias de consumo em

infra-estrutura hoteleira, parque de campismo, praia, colónia balnear,

espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer, parte

jardim - parque, parque infantil, parque de diversões – temático, praça,

desta advertência e de certo modo consciência de ausência de limites

miradouro, elevador panorâmico, passeio marítimo – ribeirinho, ciclovia,

tipológicos rígidos, mas antes flexíveis e de sobreposição (imagem 44).

circuito

bar

turístico,

–

discoteca,

espaço

casino,

natural,

bingo,

recinto

salão

desportivo,

de

jogos,

associação

Assim, e no âmbito dos espaços de comércio, consideram-se as

desportiva, associação recreativa, autódromo, aeródromo, kartódromo,

zonas comerciais (tanto de uso diário, como de uso especializado e

campo de golfe, praça de touros, centro equestre (centro hípico –

misto), correspondem geralmente aos modelos mais antigos de comércio

hipódromo), marina, centro náutico, oceanário – aquário, jardim

de rua; depois surgem os equipamentos abastecedores que cobrem

zoológico e actividades lúdicas como as festas religiosas ou populares.

desde as tipologias tradicionais de mercado, mercado grossista, mini
mercado,

supermercado,

até

às

mais

recentes

tipologias

de

hipermercado (uso diário, uso especializado ou grossista). A marcar esta

5.2C

5.2C Tipologias de consumo: espaços de comércio - caracterização específica

Neste âmbito de classificação e retomando algumas subcategorias
relevantes sobressaem aspectos como os centros comerciais.

categoria surgem os centros comerciais, e a referência a unidades de

Seguindo a definição preconizada pela APCC – Associação Portuguesa

venda a retalho tanto de comércio de uso diário como de comércio de

dos Centros Comerciais,244 entende-se por centro comercial todo o

uso

empreendimento comercial que reúna cumulativamente os seguintes

especializado,

nas

quais

se

incluem

tipologias

tradicionais

(geralmente de propriedade familiar) e tipologias mais recentes –

requisitos:

franchisings associados a grandes cadeias económicas. Ainda neste

1) Possua um mínimo de 12 estabelecimentos e uma área bruta

âmbito a referência a feiras (tanto de bens de usos diário associadas a

mínima de 500 m2, devendo estes na sua maior parte exercer

mercados como de uso especializado, geralmente temáticas: gado,

actividades comerciais diversificadas e especializadas, de acordo com um

artesanato, velharias, etc.). Assim como às actividades logísticas

plano previamente delineado;

associadas aos grandes armazéns de produtos de usos diário ou

2) Todas as lojas deverão estar instaladas num único edifício ou

especializado, e infra-estruturas associadas à mobilidade tanto pública

edifícios contíguos interligados, devendo estes possuir zonas comuns

como privada que de certo modo tomam peso significativo nos hábitos

por onde prioritariamente se fará o acesso às lojas nele implantadas;

de consumo das populações: os postos de abastecimento de combustível

3) O conjunto do empreendimento terá de possuir unidade de gestão,
entendendo-se por esta a implementação, direcção e coordenação dos

e as infra-estruturas de transportes (estações, interfaces, etc.).
No âmbito dos espaços de cultura, inserem-se actividades associadas
a espaços como museus, bibliotecas, centros culturais, centros de

serviços comuns técnico-comerciais, bem como a fiscalização do
cumprimento de toda a regulamentação interna;

congressos, espaços expositivos, postos de turismo, teatros, cinemas,

4) O regime de funcionamento (abertura e encerramento) dos

cine-teatros, auditórios, salas de ópera, assim como actividades ligadas

diversos estabelecimentos deverá ser comum, com a excepção dos que

a eventos culturais ou a tipologias arquitectónicas e urbanas como

pela sua especificidade da sua actividade se afastem do funcionamento

monumentos – marcos históricos, edifícios religiosos, etc. Estas

usual das outras actividades instaladas.

demarcações são por vezes polivalentes abrangendo tipologias de outras

A classificação dos centros comerciais, contempla ainda três critérios:

categorias como são exemplo a exposição em mercados, centros
comerciais, a realização de concertos em igrejas, etc.
Nesta lógica a tipificação dos espaços de ócio e lazer, procurou um
cobrimento

vasto

das

tipologias

arquitectónicas

mais

comuns,

244 APCC – Associação Portuguesa dos Centros Comerciais, fundada em 1984, registava

em 2001 cerca de 58 associados, que representavam um total de 1 185 561m2 de Área Bruta
Locável (ABL) distribuída por cerca de 67 centros comerciais.
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em função da dimensão/área de influência; em função de uma âncora

comum. Em Lisboa são exemplos tipo desta época, o Apolo 70, o Imaviz

dominante (hipermercado ou supermercado) e ainda em função da

e o Centro Comercial Alvalade. Todos tiravam partido da acessibilidade

localização urbana (centro da cidade ou outras áreas urbanas com tecido

do metro e alguns ultrapassavam a escala de influência do bairro, pela

comercial denso e áreas urbanas com fraca densidade comercial). Assim

inovação que encerravam e também pela especificidade de algum

e de acordo com o primeiro parâmetro identificam-se os seguintes níveis

comércio que concorria à escala da época com outras zonas da cidade.

de dimensão dos centros, em articulação com a respectiva área de

A segunda etapa entre 1985 e 90, caracteriza-se pela implementação

influência: centro comercial local com uma Área Bruta Locável (ABL)

dos grandes centros comerciais. O exemplo do Amoreiras Shopping

inferior a 2 500 m2, centro comercial de bairro com uma ABL entre

Center, reúne todo o paradigma desta época, assumindo-se como um

2 500 m2 e 10 000 m2, centro comercial sub-regional com uma ABL

grande centro comercial regional que reúne novas funções alimentares,

entre 10 000 m2 e 40 000 m2, centro comercial regional com uma ABL

como é o caso do supermercado. Também desta época, o Centro

entre 40 000 m2 e 80 000 m2 e centro comercial supra-regional com

Comercial

uma ABL superior a 80 000 m2. Atendendo à existência de loja âncora

residencial e uma escala de influência ao nível do bairro.

Fonte

Nova

insurge-se

num

contexto

perfeitamente

dominante (em termos de ABL) distinguem-se os centros baseados em

A terceira etapa decorre de forma evidente durante a década de 90. É

hipermercados ou em supermercados quando estes têm uma ABL

o período da afirmação dos centros de grande dimensão. Estes conjugam

superior a 65% da ABL do centro. Quanto à inserção na área urbana,

o comércio de especialidade com o alimentar (um supermercado ou um

também se consideram duas situações distintas: os centros comerciais

hipermercado)

de centro de cidade ou de áreas com tecido comercial denso – quando se

proximidade a importantes eixos rodoviários ou urbanizações recentes

localizam no centro tradicional de comércio, nas suas áreas de expansão

de grande densidade onde a oferta comercial é incipiente. Em termos

ou em outras áreas onde o uso comercial está consolidado; e os centros

globais a dimensão aumenta, a arquitectura é mais cuidada e o parque

comerciais em áreas urbanas com fraca densidade comercial quando se

de estacionamento mais frequente e com maior capacidade. Alguns

localizam em áreas onde o uso comercial é pouco relevante, constituindo

hipermercados foram reformulados, através de ampliações das galerias

os centros por vezes, os únicos locais de

abastecimento.245

e

na

localização

regista-se

a

predominância

de

comerciais, e em certos casos, foram criadas médias superfícies

Desde a década de 80, que o centro comercial se assumiu como uma

especializadas adjacentes. O hipermercado e o centro comercial

das tipologias comerciais que mais êxito teve no contexto português.

estabelecem uma evolução convergente. O primeiro tende a ampliar e

Constituindo uma nova forma de organização espacial e funcional das

reunir uma galeria de lojas, o segundo tende a integrar supermercados

actividades de comércio que de certo modo reúne dois imperativos para

ou hipermercados de áreas cada vez mais relevantes.

o sucesso da sua implementação: por um lado a eficácia da oferta pela

Na escala nacional a implementação do fenómeno segue de certo

estratégia da concentração e por outro a procura assente em novos

modo a hierarquia urbana, privilegiando numa primeira fase as áreas

hábitos de abastecimento e de consumo da população. Em Portugal

metropolitanas e as maiores cidades do litoral e posteriormente algumas

identificam-se quatro etapas na evolução dos centros comerciais.

capitais

de

distrito

do

interior

(imagem

40).

São

geralmente

A primeira compreendida entre o início dos anos setenta e 1985,

equipamentos associados a diversas lojas âncora não só associados ao

onde as unidades se caracterizam pela sua pequena dimensão e

hipermercado mas partilhados com outros usos como a restauração, as

estrutura interna heterogénea onde era escassa a presença de comércio

actividades lúdicas, os megastores, etc. É uma fase de grande expansão

alimentar. Correspondiam de certo modo à estrutura de condomínio

e implementação que culmina com a abertura de dois megacentros: o

comercial, ou seja, agrupamentos de lojas, a grande maioria sem gestão

Colombo em Lisboa (1997) e o Norteshopping no Porto (1998),
seguindo-se depois outros como o Almada Forum e o Forum Algarve.
A quarta fase individualiza-se de certo modo por um abrandamento

245 Cf. APCC (Associação Portuguesa de Centros Comerciais),

Anuário dos Centros

deste crescimento e expansão. É de certo modo uma fase expectante de

Comerciais Portugal 2000, s.l., Associação Portuguesa de Centros Comerciais, pp. 11-13.
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reflexão sobre as intervenções realizadas e os resultados alcançados,

hipermercados durante os anos 90, deflagrou uma crise no comércio

que se viram para os contextos de integração: as zonas centrais (como

tradicional,248

Porto ou Lisboa) com algumas estratégias de integração urbana e

supermercados, o certo é que estas tipologias evoluíram e adaptaram-se

especialização; as periferias com novos formatos ligados aos retails

às novas exigências e novos mercados. Geralmente associadas a uma

parks e as zonas de revalorização com os parques temáticos, os leisure

centralidade e a uma área de influência não dependente do automóvel,

centers, etc…

estas tipologias servem as populações diariamente no abastecimento

A evolução da ABL tem sido sempre positiva ao longo dos 30 anos

alimentar.

assim

como

Determinadas

nas

incursões

estruturas

publicitárias

já

existentes

lançaram

dos

algumas

(desde 1970 e 1999), se em 1981 o valor de ABL inaugurado nesse ano

cadeias no hábito quotidiano das populações, quer através da promoção

estimava os 5 000 m2 (sobre o valor acumulado de 50 000 m2), em

de produtos específicos, quer pela divulgação de novidades associadas

1991 esse valor estendeu-se a 40 000 m2 (sobre o valor acumulado de

por vezes a datas ocasionais como a semana do Natal, o dia dos

300 000 m2) e em 1999 atinge os cerca de 160 000 m2 (sobre o valor

Namorados, a entrada na Primavera, etc.249 Em virtude dos novos

acumulado de 1 100 000 m2).246

formatos, Portugal parece ter acompanhado a tendência europeia para a

Os hipermercados, assumem a sua forte expansão durante o início da
década de 90. A análise dos dados entre 1990 e

2000,247

permitem

constatar que foi durante os primeiros cinco anos desta década que se

redução do número de estabelecimentos tradicionais, paralelamente a
uma expansão dos formatos de supermercado, assumidos no reforço
cíclico das zonas centrais, pelo declínio do comércio independente.

regista o crescimento mais acentuado. Registam-se entre 1990 e 1995 a

Ainda na categoria dos espaços de comércio, outra tendência

passagem (à escala nacional) de cerca de 13 lojas para 35 (um

inovadora, prende-se a partir da década de 90, com a implantação do

crescimento de cerca de 170%), ao passo que a variação entre 1995 e

sistema comercial de franquia (normalmente designado por franchising),

2000 é apenas de 31% (na passagem de 35 lojas para 46). De facto, o

que ao longo dos últimos anos tem vindo a ganhar grandes adeptos

sucesso da adesão a estas tipologias, primeiramente associadas a

tanto ao nível dos consumidores como dos investidores, no contexto

comércio de uso diário, geralmente alimentar, rapidamente se estendeu

nacional. As primeiras lojas a funcionar em sistema de franquia surgiram

a

grande

em Portugal há cerca de quinze anos, sobretudo de pequenos negócios

acessibilidade promoveram uma procura muito acentuada. No caso da

de comércio a retalho, sendo apenas na segunda metade da década de

Área Metropolitana de Lisboa, a localização deste tipo de equipamentos

90 (sobretudo em 1998), que se registou um aumento acentuado.250 Este

além da procura da acessibilidade, localizou-se junto a grandes

novo formato e proliferação que registou na última década com a

aglomerados

populacionais

passagem de cerca de 10 insígnias deste tipo em 1990 para cerca de 75

consideráveis

geralmente

tipologias

especializadas

que

ou

a

associadas

terrenos

associados

a

a

vias

livres

de

de

dimensões

zonas semi-industriais.

A

conjugação de tipologias de comércio de uso diário e comércio de uso
especializado, procurou igualmente tirar partido das acessibilidades e
das localizações de população. Um aspecto relevante na análise recente

248 Em 1996, o enquadramento legal em vigor regula o período de abertura das grandes

da evolução destas tipologias prende-se com o facto de os formatos

superfícies comerciais contínuas, permitindo o seu funcionamento entre as 6h e as 24h todos

intermédios dos supermercados serem de certo modo as unidades que

em que apenas podem operar entre as 8h e as 13h.

mais se tem implantado nos últimos tempos. Se a proliferação dos

os dias da semana, com excepção dos Domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro,
249 Referência à campanha publicitária dos supermercados da cadeia Pingo Doce (do

grupo Jerónimo Martins) que durante cerca de um ano, introduziram semanalmente um
anúncio novo sobre a divulgação de um conjunto de produtos alimentares promocionais
sempre associados à divulgação de uma receita e geralmente alusivos a um tema marcante. A
246 Segundo dados da APCC – Inquérito realizado aos associados em 1999.

qualidade e inovação da campanha assim como o slogan de fecho de todos os anúncios: esta
semana no Pingo Doce…, assumiram-se como lugares comuns sendo ainda hoje referência na

247 Cf., A C Nielsen/Observatório do Comércio 2000, in AAVV,

identificação da marca da cadeia.

Novo Comércio Novos

Consumos, Lisboa, Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica – Observatório do Comércio,

250 Cf. Instituto da Dinâmica do Espaço/Observatório do Comércio, in ibid., p. 44.

2002, p. 9.
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insígnias em 1998,251 levou a algumas adaptações legislativas e

Em termos nacionais e no enquadramento geral da categoria (espaços

sobretudo à adaptação de novos conceitos nos quais sobressai a

de cultura), verifica-se no período entre 1986-2001, um acréscimo de

designação de unidades comerciais de dimensão

em que se

empenho e interesse nacional na promoção deste tipo de actividades,

exerce a actividade comercial e relativamente ao qual se verificam

nas suas diversas índoles, sendo no entanto preponderante a visibilidade

determinadas condições de regulamentação e
5.2D

relevante,252

hierárquica dos grandes núcleos do norte assim como do litoral em

revisão.253

detrimento do interior do país (imagem 41).256 As diversas acções

5.2D Tipologias de consumo: espaços de cultura - caracterização específica

No que se refere às tipologias de espaços de cultura, a expansão mais

culturais promovidas pelas incursões políticas delineadas desde a

significativa prende-se com a implantação das redes de salas de cinema.

constituição de 1976, assentam numa promoção cultural democrática

Geralmente associadas à proliferação dos centros comerciais de última

acessível a todos os cidadãos. Hoje esta premissa estende-se não só à

geração, as cadeias de cinema implantaram-se segundo essa mesma

população nacional como aos impactos e potencialidades do contexto

lógica de uma forma intensiva sobre o território. De facto, denunciando
um forte declínio durante os anos 80, pela introdução de novas
tecnologias ligadas ao vídeo, ao aluguer de filmes e ao chamado cinema
em casa,254 este hábito cultural ressuscitou nos últimos anos, associado

internacional, tanto ibérico como europeu, na qual operam as diversas
redes de divulgação e atracção, onde a noção de rede,257 e a estrutura
organizativa em rede ganham cada vez mais relevo.
5.2E

5.2E Tipologias de consumo: espaços de ócio e lazer - caracterização específica

sobretudo à mediatização dos eventos, à sua grande divulgação e
rotatividade.

Nos

últimos

anos

assiste-se

a

uma

recuperação

exponencial destes hábitos registando-se um acréscimo de espectadores

Sobre as tipologias referentes à categoria de ócio e lazer, sobressai
de forma significativa a tendência ambiental que nas últimas décadas

de cinema entre 1994 e 1999 de 7 133 075 para 20 118 105.255 Em

marcou as políticas territoriais. Assumida de certo modo como

termos de distribuição territorial, e derivando da condição concentrada

moralizadora e como discurso político, a estratégia do ambiente e da

num número restrito de empresas promotoras nas quais a Warner –

revalorização ambiental minou os diversos centros urbanos, num sentido

Lusomundo, se destaca como a de maior cobertura, segue de certo

promotor que subestimou por vezes a qualificação em detrimento da

modo os grandes núcleos urbanos, com tendência para a centralização

quantificação. A proliferação de parques urbanos, zonas ajardinadas,

nas grandes metrópoles de Lisboa e Porto, surgindo geralmente

parques infantis e zonas de estar, assumiu-se numa nova visão sobre o

associada a grandes empreendimentos comerciais.

espaço público sobre o qual trabalharam diversas autarquias e sobre as
quais se promoveu a falsa ideia de qualidade espacial às quais se juntou
a degradação do edificado, a desconexa sustentabilidade vivencial dos

251 Em 2004 registavam-se 38 insígnias na Área Metropolitana de Lisboa (fonte: DGCC).

espaços, assim como incentivo à sua utilização e preservação. Numa

252 Referência à nota 243, p. 133

escala mais abrangente a requalificação de zonas naturais como frentes

253 Referência às quotas de mercado, estipuladas no Dec. Lei n.º 218/1997 de 20 de

ribeirinhas, nas quais se destacam diversas acções do Programa Polis à

Agosto e da Portaria n.º 739/97 e à situação de esgotamento que se foi atingindo, impelindo
para a revisão da legislação em vigor. Substituindo-a por novos textos legais e definindo uma
nova abordagem, tanto mais que o licenciamento das unidades de comércio a retalho
alimentar ou misto estava suspenso desde Outubro de 2001, em virtude de se haver
constatado ter sido atingido o limite máximo previsto, pela anteriormente citada Portaria.
Deste modo um novo regime de licenciamento comercial, entrou em vigor em Novembro de
2003.
254

«Um indicador dessa quebra a redução (-61%) do volume de espectadores (em

números absolutos e por habitante) entre 1985 e 1995, mesmo considerando a tendência de
recuperação verificada depois de 1994. Desde o início da década de 90 que os portugueses
vão em média menos de uma vez por ano ao cinema (1,9 idas ao cinema por habitante em
1985 contra 0,7 em 1995).» Maria de Lurdes Lima dos Santos, As Políticas Culturais em
Portugal, Lisboa, Observatório das Actividades Culturais, 1998, p. 209.
255 INE (Instituto Nacional de Estatística),

O País em Números - Informação Estatística

1991-2001, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, 2002.

256 Referência à distribuição das despesas dos diversos municípios de Portugal

continental com cultura onde se verificam estas tendências. Fonte: INE.
257

«O objectivo do Governo é o de fazer chegar a cultura a todos os cidadãos através de

um sistema de redes que capilarmente irradiem o país. Como a Rede Nacional de Bibliotecas,
a Rede dos Arquivos Distritais, a Rede dos Teatros e Cineteatros, a Rede Portuguesa de
Museus e, futuramente, a rede constituída através dos contratos culturais de cidade, em que
se visa uma interacção de todos os agentes culturais de uma cidade em projectos comuns: os
das instituições do Estado aí instaladas, os das autarquias, os das associações e grupos
locais, e desígnio fundamental, os das instituições de ensino superior.» José Saasportes (exministro da Cultura), in Observatório das Actividades Culturais, O Estado das Artes – As Artes
e o Estado (actas do Encontro realizado em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, a 19, 20 e 21
de Abril de 2001), Lisboa, Observatório das Actividades Culturais, 2002, pp. 275-276.
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escala nacional,258 ou de parques (veja-se as últimas incursões sobre a

sobre as quais se desenham perspectivas de grande potencial económico

reabilitação do Parque do Monsanto em Lisboa), assumem-se como

na sustentabilidade nacional (imagem 42).260 Ainda neste âmbito

aspectos de grande relevo e intervenção. A identificação destas

destaca-se na escala nacional de enquadramento ibérico e europeu, a

subcategorias

equipamentos

promoção de novos hábitos de consumo associados à prática desportiva

associados à revalorização natural com a implantação de oceanários,

como o ski ou actividades de lazer associadas à implementação de

espaços lúdicos, frentes ribeirinhas, ciclovias, etc., assume-se como

parques de lazer e diversão. Se relativamente ao primeiro ponto, a

veículo operativo numa estratégia sobre a crescente preocupação

procura de actividades desportivas de Inverno ganhou cada vez mais

ambiental: onde de uma política estática e proibitiva se intenta uma

aderentes sendo notória a crescente procura deste tipo de destinos nos

política mais aberta e interventora. Redutoras neste âmbito são por

meses de Inverno pela população portuguesa em espacial com destinos

vezes as medidas e as diversas escalas de intervenção, geralmente

em Espanha e França. No que se refere à implementação de parques de

reduzidas ao contexto urbano, ao tratamento dos espaços intersticiais,

diversão,261

numa visão reduzida ao nível do impacto e da interactividade potencial

equipamentos de escala nacional, sendo já extremamente reduzido o

das diversas intervenções.

número de equipamentos de impacto internacional nos quais se

mais

relevantes,

onde

se

destacam

Neste âmbito sublinham-se como excepções os grandes eventos
urbanos nos quais se promoveu uma complementaridade territorial, e
nas quais se destaca de forma particular o recente evento do Euro
2004.259

verifica-se

que

existe

um

aumento

relevante

de

destacam apenas o Zoomarine no Algarve e a Bracalândia no Norte, face
à diversidade de oferta que encontramos em Espanha.
5.2F

5.2F Sobre as modalidades de lazer: a ocupação populacional e os reflexos territoriais

Se o fenómeno Expo 98, se assumiu como pontapé de saída

Em síntese as redes de consumo assumem-se cada vez mais como

numa tomada de consciência das potencialidades naturais dos lugares,

estruturas organizativas do tempo de lazer das populações. Se em 1999

na sua promoção histórica e cultural, sobre as quais se teceu o legado da

(imagem 43),262 a preponderante da ocupação do tempo à escala

consciência sobre a importância do espaço público na caracterização

nacional era ainda a sociabilidade inter-domiciliar, a verdade é que os

territorial, o fenómeno Euro 2004, reflectiu-se na escala nacional pela

últimos trinta anos se abriram com novos horizontes de potencialidade

promoção do país como rede de lugares estratégicos e complementares.

vivencial, sobre as quais se redefiniram as configurações territoriais. Esta

No enquadramento desta escala sobressai ainda o potencial turístico

contrariedade paradoxal, transformou o território de forma significativa,

nacional, no qual a extensa frente costeira ganha sem dúvida um

a emergência construtiva sustentada na cada vez maior acessibilidade

destaque principal, à qual se associa uma variedade regional e cultural

territorial redesenhou o país em termos de estatuto de lugares sobre os
quais o desejo e o consumo tomaram um lugar primordial.

258 Sobre as diversas promoções implementadas pelo Programa Polis:

«O Polis em

Números são os mais de 1 800 000 de m2 (180 ha) de espaços urbanos ou requalificados, os
cerca de 6 000 000 de m2 (600 ha) de zonas verdes beneficiados ou criados de raíz, os 90
Km de frentes de rio e de mar valorizadas e reinseridas na vida da cidade. O Polis em
Números são os mais de 130 Km de novos percursos pedonais e os cerca de 150 Km de
arruamentos devolvidos ao peão ou com o trânsito fortemente condicionado. São os mais de
100 Km de ciclovias, as 87 pontes e passadiços pedonais e os 23 000 lugares de
estacionamento dissuador na proximidade de zonas requalificadas.» Francisco Nunes Correia
– coordenador nacional do Programa Polis.
259 Referência aos 10 estádios construídos/remodelados no âmbito do Euro 2004:

Estádio Municipal de Braga (Braga – novo), Estádio D. Afonso Henriques (em Guimarães –

260 Ocupando o 16º lugar em turistas e o 24º em receitas provenientes do turismo,

Portugal evidencia o seu potencial estratégico na área, sendo ambição do actual governo a
sua ascensão ao “top 10” liderado pela França e pelos EUA. Fonte: Organização Mundial do
Turismo, 2001. Referência ao Observaório do Turismo criado em 2000, com o intuito de
acompanhar a evolução do sector fermentando o seu estudo e divulgação.
261 Destacam-se neste âmbito a referência a alguns projectos/ideia de reestruturação

remodelado), Estádio das Antas (Porto – novo), Estádio do Bessa (Porto – novo), Estádio

urbana e territorial como a cidade do cinema (promovida pelo anterior Presidente da Câmara)

Municipal de Aveiro (Aveiro – novo), Estádio Municipal de Coimbra (Coimbra – remodelado),

para Cascais ou a pista de ski integrada num espaço de comércio e lazer actualmente em

Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa (Leiria – remodelado), Estádio de Alvalade XXI (Lisboa

projecto para Valongo.

– novo), Estádio da Luz (Lisboa – novo), Estádio do Algarve (Faro – novo). AAVV, Euro 2004

Projectos, Arquitectura e Vida, Junho de 2003.
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262 Referência ao inquérito implementado pelo Observatório das Actividades Culturais em
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acabou por ser completada e reajustada ao longo do trabalho e no

5.3. Os reflexos na caracterização territorial da AML

decorrer dos diversos registos realizados.
- O registo de fichas de caracterização específicas, segundo um
modelo de representação definido.

Á Tipologias de consumo – enquadramento do levantamento Á Síntese

Este modelo teve como critérios fundamentais a distribuição geral

crítica de caracterização geral (AML) Á Síntese crítica de caracterização

dos registos por três categorias distintas: Categoria I – Espaços de

específica (Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais,
Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal,
Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira)
5.3A

ócio e lazer, dentro das quais se registaram diversas subcategorias
específicas (imagem 44). Em complemento à localização por concelho,
apontou-se ainda o levantamento por localidade, correspondendo quase

5.3A Tipologias de consumo – enquadramento do levantamento

O presente trabalho de levantamento,263 teve como principal
objectivo a visualização específica das diversas tipologias de consumo,
no território da AML. Deste modo, partindo de uma estrutura geral
definida pelas três classes de espaços: espaços de comércio, espaços de
cultura e espaços de ócio e lazer, definiu-se uma matriz de análise que
longe de se assumir como estatística e inventarial, se procurou crítica e
reflexiva sobre a realidade em questão.

meios e de certo modo desajuste com os objectivos delineados para o
âmbito desta investigação, o levantamento estruturou-se segundo uma
matriz que acabou por se adaptar a cada uma das situações específicas.
Assim e de acordo com as realidades em questão (áreas de concelho,
densidades de ocupação, contexto histórico, etc.) moldou-se uma
visualização que procurou sobretudo sintetizar e caracterizar, em função
das categorias enunciadas os respectivos contextos em análise.
partindo

do

âmbito

específico

do

território

Área

definiu-se como objectivos fundamentais:

em cada um dos concelhos constituintes, segundo critérios de
gerais

e

por exemplo). A designação dos registos apontados, teve como critério
geral as denominações utilizadas. Relativamente às áreas apontadas e
perante a extensão dos dados levantados, definiu-se como critério o
cálculo de uma área aproximada definida pela implantação e pela área

subcategorias

dos edifícios. Este registo denunciou-se muito superficial na maioria dos
levantamentos

apontados,

abrindo-se

no

entanto

a

hipótese

de

confrontar e reajustar estes valores em níveis de análise mais
pormenorizada (por exemplo: as escalas dos centros comerciais, dos
hipermercados, das salas de cinema, etc.).
As datas apontadas, foram definidas pelo registo de abertura dos
equipamentos ao público, e sempre que não foi possível uma marcação

de..., início de..., meados de... e finais de... O período balizado teve
como limite o final de 2001 (Dezembro 2001), tendo sido registadas
algumas referências já programadas (mas ainda em construção) embora

- O levantamento das diversas tipologias de consumo implantadas

categorias

confronto destes dados com outros levantamentos estatísticos (censos,

concreta, optaram-se pelas seguintes designações: século..., década
da

Metropolitana de Lisboa e dos seus 19 concelhos constituintes,

classificação:

sempre à referência por freguesia, permitindo assim o posterior

bruta de construção total, utilizando como critérios o número de pisos

Desta forma, longe de ser exaustiva pela própria impossibilidade dos

Assim,

comércio, Categoria II – Espaços de cultura, Categoria III – Espaços de

específicas.

Estes

registos tiveram como base uma tabela de classificação geral, que

de certo modo importantes na caracterização territorial, pelo impacto
que virão a ter nos concelhos em análise. Relativamente ao registo de
eventos temporários (feiras, eventos culturais, festas, etc.) optou-se pelo
registo da data e do ciclo de ocorrência (por exemplo: 2ª semana de
Agosto, anual).

263 O presente trabalho foi realizado, no âmbito da linha de investigação complementar

sobre Tipologias de Consumo – Caracterização Territorial da Área Metropolitana de Lisboa,
que integrou o Projecto de Investigação Lisboamulticidade, desenvolvido na FA-UTL, entre
Outubro de 2001 e Setembro de 2004. Este trabalho que de certo modo serviu de suporte

Em complemento a estes dados de identificação, registaram-se
algumas características gerais, através de três parâmetros específicos:
- os usos predominantes,

crítico a este capítulo da tese de doutoramento objectivou-se em duas actividades

- o tipo de envolvente,

específicas: a publicação de um documento final e a participação na exposição L´Explosíon de

- a escala de influência.

la Ciudad em Barcelona, integrada no Forum Barcelona 2004.
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Sobre os usos predominantes enunciou-se sobretudo o tipo de
comércio,

serviços

prestados

ou

actividades

desenvolvidas.

Metropolitana de Lisboa.
Fase 3 – criação de base de dados em Microsoft Access.

Este

parâmetro assumiu-se num sentido bastante esclarecedor sobre alguns

Em síntese foram estes os parâmetros gerais que caracterizaram a

registos de categorias sobrepostas, como aconteceu em diversos

estrutura deste levantamento. Assumida ainda como uma abordagem em

exemplos entre os espaços de cultura e os espaços de ócio e lazer.

aberto, como uma base de trabalho, interpretativa e crítica da realidade e

No

tipo

de

envolvente

procurou-se

sobretudo

registar

as

predominâncias habitacionais, de comércio, serviços, indústria, etc., o

das temáticas em questão, evidencia-se como potencial na definição e
caracterização espacial da AML.

estatuto espacial de zona em central, suburbana, rural, etc., assim como
o tipo de acessibilidades (má, média ou boa), geralmente definida em
função da hierarquia viária no contexto da AML.

No sentido de estabelecer algumas considerações críticas, conclusivas
sobre

Finalmente a escala de influência estabeleceu-se segundo critérios

5.3B

5.3B Síntese crítica de caracterização geral (AML)

a

investigação/levantamento

vertentes

fundamentais.

Uma

delineado,

referente

ao

sintetizam-se

próprio

duas

levantamento

específicos organizados a nível local, a nível do concelho, a nível da

proposto, reflectindo sobre o âmbito, as metodologias aplicadas e de

região, a nível nacional e internacional e a nível especial (turístico).

certo modo à operatividade deste trabalho no contexto mais vasto da

Os suportes de trabalho utilizados, debruçaram-se sobre o material

investigação de doutoramento em curso. Outra mais ligada ao conteúdo

cartográfico e fotográfico mais recente, de modo que se utilizaram em

de análise, tecendo aspectos sobre a caracterização territorial por

complemento

concelho e às dinâmicas impressas em função das diversas tipologias

(geralmente

com
muito

as

cartas

militares

desactualizadas),

a

(1:25

000)

informação

por

concelho

recolhida

em

levantadas.

ortofotomapas (1:5 000) mais actuais (datados entre 2000 e 2001), e de

Neste propósito e relativamente ao primeiro ponto, sobre o trabalho

certo modo significativos na leitura e no registo mais rigoroso possível

de

da

escalas

metodologia de levantamento e ao processamento da informação obtida.

pelas

De facto, o levantamento de campo assumiu-se como concretização de

respectivas autarquias), o que permitiu confrontos mais actualizados

algumas das premissas apontadas ao nível da metodologia delineada. A

assim como implantações mais específicas.

revisão das matrizes provisórias estabelecidas (como aconteceu com a

informação.

cartográficas

Sempre

mais

que

pequenas

disponível
(geralmente

recorreu-se
suportes

a

cedidos

O registo da informação, processou-se e de acordo com os objectivos
delineados processou-se em duas partes fundamentais:
1º. O registo das diversas tipologias de consumo (categorias gerais e

levantamento,

sobressaem

sobretudo

aspectos

relativos

à

classificação em subcategorias), reflectiu essa flexibilidade do processo
de análise. Neste sentido, e em simultâneo com as diversas entradas
levantadas

questionaram-se

registos

de

classificação,

suscitando

subcategorias) nos 19 concelhos que constituem a Área Metropolitana de

dúvidas e reflexões muito contributivas para o entendimento do

Lisboa: identificadas sobre uma cartografia geral e uma específica por

território e das suas diversas mutações espaciais e formais, no sentido

concelhos/freguesias, definidas sobre as escalas 1/200 000 e 1/100 000

de objectivar no contexto específico do território analisado, este sentido

e utilizando como suportes os ortofotomapas, as cartas militares assim

reposicionado e de certo modo ambíguo do estatuto do consumo na

como alguma cartografia específica mais recente.

contemporaneidade.

2º. A identificação de cada um desses registos em fichas tipo de

Relativamente

ao

âmbito

específico

do

trabalho

realizado

e

levantamento e caracterização (segundo a estrutura e exemplo de

confrontando os objectivos delineados com os resultados até então

aplicação apresentado em anexo).

obtidos é possível definir algumas fundamentações concretas. De facto e

Sobre o tratamento dos dados, este trabalho acabou por se organizar
em diversas fases:

partindo das hipóteses delineadas no estudo prévio para o projecto de
tese, elaborado em Setembro de 2001, que permitiu esboçar já algumas

Fase 1 – registo da informação por concelhos.

directrizes na caracterização territorial da Área Metropolitana de Lisboa,

Fase 2 – sistematização e compatibilização geral em função da Área

em ordem às tipologias gerais enunciadas (comércio, cultura e
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ócio/lazer), estruturou-se um registo crítico em função dos principais

crescente implantação de infra-estruturas comerciais nos últimos anos

contextos metropolitanos (centro, periferia e hinterlands rurais e

entre 2001 e 2004, como o Carrefour de Loures, o Odivelas Parque, o

naturais), denunciando aspectos como:

Almada

Forum,

o

Forum

Montijo,

etc.

em

zonas

de

periferia

- o acentuado contraste na localização de tipologias de consumo

tradicionalmente subsidiárias do centro de Lisboa, em termos de

entre a margem norte e margem sul da AML, sobressaindo a

utilização deste tipo de equipamentos, destronou algumas polaridades.

predominância na margem norte, com grande incidência sobre os

Evidencia-se assim uma matriz de organização em rede que suportou

concelhos de Lisboa e arredores,

obviamente outros âmbitos do consumo, como os espaços de cultura

- a organização destas tipologias em função de eixos viários

sustentados na inerente implantação de cinemas e espaços de ócio e

fundamentais, tanto a norte como a sul do Tejo segundo os quais se

lazer, geralmente integrados nos grandes empreendimentos comerciais

estrutura o principal crescimento suburbano,

tirando partido da atractividade e centralidade que estes lugares

- a predominância das tipologias de ócio/lazer em áreas de

proporcionam.
Para além desta reinvenção de estatutos territoriais, o confronto com

privilegiada localização natural (frente de estuário ou frente atlântica).
Em função destas premissas então enunciadas, e no sentido de

os parâmetros de edificado, mobilidade e população ao longo de 1981,

fundamentar e concretizar algumas das linhas de apreciação geral

1991 e 2001, permite ainda registar as diferenças de critérios na

esboçou-se a metodologia crítica do presente trabalho. Denunciar a

implementação das diversas tipologias de consumo. Se numa primeira

caracterização das diversas tipologias enunciadas, enquadrando os

fase, o contexto urbano, a acessibilidade mista (público e privado) e a

contextos dessas implantações, assim como os traços de caracterização

densidade populacional, eram critérios determinantes, os anos 90

geral, apontaram-se como factores primordiais na acção de fundamentar

ensaiam os contextos suburbanos (principalmente com as tipologias dos

a abordagem delineada.

hipermercados),

geralmente

associadas

a

grandes

vias

de

boa

Ainda neste âmbito e num entendimento do levantamento efectuado

acessibilidade viária, culminando em 2001 e acentuando-se nos últimos

como uma acção crítica e operativa sobre as transformações territoriais,

anos até 2004, por uma aposta cada vez mais diversificada, que integra

destacam-se algumas visualizações críticas específicas que de certo

a reabilitação de centros, a requalificação de periferias e a revalorização

modo

ambiental de uma forma articulada e complementar.

complementaram

o

trabalho

realizado.

Deste

modo

a

especificação de algumas tipologias no conjunto das categorias gerais e

5.3C

5.3C Síntese crítica de caracterização específica

do seu enquadramento num tempo mais alargado entre 1981 e 2004

Em função dos diversos registos efectuados, no levantamento

(recorrendo a outras fontes de levantamento), permitiu auscultar

realizado (fichas de caracterização – sínteses por concelho – síntese

algumas variações de relevância significativa (imagem 47 e 48). O

geral) é possível perante a informação recolhida e delineada, estabelecer

destaque

alguns parâmetros de caracterização crítica (imagem 45 e 46).

de

subcategorias

como:

os

centros

comerciais

e

os

hipermercados, as salas de cinema (em especial os formatos mais
inovadores

associados

revalorização

natural

assumiram-se

como

aos
(quer

centros

comerciais),

as
da

zonas

da

frente

rio

quer

frente

elementos

chave

na

visualização

Relativamente ao concelho de Alcochete e em seguimento da

de

caracterização rural evidente neste concelho acentua-se a concentração

mar),

directamente associada aos principais núcleos urbanos, em localizações

crítica

do

muito próximas do estuário, onde se destaca um registo acentuado de

exponencial da transformação que se empreendeu sobre e território da

espaços de ócio/lazer, em especial na zona do Samouco (praia fluvial).

AML ao longo dos últimos 20 anos.

Deste forma, e relativamente aos espaços de comércio levantados,

O respectivo confronto com parâmetros de caracterização geral como

evidencia-se uma organização escassa e desqualificada nos centros

edificado,

–

urbanos, compensada na última década pela implantação de uma

caracterização e o planeamento das respectivas épocas, permitiu uma

unidade comercial de dimensão relevante (complementada por outra,

visualização crítica muito operativa sobre a realidade em foco. A

edificada já depois de 2001), numa antiga área industrial mas perto de

o

as

infra-estruturas

de

mobilidade,

a

população
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uma infra-estrutura viária, que em simultâneo com outros equipamentos

atlântica), propiciam a localização de grandes infra-estruturas de

semelhantes localizadas no concelho limítrofe do Barreiro, respondem às

ócio/lazer associadas às frentes de praias que durante os meses de

necessidades da população. Ainda neste âmbito de categorias comerciais

Verão

é de referir a proposta recente para a implantação de um novo complexo

Destacando-se a excepção da margem norte que quer por questões de

lúdico-comercial: o Freeport seguindo o conceito de outlet, implantado

acentuada topografia, quer por questões de propriedade e uso do solo

nas antigas instalações da fábrica de pneus Firestone, também junto a

(usufruto da marinha e do Porto de Lisboa – zona de águas profundas)

uma via principal (IC 13). No que se refere aos espaços de cultura, este

desde sempre isolaram a zona de quaisquer fenómenos de apropriação e

concelho limita-se a alguns legados patrimoniais de interesse local,

transformação. O levantamento registou ainda importantes referências

destacando-se no entanto neste contexto a relevância de diversas

histórico-culturais, quer a edifícios (antigos palácios e quintas), quer a

actividades culturais, mais ligadas à cultura vernácula e religiosa que

monumentos e vestígios arqueológicos e industriais significativos na

pelo sentido periférico do concelho relativamente aos grandes centros

sedimentação histórica do concelho.

são

largamente

utilizadas

pela

população

metropolitana.

urbanos da AML, tem tomado cada vez mais importância (festas do

A Amadora destaca-se pela sua localização periférica mas de grande

concelho e legados naturais do estuário do Tejo). Finalmente os espaços

proximidade a Lisboa, no qual sobressai o estatuto residencial

de ócio e lazer que aqui tomam forma de modo extremamente relevante

suburbano.

e significativo principalmente pelo forte pendor natural e paisagístico

infra-estruturas comerciais organizadas sobre duas formas distintas:

quer da relação com o estuário do rio, quer da relação com as lezírias

quer em zonas de sedimentação mais antiga sob a forma de pequeno

que se estendem para o interior como de potencial reintegração e

comércio tradicional, quer em grandes superfícies, ocupando extensas

aproveitamento. É ainda de destacar na transformação deste território o

áreas geralmente associadas a vias de grande acessibilidade concelhia,

crescimento de edificado a partir do final da década de 90 (em especial a

como acontece na franja adjacente ao IC 17. Na continuidade desta

partir de 1998), suscitada pela promoção de mobilidade que de certo

tendência destaca-se o IKEA (inaugurado em 2004) e o futuro Heron

modo suscitou a procura de segundas residências em contextos muito

City, ainda em projecto. As tipologias de cultura e de ócio/lazer

específicos sobre a qual se construíram os desejos dos residentes.

repartem-se pelo território preconizando ocupações mais recentes

Neste

âmbito

alberga

uma

grande

concentração

de

Almada, denunciando a sua forte condição suburbana subsidiária da

associadas à forte urbanização, como acontece com alguns complexos

margem norte, evidencia a concentração de tipologias de consumo nos

desportivos e parques urbanos, quer associadas a raízes mais antigas

núcleos consolidados mais antigos como é o caso da cidade de Almada

ligadas a algumas colectividades recreativas e culturais

propriamente dita e da Costa de Caparica. Evidencia ainda, e em função

O carácter periférico e rural do concelho da Azambuja evidencia-se

do crescimento periférico dependente de importantes acessos de

pela localização das tipologias de consumo de forma fortemente

mobilidade (auto-estrada e comboio) algumas localizações ao longo

polarizada em núcleos mais antigos e fortemente enraizada nas

dessas infra-estruturas, dos quais sobressaem duas grandes tipologias:

acessibilidades promovidas entre os diversos lugares. Assim destaca-se

uma comercial (o grande centro comercial Almada Forum inaugurado em

a concentração quase isolada em três pólos fundamentais: Azambuja,

finais de 2002) e outra de ócio/lazer (o Parque da Paz), ambos

Aveiras de Cima e Alcoentre, onde de forma muito rudimentar se

localizados no cruzamento de duas infra-estruturas rodo-ferroviárias

implantam pequenas infra-estruturas comerciais (geralmente associadas

estruturantes do espaço do concelho: a auto-estrada/via-férrea e a via

ao comércio tradicional), com escassos registos de grande escala, sendo

rápida da Costa de Caparica. Em suma, evidencia-se a grande ausência

as tipologias culturais e de ócio/lazer conectadas com associações

de registos marcantes no interior do território, denunciando-se uma

recreativas e culturais mais antigas e ligadas a tradições culturais de

grande litoralização, quer fluvial quer marítima, associada a tipos de

algum impacto como acontece com a Praça de Touros na Azambuja,

sedimentação que embora diferentes segregam o interior do concelho

alguns pólos desportivos ou pontuais intervenções mais recentes como

em favor das margens nas quais (e em principal destaque na frente

se regista no pavilhão municipal inaugurado em 1999.
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O Barreiro, como concelho municipal extremamente marcado pelo

Jumbo de Cascais inaugurado durante os anos 70, o CascaisShopping

seu passado industrial obsoleto a partir dos anos 70, assentou num

nos anos 90, a Casa da Guia em 1997, e os projectos que nunca se

crescimento

concretizaram como é foi o caso da cidade do cinema.

profundamente

suburbano

e

subsidiário

de

Lisboa

fortemente denunciado em função do terminal ferroviário que desde

Lisboa, preconiza a grande centralidade da AML. Deste modo,

cedo elegeu e marcou as diversas transformações do concelho. Deste

concentra em si grande quantidade de registos comerciais, culturais e de

modo, e relativamente às tipologias de consumo enunciadas regista-se

ócio/lazer. Em destaque regista-se a particularidade das tipologias

uma concentração ao longo dessa infra-estrutura, com principal relevo

levantadas. Desta forma, o comércio denuncia-se ainda pelo seu

no lado norte, local onde se situa a cidade do Barreiro, e no qual se

estatuto tradicional geralmente associado aos núcleos antigos de franca

implantou um equipamento comercial de grande escala – o Feira Nova,

revisão como acontece na zona da Baixa, Almirante Reis e Avenidas

de significativa importância em termos territoriais. Os registos nas

Novas ou em pólos residenciais mais recentes como Campo de Ourique,

ócio/lazer),264

Alvalade, Benfica e Telheiras, etc., junto dos quais se evidenciam

denunciam-se pelo tipo, escala e área de influência, acentuando a forte

algumas infra-estruturas de maior porte (centros comerciais e grandes

dependência a Lisboa, quer em termos comerciais (afluência aos

superfícies). Os espaços culturais sobrepõem-se aos núcleos antigos

principais centros comerciais) quer em termos de cultura e ócio/lazer

(zonas históricas) da Baixa e de Belém, às quais se associam espaços de

(teatros, cinemas, etc.). De facto, os registos culturais são escassos,

ócio/lazer fortemente motivados pela reconversão e aproximação da

geralmente

e

cidade ao rio, como se denuncia na zona oriental da cidade na área da

localizam-se predominantemente nos núcleos mais antigos. Assim como

Expo 98. Ainda sobre os espaços de comércio a referência às grandes

os registos de ócio/lazer geralmente resumidos a infra-estruturas

infra-estruturas comerciais que no final da década de 90 marcaram

desportivas ou alguns parques/jardins.

fortemente o concelho e de que são exemplo: o Colombo, o Vasco da

diversas

categorias

levantadas

associados

a

(comércio,

antigas

cultura,

colectividades

industriais

Cascais, denuncia-se pela sua situação privilegiada no contexto da

Gama, os Armazéns do Chiado, o Corte Inglês, as Twin Towers, assim

AML, usufruindo de uma extensa área costeira, sobre a qual se

como à implementação de cinemas associados geralmente a estas

implantaram os núcleos urbanos mais sedimentados, sendo notório o

tipologias comerciais que fez subir em flecha os registos na última

contraste para o interior, ao qual correspondem situações de grande

década.

clandestinidade e pobreza. Deste modo, é nas freguesias do litoral (de

O concelho de Loures, assume-se como zona de significativa

sediação mais privilegiada e também mais antiga), que se concentram as

concentração

populacional,

de

grande

predominância

residencial

tipologias comerciais, culturais e de ócio/lazer, de maior escala e

suburbana e de certo modo subsidiária de Lisboa. Deste modo, o registo

influência. No contexto das tipologias enunciadas e de certo modo

das tipologias de consumo, nas suas diversas vertentes de comércio,

consequência do estatuto turístico do concelho, sobressai a localização

cultura e ócio/lazer evidencia essa característica. Os registos de maior

dos registos de ócio/lazer, geralmente associadas ao usufruto da frente

concentração coincidem com as áreas residenciais mais densas das

atlântica das praias de grande influência tanto metropolitana como

freguesias de Moscavide, Sacavém, Bobadela, São João da Talha e Santa

internacional ou até mesmo registos mais interiores como denunciam a

Iria de Azóia (zonas de frente rio) ou de Loures e Santo António dos

localização dos campos de golfe da quinta da Marinha ou o Autódromo

Cavaleiros (zonas de interior). No âmbito dos espaços de comércio

do Estoril. No âmbito deste concelho destaca-se a referência a alguma

destaca-se a recente infra-estrutura comercial do Carrefour de Loures e

tradição no suporte de experiências inovadoras, como aconteceu com o

do MARL, cuja acessibilidade e escala lhes conferem respectivamente
significativa importância tanto ao nível do concelho, como da região.
Em Mafra, o registo das tipologias levantadas distribui-se por três

264 Referência à abertura do Forum Montijo e do Almada Forum como duas grandes

centros principais: Malveira/Venda do Pinheiro, Mafra e Ericeira. É em

unidades comerciais da margem sul (inauguradas depois de 2001), que de certo modo

torno destes pólos que se registam as maiores concentrações de

quebraram ao longo dos últimos tempos a afluência de grande número de pessoas a Lisboa.
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infra-estruturas embora com alguns registos mais destacados e

pólo comercial do Forum Montijo, em 2002, que agregando a tipologia

periféricos, ora associados a vias de mobilidade entre as freguesias, ora

de retail park e centro comercial se assume como pólo de grande

como pontos de usufruto paisagístico e natural, geralmente associados a

centralidade tanto ao nível do concelho, como da margem sul. Os

registos de ócio/lazer (restaurantes, jardins, parques, etc.). Neste âmbito

espaços de cultura surgem geralmente associados a bibliotecas, a

e directamente associados com o carácter semi rural e urbano do

espaços expositivos de tutela municipal, etc. Os espaços de ócio/lazer

concelho, os registos comerciais repartem-se entre os mercados, as

sobressaem associados a recintos desportivos ligados a colectividades

feiras, as zonas comerciais/centros comerciais e as grandes superfícies

recreativas, jardins, parques, zonas de passeio pedonal de reabilitação

de carácter menos urbano. Os espaços de cultura resumem-se a

da frente ribeirinha, como é exemplo a marginal pedonal no Montijo,

algumas bibliotecas, espaços expositivos, auditórios e zonas de

assim como algumas actividades festivas por vezes ligadas a diversos

interesse histórico do qual se destaca o Convento de Mafra pelas

eventos culturais como a Feira da Flor, a Festa da Nossa Senhora da

dinâmicas que impele em termos turísticos como ex-libris do concelho.

Oliveira de Canha ou a Festa da Nossa Senhora da Atalaia.

Pela sua proximidade ao Barreiro, e seguindo de certo modo os

De acentuado estatuto de concelho dormitório e periferia da grande

antecedentes históricos que estiveram na base do seu crescimento, o

cidade de Lisboa, o recente concelho de Odivelas, evidencia um registo

concelho da Moita, evidencia-se pela ocupação residencial de forte

significativo de tipologias de consumo onde sobressaem de forma mais

carácter

evidente

suburbano,

extremamente

subsidiária

dos

concelhos

as

tipologias

comerciais

(comércio

tradicional,

centros

envolventes: Barreiro, Montijo e Alcochete, embora com algum incentivo

comerciais, mercados, etc.) e as tipologias de ócio/lazer (recintos

e gradual aumento em termos de autonomia e infra-estruturação mais

desportivos e parques urbanos) em detrimento das referências de

qualificada. Deste modo, o registo das diversas tipologias de consumo

cultura,

reflecte estas mesmas características, sendo as freguesias da Baixa da

envolventes, nomeadamente em Lisboa. Destaca-se ainda, embora numa

Banheira, de Alhos Verdes e da Moita (zonas de frente rio, de

fase posterior a este levantamento, a abertura do Odivelas Parque, como

sedimentação mais consolidada e antiga) as que promovem algumas

pólo agregador de grande centralidade.

apoiando-se

neste

caso

nas

estruturas

dos

concelhos

referências nas categorias de comércio, cultura e ócio/lazer, integradas

O crescimento estratégico de Oeiras em função de criação de novas

em tecido urbano muito desqualificado. Localizações mais dispersas,

centralidades empresariais, comerciais e culturais, evidencia-se nos

como grandes superfícies (de carácter suburbano), ou algumas áreas de

registos levantados. De facto, a par com os registos comerciais

ócio/lazer (parques urbanos ou recintos desportivos) surgem geralmente

geralmente associados a zonas residenciais mais consolidadas que se

ligadas a vias de grande acessibilidade às zonas residenciais mais densas

distribuem preferencialmente pela linha do limite do estuário do Tejo

(espaços de comércio), ou a áreas de usufruto da frente rio como é o

(Algés, Cruz Quebrada, Caxias, Paço de Arcos e Oeiras), com especial

caso de alguns parques naturais mais recentes de que é exemplo o

destaque para a zona de Miraflores, Linda-a-Velha e Carnaxide. Os

Parque Zeca Afonso na Baixa da Banheira em 1993.

espaços de ócio/lazer (geralmente praias ou actividades recreativas e

A condição disjunta do concelho do Montijo, onde se alia uma

lúdicas),

distribuem-se

pelo

território,

ocupando

algumas

zonas

caracterização mais urbana (frente rio) com uma mais rural (interior)

interiores (complexo do Jamor, centro hípico, etc.), assim como

reflecte-se de forma acentuada nos registos apontados. É assim evidente

significativas referências de espaços de cultura distribuídas entre

a concentração na zona urbana e arredores do Montijo, com pequenas

museus, bibliotecas, espaços expositivos, teatros e auditórios.

referências na área envolvente, sendo insignificante a leitura de registos

O extenso concelho de Palmela, evidencia um registo localizado tanto

na zona interior. Assim as tipologias levantadas repartem-se entre

em torno dos principais aglomerados populacionais mais a poente do

comércio tradicional (uso diário e especializado), mercados, centros

concelho nomeadamente em Palmela e Pinhal Novo (zona de crescimento

comerciais e algumas grandes superfícies no caso da categoria dos

suburbano) sendo escassas as referências a nascente onde predominam

espaços comerciais. Ainda neste âmbito destaca-se a abertura do grande

as maiores manchas rurais e existe menor acessibilidade, como em torno
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da A2, onde nas últimas décadas se implantaram tipologias comerciais

clara a ocupação em torno do eixo Cacém-Mem Martins, relacionado

de armazenagem/industrial (exemplo: Auto Europa) de impacto regional

com o antigo eixo ferroviário e actual ligação a Lisboa pelo IC19. Uma

muito significativo.

análise mais detalhada dos registos apontados permite auscultar as

Com um padrão semelhante ao que se auscultou noutros concelhos

tipologias

promovidas

em

função

da

sedimentação

populacional

periféricos da margem sul, o concelho do Seixal, evidencia um registo de

existente assim como as vivências propostas. Os núcleos habitacionais

tipologias de consumo directamente relacionadas com os aglomerados

mais recentes fortemente apoiados na mobilidade pelo automóvel,

populacionais mais densos, associados por sua vez com a frente rio

promovem

(Corroios,

de

acessibilidade, sendo geralmente de grande escala e que concentram em

acessibilidade tanto viárias como as ferroviárias, ligadas a uma tradição

si diversas sub-categorias de comércio (hipermercados de uso diário e

de sedimentação histórica na frente rio promoveram uma segregação na

especializado) e espaços de ócio/lazer (restauração). Outro tipo de

ocupação territorial que se reflecte em diversos níveis do levantamento

espaços de ócio/lazer dispersam-se pelas áreas de paisagem natural do

proposto. Assim, torna-se evidente a concentração nas zonas de litoral,

concelho e associam-se ora à proximidade atlântica nas zonas de praia

em detrimento do interior de ocupação mais desqualificada e grande

ou de miradouro nas zonas da serra.

Arrentela,

Seixal).

De

facto,

as

infra-estruturas

infra-estruturas

dispersas

em

torno

dos

eixos

de

qualquer

Finalmente, Vila Franca de Xira evidencia um registo de tipologias de

infra-estruturação, à excepção da zona de Fernão Ferro – Quinta do

consumo de forma acentuadamente linear ao longo da frente ribeirinha,

Conde onde a densa ocupação habitacional promove algumas escassas e

directamente associada aos aglomerados urbanos mais sedimentados

rudimentares presenças de comércio.

sendo escassa ou insignificante a ocupação interior. Neste contexto

parte

de

génese

ilegal

sobre

o

qual

não

existe

Sesimbra, evidencia-se por ser um concelho relativamente periférico

evidenciam-se as freguesias de Vila Franca de Xira (sobre a qual recai a

no contexto da AML. Directamente ligado ao mar, tanto em termos

particularidade de mais de metade ser paisagem natural do estuário do

físicos

alguma

Tejo sobre o qual não existe qualquer marcação), Alverca e Alhandra

sustentabilidade que hoje se vê repartida com a promoção imobiliária

como as zonas, nas suas diversas escalas, mais infra-estruturadas nas

ligada ao ócio/lazer. Deste modo, as tipologias registadas promovem-se

diversas categorias. No interior do concelho, sobressai o carácter semi

em

rural no qual se sedimentam pequenos registos desqualificados.

como

económicos

concentração

em

e

Sesimbra

industriais,

e

promoveu

arredores

com

algumas

descentralidades como se evidencia nas áreas da Lagoa de Albufeira e da
Aldeia do Meco de forte estatuto paisagístico e turístico.

Assim e relativamente aos registos das tipologias por concelho e na
síntese geral da Área Metropolitana de Lisboa, regista-se em termos

No seguimento do concelho de Sesimbra, Setúbal evidencia-se pelo

gerais esse acentuado confronto entre margem norte – margem sul,

estatuto relativamente autónomo dentro da AML. Deste modo, entre o

denunciado de certo modo pela concentração nos concelhos mais

comércio tradicional, às referências mais especializadas dos franchisings

centrais da AML (Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Almada,

actuais às quais se associam projectos recentes como o Setúbal Retail

Seixal, Moita, Barreiro, Montijo), com alguma rarefacção pelos restantes

Parque, passando pelas tipologias culturais de salas de espectáculos,

concelhos tanto a norte como a sul, com concentrações polarizadas em

espaços expositivos, ou museus, até às infra-estruturas de ócio/lazer

torno dos principais aglomerados urbanos.

como jardins/parques, recintos desportivos, tudo se concentra em torno
do pólo principal do concelho: a cidade de Setúbal.

É assim Lisboa e os concelhos envolventes em torno do estuário do
Tejo,

que

demarcam

a

polarização

principal,

sobrepondo

Sintra, reúne em si os contrastes variados do núcleo histórico antigo,

infra-estruturas de comércio, cultura e ócio/lazer, surgindo depois,

da protegida paisagem natural da serra e de uma densificação suburbana

principalmente na categoria do ócio/lazer, algumas manchas dispersas

desqualificada que se tem promovido nos últimos anos em função ao

mais associadas à valorização paisagística e registadas em zonas de

aumento da acessibilidade e mobilidade a Lisboa. Deste modo, as

forte proximidade marítima e ribeirinha como é possível auscultar na

concentrações registadas evidenciam este complexo estatuto, sendo

leitura síntese dos registos apresentados.

154

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

CAPÍTULO VI – As estratégias de reorganização territorial na Área

campos e actividades. Rapidamente a cidade e nomeadamente as
grandes

Metropolitana de Lisboa

estruturas

metropolitanas

viram-se

analisadas

e

geridas

segundo métodos de outras áreas, nomeadamente com a aplicação de
modelos
6.1 O planeamento de áreas metropolitanas

económicos,

de

gestão

ou

de

marketing, directamente

formalizados nos planos estratégicos como escalas intermédias de
actuação.
No contexto Europeu,265 e focando o panorama da última década,

Á O planeamento das áreas metropolitanas – enquadramento geral do
contexto actual
6.1A

assiste-se ao desenvolvimento de acções cada vez mais globais e
integradas, suportadas numa planificação estratégica, cada vez mais
flexível, simultaneamente urbana e regional, assim como económica e

6.1A O planeamento das áreas metropolitanas – enquadramento geral do contexto actual

No contexto contemporâneo de caracterização urbana, os problemas

social. Neste contexto visualizam-se novas formas de pensar o

das áreas metropolitanas deixaram de ser reduzidos a fenómenos de

planeamento e ordenamento territorial, nas quais se incluem novos

concentração-dispersão ou crescimento declínio. Passaram a abarcar

paradigmas

igualmente os efeitos da existência dos mercados de habitação assim

capacidade de negociação e coordenação. Assiste-se a uma tendência

como as estruturas de ocupação do solo altamente especializadas.

que opera de certo modo uma fusão entre aquilo que se convencionou

e noções, como a flexibilidade, a

complexidade, a

Associados a estes factores juntaram-se os desequilíbrios e as

chamar de plano estratégico e o tradicional plano de ordenamento,

potencialidades ecológicas, as desigualdades e desqualificações dos

formalizada numa intervenção territorial centrada na definição de

diversos habitats urbanos nos mais diversos grupos sócio económicos,

grandes objectivos, na consolidação de prioridades e na estruturação de

as

alguns elementos de gestão, que preconizam a execução dos objectivos

potencialidades

promovidas

pelo

accionamento

de

novas

centralidades, quer económicas, tecnológicas ou outras, o que tem
desenhado cada vez mais e maiores contextos de reflexão e intervenção
crítica.
Se outrora as áreas metropolitanas foram tradicionalmente geridas

delineados.

«Se pasa de una concepción tradicional de la planificación, centrada
en el poder público y en el territorio, a una estrategia que privilegia una
dinámica de desarrollo integral y global a partir de la construcción de

por duas escalas de intervenção, uma de enquadramento mais global
geralmente ao nível regional, instrumentalizada com os planos de
ordenamento territorial (geralmente ligados às infra-estruturas de
mobilidade, de saneamento, à distribuição de equipamentos, etc.) e por
outro lado um nível mais local ligado geralmente ao sector privado
frequentemente desajustado ou à margem das políticas delineadas no
contexto mais global de intervenção, actualmente estabelecem-se novas
directrizes críticas de actuação sobre as quais se adaptam e sobrepõem
diversas dimensões.
Deste modo, novas formas de apropriação e definição espacial
tomaram lugar na gestão e administração urbana, insurgindo-se
primeiramente como problemáticas que rapidamente deram lugar a
outras formas potenciais de actuação.
À luz do fenómeno da globalização e da internacionalização muitos
desses modelos de gestão foram importados ou transferidos de outros

265 Síntese das diferentes correntes de trabalho que de certo modo marcaram e

alicerçaram algumas das vertentes contemporâneas:

- O planeamento moderno. Com o estabelecimento de um conjunto de standards e de
condições mínimas, que incorporaram de forma global um conjunto de leis sobre habitação e
planeamento na maioria dos países ocidentais;
- A tradição orgânica desde Lewis Mumford, e o entendimento da cidade como um todo
resultante da combinação de um conjunto de partes diferenciadas que de certo modo se
ampliou até aos conceitos de cidade vizinha;
- A escola tipológica ensaiada por Saverio Muratori como forma de aproximação que
partindo de regras científicas para o conhecimento da cidade edificada permite extrapolar as
suas conclusões como hipóteses de plano;
- A teoria dos sistemas – system design, que procurou a partir dos anos 60, reproduzir o
processo de desenho e a planificação a partir do manejo de algoritmos e de bases de dados a
partir do uso generalizado do computador, assumindo-se com um valor pedagógico
demonstrativo importante;
- A escola morfológica que reconhece nas características da malha urbana os elementos
mais determinantes e contínuos que prosseguem a história da cidade e de certo modo
determinantes e de grande força projectiva.
Referencia a Joan Busquets i Grau, “Planeamiento: pasado reciente y futuro próximo”,

Sociedade e Território, n.º 22, s.d.
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49. Las redes ante los organismos de representacion formalizados Á (Cf. Jordi Borja e Manuel Castells, Local y Global, 2001)
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consenso alredor de objetivos comunes y de proyectos.» Mireia Belil.266

Neste

âmbito

e

enquadrado

por

modelos

de

globalização

De certo modo, depois da crise do planeamento urbanístico

generalizada, novas visões reforçam a relação entre a cidade e o

experimentada durante os anos 80 no mundo ocidental, assume-se uma

território, na qual se elege como elemento fundamental as características

aposta no planeamento urbano e territorial, numa prática urbanística que

específicas do local. No fundo e preconizando alguns aspectos definidos

se desvia dos moldes tradicionais e que se caracteriza por uma

por Jordi Borja e Manuel Castells (imagem 49),270 as políticas urbanas

inter-actuação de escalas entre plano e projecto

deverão accionar mecanismos de decisão no âmbito das redes que

Assiste-se ao interessante paradoxo em que no preciso momento em
que é possível aplicar e articular um conjunto de políticas gerais à escala
comunitária se regista um acréscimo de interesse pelas políticas locais.

«(…) la remoción generalizada de las barreras espaciales en Europa

integram, complementando interesses.

«El sistema urbano global es una red, no una pirámide. Y la relación
cambiante respecto a esa red determina, en buena medida, la suerte de
ciudades y ciudadanos.» Jordi Borja e Manuel Castells.271

no se ha visto acompañado de una reducción, sino de un incremento de

A cidade metropolitana, deve ser entendida como um sistema em

la importancia de la diversidad territorial y de las políticas que sobre esta

rede sobre o qual se determina obviamente uma geometria variável

diversidad inciden.» Oriol

articulada por nós, pontos fortes de centralidade, definidos pela

Nello.267

A estratégia competitiva entre as cidades estabelece condições de

mobilidade e acessibilidade. Assume-se assim como uma nova realidade

desenvolvimento sobre os quais actuam os diversos objectivos desde a

urbano-regional que se sustenta sobre a capacidade de gerir essas

promoção de infra-estruturas para a produção e intercâmbio (seja ao

relações e tensões nodais em equilíbrio e harmonia.272

nível das infra-estruturas de mobilidade, das telecomunicações, dos

A internacionalização das cidades e a sua sobrevivência nas redes

equipamentos, etc.); aos serviços pessoais (educação, saúde, serviços

globais impeliram para o eficaz funcionamento, inter-relacionando na

cultura).268

gestão territorial todos os agentes económicos, sociais, etc., deixando

Deste modo, os modelos de governabilidade metropolitana tornam-se

de lado o planeamento centralizado e autoritário. Os planos territoriais

imperativos nesta forma de sobrevivência, em detrimento da qual se

assumem-se como investimentos de referência, não mais como imagens

insurgem custos de diversas ordens: custos de eficiência (devidos à

ideais de cidades a longo prazo. São pois mecanismos de actuação

descoordenação e sectoralização na aplicação de políticas por parte da

flexíveis e adaptáveis à mutabilidade das diversas circunstâncias, dando

administração

respostas às alterações dos diversos factores externos e internos ao seu

públicos, transportes) ou qualidade de vida (segurança e

pública),

custos

democráticos

(pela

falta

de

correspondência entre o espaço de vida dos cidadãos e os âmbitos

território assim como à ambiguidade da sua delimitação.

territoriais onde se elegem representantes e se tomam decisões), custos

O planeamento metropolitano, assume-se como a saída face a um

administrativos (devidos à fragmentação, à hipertrofia e redundância

contexto urbano cada vez mais heterogéneo e menos eficiente, com a

administrativa), custos sociais (devidos à dificuldade de praticar políticas

hipótese

de

defender

um

projecto,

uma

estratégia

colectiva

e

redistributivas à escala urbana) e custos institucionais (pela perda de
capacidade de negociação e representação frente a terceiros: empresas,
administrações, instituições europeias).269

270 Referencia a Jordi Borja; Manuel Castells,

Local y Global - La Gestión de las Ciudades

en la Era de la Información, Madrid, Taurus, 2001.
271 Ibid., p. 43.
272 Referência à Nova Carta de Atenas 2003 e à apresentação de uma visão partilhada e

266 Mireia Belil, “La ordenación de las áreas metropolitanas europeas” in AAVV

colectiva sobre o futuro das cidades europeias, assentes numa estrutura em rede, em que

(coordenação de Antonio Font), Planeamiento Urbanístico - De la Controversia a la
Renovación, Barcelona, Diputació Barcelona, 2003, p. 26.

estas conservarão a sua riqueza cultural e a sua diversidade, resultantes da sua longa história;
ficarão ligadas entre si por uma multitude de redes, plenas de conteúdos e funções úteis;
permanecerão
criativas
e
competitivas,
mas
procurarão,
simultaneamente
a
complementaridade e a cooperação; e contribuirão de maneira decisiva para o bem-estar dos
seus habitantes e, num sentido mais lato de todos os que as utilizam. Conselho Europeu de
Urbanistas, A Nova Carta de Atenas 2003 – A visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre
as cidades do século XXI, s.l., Conselho Europeu de Urbanistas, 2003.

267 Oriol Nello, “Políticas urbanas y gobierno metropolitano en el proceso de integración

europea”, Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, n.º III (106), 1995, p. 783.
268 Ibid., p. 785.
269 Ibid.
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democrática. No fundo como define Francesco Indovina,273 assistimos
actualmente ao debate em torno da planificação da complexidade, no
qual já não apenas o local mas sim a escala do fragmento tomam um
lugar primordial.

«Caminar, observar, escuchar, realizar un análisis técnicamente
adecuado, frenar la explicación, dar más tiempo y más espacio a la
descripción ingenua y proyectar. Trabajar en colaboración con disciplinas
menos conocidas, con fotógrafos, escritores, músicos y otros artistas, no
con la idea de que nos documenten o instruyan, sino para investigar
juntos en un especie de regreso a las “cosas mismas”, una clave de
lectura de un mundo que para la mayoría era caótico e incomprensible,
tratando de buscar la conexión entre sus conocimientos y diferentes
puntos de vista, revalorizando el papel del pensamiento visual y del
punto de vista externo. Sin nostalgia alguna por las anteriores formas de
la ciudad y del proyecto urbanístico o arquitectónico, sino con la resuelta
certeza de la consistencia epistemológica del proyecto, de su pertenencia
a una estrategia cognitiva a través de la investigación de una
modificación de la realidad.» Bernardo Secchi.274

273 Conforme intervenção realizada no seminário

L´Explosió de Ciutat Transformacions

Territorials Recents en les Regions Metropolitanes de l´Europa Meridional, realizada em
Barcelona, Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, Setembro de 2003.
274 Bernardo Secchi, “La ciudad contemporânea y su proyecto”, in AAVV (coordenação de

Antonio Font), Planeamiento Urbanístico - De la Controversia a la Renovación, Barcelona,
Diputació Barcelona, 2003, p. 93.
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6.2 A Área Metropolitana de Lisboa: estratégias de planeamento e
gestão territorial

regional,

nacional

ou

internacional.

As

estratégias

para

a

área

metropolitana, como campo denunciador dos mais graves problemas de
desordenamento territorial e de desqualificação urbana, assumem-se
como paradigmáticos na análise da operatividade das diversas acções de

6.2A

Á Sobre o panorama actual de planeamento e gestão territorial Á

planeamento actual. O contexto da AML, denuncia portanto problemas

Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à escala

cuja génese remonta ao passado, mas que não têm parado de se agravar

nacional Á Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à

com um urbanismo caótico e expansivo, depredador de solos e causa de

escala da Área Metropolitana de Lisboa

profundas desigualdades sócio territoriais e de ineficiência económica.
Induzido, no passado, essencialmente pela construção habitacional, esse

6.2A Sobre o panorama actual de planeamento e gestão territorial

É a par com estas linhas gerais de caracterização e definição das
problemáticas,

das

metodologias

e

dos

diversos

contextos

desordenamento tende agora, a alargar-se às implantações industriais,

de

da logística e da residência secundária, pondo em risco recursos

intervenção ao nível das áreas metropolitanas (e com especial relevo

agrícolas, património, espaços rurais e valores ambientais, exactamente

sobre a realidade urbana europeia), que se enquadra o panorama do

aqueles que são os factores distintivos e de certo modo a mais valia da

planeamento e de gestão territorial e urbana ao nível do contexto

região.

nacional e em especial sobre a AML (imagem 50).

A falta de tradição e de cultura urbana; a ineficácia dos instrumentos

As estratégias definidas encontram eco, dependendo da escala de

de planeamento e gestão urbanísticos; a dependência das finanças

intervenção assim como o contexto urbano e as condicionantes

municipais de receitas fundiárias e imobiliárias, são as principais causas

administrativas existentes em diversas operações de ordenamento e

do desordenamento e desqualificação territoriais. Causas que apelam

planeamento vigentes.275

uma resolução eficaz, feita com determinação, para evitar que o país e a

Os factores territoriais ganham assim e progressivamente, uma
importância

acrescida,

assumindo-se

a

qualidade

urbana

numa

região continuem a ser loteados e retalhados ao sabor do improviso
individual e dos interesses dos promotores.

exigência social onde a gestão do território constitui um factor decisivo

É partindo desta urgência de entendimento e reflexão do conjunto

na competitividade das cidades e das regiões. O ordenamento do

metropolitano como um todo, como uma região polinucleada, que o

território e a (re)qualificação urbana assumem-se como condições

planeamento urbano e regional, surge como hipótese de compatibilizar

essenciais para melhorar a identificação dos residentes com a sua região,

funções e procurar usos complementares, de modo a acentuar vocações

qualificar a sua imagem e reforçar a competitividade e atractividade

específicas das diversas áreas, diminuindo a competição inter-concelhia

externas, quer a nível de centros urbanos (entre-cidades), sub-regional,

e as atrofias dos centros urbanos face à capital.
A legislação actualmente em vigor, reforça o papel da participação
pública contemplando a discussão em fases distintas da sua evolução.276

275 Referência ao sistema legal de ordenamento e planeamento territorial em vigência:

1. Planos Estratégicos (facultativos)

Esta situação permite assim lançar bases para uma maior consciência e

2. Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território

divulgação dos procedimentos e da necessidade de execução dos planos,

3. Planos Sectoriais

embora ainda com pouca tradição e exequibilidade prática das vantagens

4. Planos Especiais de Ordenamento do Território
5. Planos Regionais de Ordenamento do Território
6. Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território
7. Planos Municipais de Ordenamento do Território:
7.1 PDM (plano director municipal)

276 Este procedimento vai ao encontro de um dos princípios definidos na Nova Carta de

7.2 PU (plano de urbanização)

Atenas de 1998, que colocava o cidadão no centro da discussão, assente na ideia de que a

7.3 PP (plano de pormenor)

evolução das cidades resulta da combinação de uma diversidade de forças sociais e de acções

7.4 PS (plano de salvaguarda)

de interventores chave na vida social. Referência a Conselho Europeu de Urbanistas, A Nova

8. Licenciamento Urbanístico

Carta de Atenas, s.l., Conselho Europeu de Urbanistas, 1998.

9. Licenciamento Construção
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que daí poderão advir. Consiste, no entanto, um marco importante

âmbito

municipal

é

concretizado

através

dos

planos

na evolução da visão da importância e eficácia do planeamento e da

intermunicipais de ordenamento do território e os planos municipais de

gestão urbana na resolução dos problemas e das contingências que

ordenamento do território, que compreendem os planos directores

marcam hoje a competitividade entre as diversas cidades e contextos

municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor.

urbanos.
6.2B

O

Os planos intermunicipais de ordenamento, são instrumentos de
desenvolvimento territorial que asseguram a articulação entre o plano

6.2B Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à escala nacional

A política de ordenamento do território e de urbanismo, revista e
380/99,277

definida no decreto-lei n.º

assenta no sistema de gestão

territorial que se organiza em três âmbitos: âmbito nacional, âmbito

âmbito

nacional

é

de áreas territoriais que, pela interdependência dos seus elementos
estruturantes, necessitam de uma coordenação integrada.
Os planos municipais de ordenamento do território, estabelecem o

regional e âmbito municipal.
O

regional e os planos municipais de ordenamento do território, no caso

concretizado

através

dos

seguintes

regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da
ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na

instrumentos:
O programa nacional da política do ordenamento do território, que
estabelece as grandes opções com relevância para a organização do

escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da
qualidade ambiental, e contemplam:

território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na

Os planos directores municipais, que estabelecem o modelo de

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um

estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da

instrumento de cooperação entre os diversos estados membros para a

estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida,

organização do território da União Europeia.

integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na

Os planos sectoriais com incidência territorial, que são instrumentos
de programação ou de concretização das diversas políticas com

respectiva área de intervenção.
Os planos de urbanização, que definem a organização espacial de
parte determinada do território municipal, integrada no perímetro

incidência na organização do território.
Os planos especiais de ordenamento do território, são meios
supletivos de intervenção do Governo, tendo em vista a prossecução de

urbano, que exija uma intervenção integrada de planeamento.
Os planos de pormenor, que desenvolvem e concretizam propostas

espaciais,

de organização espacial de qualquer área específica do território

estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e

municipal definindo com detalhe a concepção da forma de ocupação e

assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização

servindo de base aos projectos de execução das infra-estruturas, da

sustentável do território. São os planos de ordenamento de áreas

arquitectura dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as

protegidas (POAP), os planos de ordenamento de albufeiras de águas

prioridades estabelecidas nos programas de execução constantes do

públicas (POAAP) e os planos de ordenamento da orla costeira (POOC).

plano director municipal e do plano de urbanização.

objectivos

de

interesse

nacional

com

repercussão

O âmbito regional é concretizado através dos planos regionais de

6.2C

6.2C Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à escala da Área Metropolitana de Lisboa

ordenamento do território, que definem a estratégia regional de

No âmbito da Área Metropolitana de Lisboa e enquadrando de forma

desenvolvimento territorial, integrando as locais, constituindo o quadro

sucinta o contexto do planeamento estabelecido ao longo do tempo

de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento

destacam-se várias referências,278 que objectivaram a tentativa de uma

do território.
278 Referências: a Filipe Folque e Duarte Pacheco durante as décadas de 30 e 40, ao Plano

Director da Região de Lisboa – Anteplano de 1964, ao PROTAML de 1992 (coordenado por
277 Referência à legislação base do planeamento urbano – evolução síntese: 1971

Jorge Gaspar) e ao Plano Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, realizado em 2000.

(Decreto-Lei n.º 560/71 e Decreto-Lei n.º 561/71), 1982 (Decreto-Lei n.º 208/82), 1990

Foram de certo modo estes os aspectos que enquadraram contextualmente a execução e

(Decreto-Lei n.º 69/90 e Decreto-Lei n.º 211/92). Cf. Vasco Massapina, FA-UTL, 2001.

aprovação do PROTAML (coordenado por Fonseca Ferreira), em 2002, assim como a
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visão conjunta e integrada do vasto conjunto que constitui a AML

organização espacial em rede, que encontra eco na referência às novas

formada em decreto em 1992, e que se objectivaram na recente

políticas de regionalização, em implementação desde Maio de 2003 e

aprovação do PROTAML.

que conferem aos municípios as possibilidades de se agruparem sobre

Actualmente o Plano Regional de Ordenamento do Território,
assume-se como um instrumento de coerência territorial sobre o qual se
projectam

algumas

expectativas

na

aplicação

prática

e

eventual

três figuras possíveis: as GAM (Grandes Áreas Metropolitanas), as
ComUrbe

(Comunidades

Intermunicipais de direito

Urbanas)

e

público),281

as

ComInter

(Comunidades

sobre as quais se desenham

projecção das revisões do Planos Directores Municipais actualmente em

potenciais estratégicas de cooperação e complementaridade entre os

curso, e no qual se definem os seguintes objectivos principais:

diversos lugares.

A contenção da expansão da área metropolitana de Lisboa, sobretudo
sobre o litoral e as áreas de maior valor ambiental, bem como nas zonas
consideradas críticas ou saturadas do ponto de vista urbanístico;
A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas
margens do Tejo, com salvaguarda da paisagem e dos valores
ambientais ribeirinhos, suportada numa reorganização do sistema
metropolitano de transportes, no quadro de uma estratégia de
mobilidade para a área metropolitana;
A salvaguarda da estrutura ecológica metropolitana, que integra os
valores naturais mais significativos desta área e que desempenham uma
função ecológica essencial ao funcionamento equilibrado do sistema
urbano metropolitano;
A promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas
urbanas degradadas ou socialmente deprimidas, bem como das áreas
periféricas ou suburbanas e dos centros históricos.279
Este plano, surge numa altura de grande expectativa sobre a gestão e
o planeamento territorial que de certo modo preconiza a vontade
emergente na construção de uma visão integrada e complementar sobre
o território metropolitano. Subjacente a este processo sobressai das
contingências do próprio território, a ideia de um novo modelo de
organização em rede,280 associada às potencialidades das novas políticas
de planeamento e a possibilidade de novas formas de descentralização
política e territorial.
Subjacente ao seu conceito prevalece a ideia de um novo modelo de

elaboração dos diversos PDM´s, durante a década de 90.
279 Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002.
280 Referência ao PIOTAC – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território da Área

de Coina, que abrangendo uma área de cerca de 9 mil hectares e envolvendo seis concelhos
da AML (Palmela, Sesimbra, Seixal, Moita, Barreiro e Setúbal), se assume como a primeira
incursão de nível intermunicipal de intervenção sobre o território.
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estabelecimentos, através da concessão de incentivos a fundo perdido
6.3 O

enquadramento

do

consumo

como

problemática

de

reorganização territorial

que variaram percentualmente em função das aplicações relevantes.
Estas acções procuraram de forma directa accionar mecanismos de
desenvolvimento e modernização. A ausência de uma visão integrada no
conjunto dos tecidos urbanos envolventes accionou poucos estímulos, o

Á Enquadramento geral das estratégias de planeamento em função
das estratégias do consumo Á Apresentação de algumas medidas
específicas: Plano Estratégico da Região de Lisboa, Vale do Tejo e Oeste;
PROTAML; Programa Polis e os PDM´s – 2ª geração Á Apreciação crítica
das diversas acções de intervenção: centros, periferias e zonas de valor

que de certo modo esvaziou o potencial estratégico da acção. Ainda no
seguimento destas estratégias directamente ligadas às actividades
comerciais, refere-se a uma estratégia mais abrangente delineada pelo
programa PROQUAL, da responsabilidade do Ministério do Planeamento,
que visando a requalificação das áreas suburbanas, estabeleceu diversas

paisagístico natural

intervenções em várias zonas da Área Metropolitana de Lisboa.
6.3A

6.3A Enquadramento geral das estratégias de planeamento em função das estratégias do consumo

No âmbito do enquadramento geral das estratégias de planeamento
actuais e especificamente no que se refere às estratégias de consumo no
âmbito da gestão e planeamento territorial, destaca-se um conjunto de
acções que embora muito limitadas em termos de actuação e ausentes
de uma visão englobante, assumem-se como pioneiras no contexto
português. A maioria fruto das políticas europeias, tanto em termos de
princípios

como

fundamentalmente

em

incentivos

económicos,

delineiam-se num conjunto de acções que de certo modo incidem sobre

Assim e no que se refere aos projectos de urbanismo comercial
incentivados pela UE,282 denominados por URBCOM no actual quadro
comunitário de apoio (III QCA) e por PROCOM no anterior (II QCA),
como

objectivos

principais

a

modernização

das

actividades empresarias do comércio e alguns serviços, a qualificação do
espaço publico envolvente e a promoção do respectivo projecto global,
integrados em áreas limitadas dos centros urbanos. Dá-se assim aos
comerciantes

a

possibilidade

de

modernizarem

espaços naturais, a criação de uma rede ecológica coerente, denominada
Rede Natura 2000, constituiu um instrumento fundamental da política da
União Europeia em matéria de conservação da natureza e da diversidade
biológica. Resultando da aplicação de duas directivas comunitárias
distintas, a Rede Natura 2000 tem como objectivos fundamentais
contribuir para assegurar a conservação dos habitats de espécies de aves
listadas, bem como dos habitats naturais, considerados significativos no
espaço da União Europeia. O plano referido, incide sobre o território da

as vertentes de comércio, de cultura e de ócio e lazer.

estabelecem-se

Noutro âmbito, e de certo modo incidindo sobre a revalorização dos

os

seus

Área Metropolitana de Lisboa nos seguintes municípios: Alcochete,
Azambuja, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Sesimbra, Setúbal,
Sintra, Vila Franca de Xira, como uma visão muito estática, mais
proibitiva

que

activa,

revelando-se

por

vezes

pouco

eficaz

na

penalização e actuação como é o caso da exploração de mariscos por
indústrias estrangeiras na zona protegida das salinas de Alcochete.
6.3B

6.3B Apresentação de algumas medidas específicas: Plano Estratégico da Região de Lisboa, Vale do Tejo e Oeste; PROT-AML; Programa Polis e os PDM´s – 2ª geração

Em complemento com estas acções programáticas pontuais, elege-se
um conjunto de planos/projectos mais abrangentes sobre os quais
sobressai o potencial da estratégia do consumo como um instrumento
efectivo de reabilitação, requalificação e revalorização territorial.

282 Em paralelo com estes projectos directamente incidentes sobre o espaço urbano, a

referência à criação de um Programa Operacional para a Cultura no Quadro Comunitário de

É assim, partindo do nível actual de desenvolvimento da Região de

Apoio para Portugal, no período 2000-2006 (III QCA), como uma acção absolutamente

Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, elucidado a partir do panorama

inovadora. No total são quatro medidas englobadas em dois eixos prioritários, direccionadas

apresentado anteriormente ao nível da natureza e capacidade dos seus

para a concretização de apoio nas áreas do património, museus, recintos culturais e utilização
de novas tecnologias de informação: Eixo 1: Valorizar o património histórico e cultural

recursos naturais, humanos e logísticos que (confrontado com as

(Medida 1.1 - Recuperação e animação de sítios históricos e culturais; Medida 1.2 -

diversas potencialidades e condicionamentos enumerados) se estabelece

Modernização e dinamização dos museus nacionais) e Eixo 2: Favorecer o acesso a bens
culturais (Medida 2.1 - Criação de uma rede fundamental de recintos culturais; Medida 2.2 -

o Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, com o

Utilização das novas tecnologias da informação para acesso à cultura). Fonte: Ministério da
Cultura.
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51. Localização e identificação dos planos Polis Á (Jornal dos Arquitectos, 2003)
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seguinte objectivo estratégico principal:

sócio-urbanística dos subúrbios, dos estuários do Tejo e do Sado, da

Transformar Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, numa Região euro atlântica

criação de novas centralidades metropolitanas e da revitalização dos

de excelência; numa Região singular e competitiva no sistema das

centros históricos). Assume-se assim de uma forma objectiva embora

regiões europeias; num território de elevada qualidade ambiental e

ainda pouco vinculativa alguns aspectos integradores do sistema

patrimonial; numa plataforma de intermediação nacional e internacional,

metropolitano e da actuação nos seus mais diversos níveis.

com actividades de perfil tecnológico avançado; numa terra de encontro,
de tolerância e de igualdade de

oportunidades.283

Ao nível das acções de intervenção específica e particularmente
focando as actuais propostas de reorganização territorial destaca-se o

Embora delimitado a uma divisão territorial revogada em Novembro

Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização

este

Ambiental de Cidades (imagem 51). Este programa insurge-se como

projecto preconiza uma primeira visão sobre um território vasto,

instrumento de intervenção e requalificação urbana promovido a nível

delineando nos seus princípios principais algumas referências de

comunitário (III QCA) e cuja problemática central se organiza em torno

competitividade entre os lugares. Evidencia-se assim esta tendência

da gestão urbana em termos ambientais, assumindo as cidades em

específica de transformação do território elevada às contingências

moldes estratégicos na reorganização territorial através da revalorização,

naturais das suas características específicas e potencialidades locais.

no contexto da competitividade de um todo. Neste âmbito, o principal

de 2002, com uma diminuição significativa da região em

estudo,284

No seguimento desta mesma estratégia, a nova natureza dos PROT's

objectivo deste programa actualmente em implementação, e sobre qual

(Planos Regionais de Ordenamento do Território), delineados na nova

se delineia já algum pessimismo em termos de concretização, consiste

legislação aprovada em 1998/99, vocaciona-os para servirem de

em melhorar a qualidade de vida nas cidades através de intervenções nas

instrumentos de contratualização entre as administrações central e

vertentes urbanísticas e ambientais, incrementando a atractividade e

municipal com vista à necessária programação regional das intervenções

competitividade de pólos urbanos considerados como relevantes na

e investimentos públicos e a um melhor ordenamento e qualificação do

estruturação do sistema urbano nacional. Este objectivo principal

território.285

reparte-se em quatro componentes de intervenção: 1. as operações

É com esse propósito que se estabeleceu o PROTAML (Plano Regional

integradas de requalificação urbana e valorização ambiental; 2. as

de Ordenamento do Território da AML), e se preparam a elaboração dos

intervenções em cidades com áreas classificadas como património

PROT's do Oeste e do Vale do Tejo. O PROTAML procura traduzir, a nível

mundial; 3. a valorização urbanística e ambiental em áreas de

espacial e programático, as propostas da Estratégia Regional, com

realojamento;

particular relevo no domínio ambiental (estrutura metropolitana de

condições urbanísticas e ambientais das cidades. É exactamente neste

protecção e valorização ambiental); dos transportes (completar a rede de

contexto que se integram algumas intervenções no âmbito de alguns

infra-estruturas, em particular as circulares, incentivar o transporte

concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, como Sintra, Almada,

colectivo e organizar a gestão integrada dos transportes metropolitanos)

Setúbal, Vila Franca de Xira. As intervenções do Programa Polis, além dos

e

resultados práticos que daí poderão advir assume-se mais pela

da

qualificação

metropolitana

(através

da

requalificação

4.

as

medidas

complementares

para

melhorar

as

consciencialização pública do interesse sobre a cidade e a expectativa
que se cria sobre a cidade e o urbano em termos de projecção futura e
283 CCRLVT (Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo),

Plano

Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, Lisboa, Comissão de Coordenação da
Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2000.
284 Referência à nota 213, p. 117 e nota 238, p. 131.
285 A nova Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei n.° 48/98) e a respectiva

regulamentação (DL n.° 380/99) abrem novas perspectivas de eficácia para os instrumentos
de planeamento territorial, em particular para os Planos Regionais de Ordenamento do
Território (PROT's), instrumentos que de certo modo interessam para a aplicação da Estratégia

na sua reorganização, quer se trate de reabilitação, requalificação e
revalorização territorial.
Os PDM´s de 2ª geração, são lançados perante um quadro de
incertezas

e

transformações.

Se

por

um

lado

as

mudanças

administrativas da passagem de um sistema distrital a um sistema
metropolitano, com a aprovação da nova legislação, abrem portas a uma

Regional.
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relação inter-municipal que poderá em muito beneficiar os diversos
territórios, por outro anuncia-se um vazio na experiência estratégica de
actuação sobre estes novos cenários. A diminuição ou até mesmo o fim
dos

fundos

europeus,

que

até

aqui

serviram

como

impulsos

significativos na forma de entender o planeamento e o ordenamento
territorial, impelem para uma mudança de atitudes nas quais o
conhecimento integrado, a actuação e convergência de interesses se
assumem

como

estratégias

primordiais.

No

quadro

da

Área

Metropolitana de Lisboa, os planos directores municipais em actual
revisão,286 deverão actuar como catalisadores de acções integradas e
deixarem de servir interesses restritos pouco ou nada projectivos a longo
prazo.
6.3C

6.3A Apreciação crítica das diversas acções de intervenção: centros, periferias e zonas de valor paisagístico natural

É neste panorama simultâneo de revisão e eficácia na aplicação de
estratégias de planeamento e gestão territorial que a problemática do
consumo se insurge como aspecto privilegiado de reflexão e intervenção.
De facto, decorrendo das diversas acções globais de intervenção a nível
regional passando pelas acções específicas dos diversos projectos e
programas espaciais, sobressai como factor privilegiado uma nova
condição de cidade e de urbano que partindo dos diversos contextos
territoriais se revê e de certo modo constrói nas premissas de
reabilitação, requalificação e revalorização urbana. Os ajustes dos
instrumentos de planeamento e gestão territorial assumem-se como
estratégias fundamentais na eficácia destas tendências, conciliando
tradições

e

adaptando

novas

formas

de

ver

às

contingências

contemporâneas.

286 Referências aos exemplos dos Planos Directores Municipais de: Lisboa, Vila Franca de

Xira e Seixal.
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A

Parte

III

–

SOBRE

CASOS

DE

ESTUDO/OPERATIVIDADE

DE

ESTRATÉGIAS, assume-se como uma reflexão crítica sobre diversas

dos quais se estabelece a caracterização crítica dos três grupos
apresentados.

abordagens realizadas no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.

No que se refere aos centros a eleição das diversas estratégias de

Deste modo, no seguimento do enquadramento realizado nas duas

intervenção, reflecte-se em acções de conjunto, como acontece no

partes anteriores, esta visão assume-se como uma reflexão prática e

Chiado, em intervenções de espaço público, como a Praça do Comércio

operativa sobre a estratégia projectual, e estrutura-se sobre os

e o Rossio, assim como em diversos projectos específicos para a

seguintes tópicos principais: Casos de estudo: enquadramento e âmbito

Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo e Avenida da

geral

centros;

República. No contexto das periferias além do enquadramento da

Requalificação das periferias e Revalorização das zonas de valor

selecção dos três concelhos apontados: Sintra, Almada e Seixal,

paisagístico natural, formalizados em quatro capítulos específicos.

respectivamente na margem norte e sul do Tejo com o estatuto

dos

exemplos

seleccionados;

Reabilitação

dos

Estes quatro capítulos, assumem-se como reflexões críticas da

preponderante de concelhos periféricos e suburbanos a Lisboa,

temática abordada no conjunto da tese sobre a realidade específica da

fortemente estruturados em vias de importante mobilidade (comboio e

AML, e no contexto objectivo de três grupos de intervenção: centros,

automóvel), assumem-se quatro planos/projectos de reflexão. Como

periferias e zonas de valor paisagístico natural. Deste modo desde o

exemplos primordiais na sobreposição dos estatutos de periferia

enquadramento da temática no contexto da AML, até aos critérios que

degradada fordista e as novas estratégias de requalificação a construção

delinearam a selecção crítica dos grupos enunciados, especifica-se uma

de uma nova periferia pós fordista. Estas estratégias de intervenção no

análise de um conjunto de planos e projectos, que em várias escalas e

caso de Sintra integram-se em planos de requalificação como é

contextos de intervenção, objectivam as diversas estratégias de

exemplo o Polis do Cacém e algumas intervenções pontuais ao longo do

reorganização territorial no qual o consumo subjaz como fundamento

eixo viário IC 19 em especial na zona de Mem Martins (pólo mais

primordial nas acções de reabilitação, requalificação e revalorização do

recente de ocupação e crescimento residencial), no qual se destaca o

espaço metropolitano.

equipamento comercial do Sintra Retail Park. No caso de Almada/Seixal,
a análise das estratégias de intervenção estrutura-se ao longo do

O enquadramento dos casos de estudo seleccionados no âmbito

recente troço ferroviário (entre Pragal-Fogueteiro) e do impacto das

territorial da AML estabelece-se sobre uma reflexão crítica dos diversos

quatro estações associadas a algumas infra-estruturas comerciais de

conceitos. Os centros são redefinidos perante a anulação da geografia e

dimensão relevante como é o caso do Almada Forum. Finalmente o

da centralidade, pela substituição das redes infraestruturais pelas redes

último grupo delineado sobre os concelhos de Lisboa, Alcochete, Vila

telemáticas, na formação de um novo conceito de centro transterritorial,

Franca de Xira e Almada estabelece-se pelo enquadramento do estatuto

emergente sobre o território. As periferias estabelecem-se (em

do Tejo e da frente atlântica, como elementos estratégicos na

referência a Giuseppe Dematteis), na dualidade das periferias da cidade

construção da competitividade global da AML, tanto em termos

fordista e da cidade pós fordista. Ao passo que as zonas de valor

regionais como nacionais. As visões proteccionistas e integradoras do

paisagístico natural se debatem entre uma versão proibitiva e estática e

ambiente e da natureza, assumem-se num plano de revisão onde o

a introdução de uma visão mais interactiva e dinâmica.

impulso da Expo 98, introduz novas estratégias de intervenção que se

Redefinições que convergem numa espécie de reafirmação do

expandem pelo território da AML, em especial sobre Vila Franca de Xira

estatuto dos lugares onde centro, periferia e zonas de valor paisagístico

e Alcochete, nos quais se enquadram os projectos de revalorização

natural, se assumem numa confirmação genética do lugar, no contexto

paisagística directamente relacionados com a frente rio. Às quais se

PARTE III - RESUMO

169

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

complementam também acções relacionadas com a frente marítima,

Deste modo e partindo dos quatro planos/projectos seleccionados,

como refere o exemplo do Programa Polis da Costa de Caparica em

opera-se uma estratégia que actuando de forma compacta em termos

Almada. Os exemplos seleccionados preconizam a visão operativa da

de comércio, cultura e ócio e lazer, e enfatizada na vertente comercial,

reorganização territorial, centrada nas estratégias específicas da

interage de forma diversa em termos locais e globais, ora partindo das

reabilitação, requalificação e revalorização, cuja estudo e reflexão se

componentes globais de caracterização territorial como acontece nas

sistematiza respectivamente nos três capítulos seguintes.

grandes infra-estruturas comerciais do Sintra Retail Park ou do Almada
Forum, ora privilegiando as potencialidades de caracterização local,

As

estratégias

da

reabilitação

dos

centros,

partem

do

enquadramento da problemática em termos gerais, na qual sobressai a
polarização

metropolitana,

populacional,

os

ao

qual

se

desequilíbrios

associa

o

como se reflecte no Polis para o Cacém ou para a implantação do troço
ferroviário Pragal-Fogueteiro.

decréscimo

sócio-urbanísticos,

a

monofuncionalidade e a falta de qualidade de vida e ambiental.

Finalmente, a revalorização das zonas de valor paisagístico natural,
destaca as questões da revalorização ambiental enquadrada como factor

Neste contexto os exemplos seleccionados, Baixa-Chiado e Avenidas

de competitividade dos lugares, onde a pressão do turismo se assume

(o eixo Restauradores-Entrecampos) estabelecem-se como campos

como principal problemática na gestão territorial. A destruição de áreas

privilegiados de eleição sobre os quais se operam diversas estratégias

naturais, a ocupação densificada de terrenos agrícolas, a degradação do

de

ambiente, e a inadequada organização de actividades assumem-se

intervenção,

formalizadas

nos

cerca

de

dezassete

projectos

seleccionados. Analisados num contexto de caracterização geral em

como os principais problemas.

função do concelho, tanto ao nível da estrutura do edificado, da

Neste contexto, enquadram-se os diversos exemplos seleccionados:

mobilidade principal, da população, da estrutura funcional, assim como

Lisboa (Expo 98/Parque das Nações), Alcochete, Vila Franca de Xira

da caracterização específica em função das tipologias de consumo

(estuário do Tejo) e Almada (Costa de Caparica/frente atlântica), nos

implantadas, sustenta-se uma avaliação crítica que se reflecte na

quais se destacam as acções de intervenção directamente relacionadas

reabilitação vivencial do espaço urbano.

com a herança natural da AML: o rio e o mar.

Avaliação que em termos críticos elege o potencial cultural do lugar

Em termos de sistematização crítica a estratégia do consumo

como estratégia privilegiada, à qual se associam diversas acções

preconiza-se na eleição do usufruto natural da paisagem associada a

directamente relacionados com usos comerciais, de ócio/lazer, e às

actividades de ócio e lazer que em combinação com a cultura interagem

quais as componentes de caracterização global e local, interagem de

associadas a estratégias comerciais de grande impacto global, como é o

modo complementar na competitividade territorial.

caso do Freeport em Alcochete, ou de menor escala (escala local) como
acontece no Programa Polis para a Costa de Caparica.

No que se refere à requalificação das periferias, e ao enquadramento
da problemática em termos gerais, destaca-se a densificação territorial

Em síntese, através da sistematização de um conjunto de contextos,

sustentada no aumento populacional e de edificado, aliada à saturação

balizados na caracterização geral de zonas de centro, de periferia e de

das infra-estruturas de mobilidade (pública e privada), onde o domínio

valor paisagístico natural, visualizam-se acções, onde se sustenta a tese

do uso residencial e a ausência de qualificação espacial, se determinam

da reorganização territorial, assente na reabilitação, requalificação e

em acções de reprogramação das periferias, onde o factor da

revalorização dos lugares.

suburbanização se assume na potenciação de novas centralidades.
Neste âmbito, os exemplos seleccionados: Sintra (Cacém/Mem
Martins) e Almada/Seixal (Pragal–Fogueteiro), assumem-se tanto em
termos de caracterização geral em função do concelho, tal como
delineado no grupo anterior como na estrutura global do sistema
metropolitano.
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La Parte III – SOBRE LOS CASOS DE ESTUDIO/OPERATIVIDAD DE

paisajístico natural, se asumen en una confirmación genética del lugar,

ESTRATEGIAS se asume como una reflexión crítica sobre los diversos

en el contexto de los cuales se establece la caracterización crítica de los

abordajes realizados en el contexto del Área Metropolitana de Lisboa.

tres grupos presentados.

De este modo, en el seguimiento del encuadre realizado en las dos
partes anteriores, esta visión se asume como una reflexión práctica y

En lo que se refiere a los centros y la elección de las diversas

operativa sobre la estrategia proyectual, y se estructura sobre los

estrategias de intervención, éstas se reflejan en acciones de conjunto,

siguientes tópicos principales: Casos de estudio: encuadre y ámbito

como acontece en el Chiado, en intervenciones de espacio público,

general de los ejemplos seleccionados; Rehabilitación de los centros;

como la Praça do Comércio y el Rossio, así como en diversos proyectos

Recalificación de las periferias y Revalorización de las zonas de valor

específicos para la Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de

paisajístico natural, formalizados en cuatro capítulos específicos.

Melo y Avenida da República. En el contexto de las periferias, para el

Estos cuatro capítulos, se asumen como reflexiones de la temática

encuadre de la selección de los tres ayuntamientos apuntados: Sintra,

abordada en el conjunto de la tesis sobre la realidad específica del AML,

Almada y Seixal, respectivamente en el margen norte y sur del Tajo con

y en el contexto objetivo de tres grupos de intervención: centros,

el estatuto preponderante de ayuntamientos periféricos y suburbanos a

periferias y zonas de valor paisajístico natural. De este modo, desde el

Lisboa, fuertemente estructurados en vías de importante movilidad (tren

encuadre de la temática en el contexto del AML, hasta los criterios que

y coche), se han asumido cuatro planos/proyectos de reflexión como

han delineado la selección crítica de los grupos enunciados, se

ejemplos primordiales en la sobre posición de los estatutos de periferia

especifica el análisis de un conjunto de planos y proyectos, que en

degradada fordista y las nuevas estrategias de recalificación la

diversas escalas y contextos de intervención, objetivan las diversas

construcción de una nueva periferia posfordista. Estas estrategias de

estrategias de reorganización territorial en el cual el consumo subyace

intervención en el caso de Sintra se integran en planos de recalificación

como fundamento primordial en las acciones de rehabilitación,

como es el ejemplo del Polis Cacém y algunas intervenciones puntuales

recalificación y revalorización del espacio metropolitano.

al largo del eje viario del IC 19 en especial en la zona de Mem Martins
(polo más reciente de ocupación y crecimiento residencial), en el cual se

El encuadre de los casos de estudio seleccionados en el ámbito

destaca el equipamiento comercial del Sintra Retail Park. En el caso de

territorial del AML se establece sobre una reflexión crítica de los

Almada/Seixal, el análisis de las estrategias de intervención se

diversos conceptos. Los centros son redefinidos ante la anulación de la

estructura a lo largo del reciente eje (entre Pragal-Fogueteiro) y el

geografía y de la centralidad, por la substitución de las redes

impacto de las cuatro estaciones asociadas a algunas infraestructuras

infraestructurales por las redes telemáticas, en la formación de un

comerciales de dimensión relevante como es el caso del Almada Forum.

nuevo concepto de centro transterritorial, emergente sobre el territorio.

Finalmente el último grupo delineado sobre los ayuntamientos de

Las periferias se establecen (en referencia a Giuseppe Dematteis), en la

Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira y Almada, el análisis se establece

dualidad de las periferias de la ciudad fordista y de la ciudad

en el marco del estatuto del Tajo y el frente atlántico como elementos

posfordista. Al paso que en las zonas de valor paisajístico natural se

estratégicos en la construcción de la competitividad global del AML,

debaten entre una versión prohibitiva y estática y la introducción de una

tanto

visión más interactiva y dinámica.

proteccionistas e integradoras del ambiente y de la naturaleza, se

en

términos

regionales

como

nacionales.

Las

visiones

Redefiniciones que convergen en una especie de reafirmación del

asumen en un plano de revisión donde el impulso de la Expo 98,

estatuto de los lugares donde centro, periferia y zonas de valor

introduce nuevas estrategias de intervención que se expanden por el
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territorio del AML, en especial sobre Vila Franca de Xira y Alcochete,

En este ámbito, los ejemplos seleccionados: Sintra (Cacém/Mem

sobre los cuales se encuadran los proyectos de revalorización

Martins) y Almada/Seixal (Pragal–Fogueteiro), se asumen tanto en

directamente relacionados con el frente del río, complementados a su

términos de caracterización general en función del ayuntamiento, tal

vez en acciones conectadas con el frente marítimo, como refiere el

como ha sido delineado en el grupo anterior, como en la estructura

ejemplo del Programa Polis para la Costa de Caparica en Almada. Los
ejemplos

seleccionados

preconizan

la

visión

operativa

de

la

reorganización territorial, centrada en las estrategias específicas de la
rehabilitación, recalificación y revalorización, cuyo estudio y reflexión se

global del sistema metropolitano.
De

este

modo

y

partiendo

de

los

cuatro

planos/proyectos

seleccionados, se opera una estrategia que, actuando de forma
compacta en términos de comercio, cultura y ocio y disfrute, y
enfatizada en la vertiente comercial, se integre de forma diversa en

sistematiza respectivamente en los tres capítulos siguientes.

términos locales y globales, ya sea partiendo de las componentes
Las estrategias de la rehabilitación de los centros, parten del

globales de caracterización territorial como ocurre en las grandes

encuadre de la problemática en términos generales, en la cual sobresale

infraestructuras comerciales del Sintra Retail Park o del Almada Forum,

la polarización metropolitana, asociada a la disminución poblacional, los

o bien privilegiando las potencialidades de caracterización local, como

desequilibrios socio-urbanísticos, la monofuncionalidad y la falta de

se refleja en el Polis para el Cacém o en la implantación del eje

calidad de vida y ambiental.

ferroviario Pragal-Fogueteiro.

En este contexto los ejemplos seleccionados: Baixa-Chiado y
Avenidas: el eje Restauradores-Entrecampos, se establecen como

Finalmente, en la revalorización de las zonas de valor paisajístico

campos privilegiados de elección sobre los cuáles operan diversas

natural,

estrategias de intervención, formalizadas en los cerca de diecisiete

encuadrada como factor de competitividad de los lugares, donde la

proyectos seleccionados. Analizados en un contexto de caracterización

presión del turismo se asume como principal problemática en la gestión

general en función del ayuntamiento, tanto a nivel de la estructura del

territorial. La destrucción de áreas naturales, la ocupación densificada

edificado, de la movilidad principal, de la población, de la estructura

de terrenos agrícolas, la degradación del ambiente, y la inadecuada

funcional, así como de la caracterización específica en función de las

organización de actividades se asumen como los principales problemas.

tipologías de consumo implantadas, se sustenta una evaluación crítica
reflejada en la rehabilitación vivencial del espacio urbano.

destacan

las

cuestiones

de

la

revalorización

En este contexto, se encuadran los diversos ejemplos seleccionados:
Lisboa (Expo 98/Parque das Nações), Alcochete, Vila Franca de Xira

Evaluación que en términos críticos elige el potencial cultural del

(estuario do Tejo) y Almada (Costa de Caparica/frente atlántica), en los

lugar como estrategia privilegiada, sobre la cual se asocian diversas

cuáles

acciones

relacionadas con la herencia natural del AML: el río y el mar.

directamente

conectadas

con

usos

comerciales,

ambiental

de

ocio/disfrute, donde las componentes de caracterización global y local,
proceden a modo complementar la competitividad territorial.

se

destacan

las

acciones

de

intervención

directamente

En términos de sistematización crítica, la estrategia del consumo se
preconiza en la elección del usufructo natural de los paisajes, asociada a
actividades de ocio y disfrute que en combinación con la cultura

En lo que se refiere a la recalificación de las periferias, y el encuadre

interactúen asociadas a estrategias comerciales de gran impacto global,

de la problemática en términos generales, se destaca la densificación

como es el caso del Freeport en Alcochete, o de menor escala (escala

territorial sustentada en el incremento poblacional y edificado, sumado

local) como acontece en el Programa Polis para la Costa de Caparica.

a la saturación de las infraestructuras de movilidad (pública y privada),
donde el dominio del uso residencial y la ausencia de calificación

En síntesis, a través de la sistematización de un conjunto de

espacial, se determinan en acciones de reprogramación de las periferias,

contextos, indicados en la caracterización general de zonas de centro,

donde el factor de la suburbanización se asume en la potenciación de

de periferia y de valor paisajístico natural, se visualizan acciones, donde

nuevas centralidades.

se sustenta la tesis de la reorganización territorial, inscrita en la
rehabilitación, recalificación y revalorización de los lugares.
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CAPÍTULO VII – Casos de Estudo: Enquadramento e âmbito

reconfiguração dos centros (CBD), pela anulação da relação entre a

geral dos exemplos seleccionados

geografia e a centralidade; na expansão por áreas e regiões
metropolitanas,

assentes

na

substituição

das

tradicionais

redes

infraestruturais, por novas estruturas telemáticas; e por fim pela

7.1 Enquadramento dos casos seleccionados no âmbito
territorial da Área Metropolitana de Lisboa

formação de um centro transterritorial, assente nas novas tecnologias.
Assistimos de certo modo a uma espécie de dispersão da centralidade e
simultaneamente a uma polarização dos centros.
Do mesmo modo o estatuto das periferias, refaz-se em duas lógicas

Á Âmbito dos casos de estudo analisados Á Critérios de selecção
crítica
7.1A

de caracterização: as periferias da cidade fordista e as periferias da
cidade pós fordista.288 As primeiras caracterizam-se por se organizarem
em torno de um centro, acolhendo geralmente as funções que o centro

7.1A Âmbito dos casos de estudo analisados

Os casos de estudo apresentados, assumem-se como reflexões

já não pode abranger, geralmente muito desqualificados ou menos

críticas sobre a operatividade das diversas estratégias delineadas no

qualificados em termos de espaço público. São lugares pouco atractivos,

âmbito da reorganização territorial da Área Metropolitana de Lisboa,

geralmente confinados às camadas como menor capacidade de escolha,

tendo como base o consumo, como factor primordial e impulsionador

geralmente espaços sem enraizamento cultural e histórico, movidos por

dessa transformação.

uma espécie de modernidade forçada, às quais corresponde por vezes

Assim, partindo de uma problemática específica, sintetizada nas

uma indiferenciação edificada, muito monótona e pouco interessante.

novas tipologias urbanas dos espaços de comércio, dos espaços de

Por seu lado a periferia da cidade pós fordista, assume-se pelo seu

cultura e dos espaços de ócio/lazer, procura-se uma reflexão conjunta

carácter de cidade difusa, reticular, distante dos centros principais, uma

no contexto da AML, sobre as diversas formas de articulação e

espécie de cidade sem centro, organizada sobre uma estrutura

encadeamento das diferentes realidades urbanas eleitas.

reticulada

A classificação proposta em centros, periferias e zonas de valor

paisagístico

natural,

enquadramento

urbanos

autónomos,

simultaneamente

complementares e interdependentes. São geralmente lugares que
retomam valores ambientais, de qualidade de vida competitivos e

problemática, definindo o campo no qual as novas formas de

superiores aos promovidos no centro. Assumem-se já não como

intervenção

se

espaços sem escolha, mas como alternativos na promoção da diferença.

determinam na reorganização territorial. No fundo e a enquadrar esta

Morfologicamente o carácter desqualificado e desordenado assume-se

sistematização crítica, sustenta-se uma problemática específica da

com uma forte característica labiríntica. São uma espécie de mosaicos

urbanística metropolitana contemporânea, que se liga exactamente à

de

reactualização dos conceitos e à ampliação dos seus domínios.

preexistências sociais, que valorizam a sedimentação territorial e

ligadas

como

sistemas

da

espacial,

estabelece-se

de

especificamente

ao

consumo,

A questão dos centros e do seu estatuto polarizador em torno dos

lugares

valorizam

a

com

qualidades

promoção

da

formais

diferença,

próprias.

enaltecendo

Associados

as

a

vantagens

quais se organizavam os lugares periféricos, de carácter suburbano,

competitivas do lugar, pela sua afirmação. No fundo a nova periferia, ou

natural ou rural, refazem-se perante os impactos das tecnologias da

melhor a reconceptualização da periferia, sustenta-se nesta nova ideia

informação e da circulação. A noção rígida de centro dá lugar a um

de novos lugares como novos estilos de vida, com novas classes sociais

conceito mais flexível de centralidade. Centralidade, que segundo Saskia
Sassen,287

se

projecta

em

três

formas

de

identificação:

na
ao Capítulo III – A cidade e as estratégias doconsumo, alínea 3.1 A descentralização regional
e local, p. 71.
288 Giuseppe Dematteis, “Suburbanización y periurbanización, ciudades anglosajonas y

287 Saskia Sassen, “Locating cities on global circuits”, in AAVV (edição de Saskia Sassen),

Global Networks - Linked Cities, New York-London, Routledge, 2002, pp. 1-36. Referência

ciudades latinas”, in AAVV (edição de Francisco Javier Monclús), La Ciudad Dispersa,
Barcelona, Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, 1998, pp. 17-33.
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emergentes, na reinterpretação de uma nova síntese da relação local
versus global.

Contrariando as teses da homogeneização e de dissolução singular,
assiste-se, e no que se refere às estratégias do consumo a um retomar

Em interacção com estes novos conceitos, o potencial do valor
paisagístico e natural do lugar assume-se como uma estratégia de

dos

estatutos

dos

lugares

como

potencial

na

construção

de

diferenciação e competitividade territorial.

qualificação e valorização. O final do século XX, trouxe a consciência

7.1B

7.2B Critérios de selecção crítica

ecológica e as premissas da sustentabilidade ambiental. Deste modo, as

Os contextos/grupos definidos (imagem 52), acabam por se

visões relativamente rígidas do ambiente e da natureza que de certa

delimitar em problemáticas comuns à cidade contemporânea em

forma se impunham de forma impositiva, muito rígida e pouco

especial às grandes metrópoles europeias nos seus mais diversos níveis

integrada sobre os territórios, ganham uma nova dimensão. Os

(territoriais, sociais, económicos, culturais, etc.). O problema do

territórios de enquadramento, as reservas naturais, assumem-se como

envelhecimento da cidade tradicional, os fenómenos da suburbanização

potencial estratégico de requalificação e potenciação competitiva de

ou as preocupações de sustentabilidade ambiental, promovem-se nesse

inserção na rede global dos

lugares.289

sentido alargado e de certo modo generalizado. A particularidade desta

Na base destas redefinições tanto de índole conceptual como

visão sobre essas temáticas, abre-se exactamente no sentido da

territorial, subjaz uma nova estrutura organizativa em rede que de certo

reorganização territorial se potenciar a partir das estratégias delineadas

modo sobrepõe os conceitos tradicionais que dotavam de forma

pelas redes de consumo. É assim, definido sobre essa estrutura

definida os estatutos dos diversos lugares, de centro, de periferia e de

omnipresente que se procura a promoção de uma nova forma de

carácter natural. A evolução da cidade pós industrial imprimiu

encadeamento espacial e urbano. No fundo uma procura no sentido de

mudanças significativas, na caracterização dos lugares, na redefinição

sistematizar e sintetizar os diferentes efeitos dessa estratégia, definida

de novos estatutos e de novas potencialidades, assumindo-se com um

pela diversidade, pela complexidade e aparente desconexão territorial.

valor positivo na classificação territorial. Centros, periferias e zonas

Assim

e

procurando

imprimir

sobre

o

território

da

Área

naturais assumem-se como complementos territoriais, já não vistos

Metropolitana de Lisboa as reconceptualizações actuais dos temas sobre

como opostos ou antagónicos, mas reafirmam o seu estatuto, numa

os centros, as periferias e as zonas de valor paisagístico natural,

espécie de confirmação genética do lugar e assumem-se subsidiários de

assumem-se algumas estratégias e interpretações críticas.

Centros históricos, centros, pólos de centralidade, foram desde

um sistema numa complementaridade interactiva.

«(…) en la escala macro aparece una única gran estructura difusora

sempre marcos de crescimento e transformação urbana. Associados a

en forma de red, mientras que en la escala micro cada “nodo” de esta

vários factores, diversos pólos de carácter histórico, industrial e cultural

rede revela caracteres específicos, identidades particulares y, por tanto,

sedimentaram as populações aos territórios assumindo-se ainda hoje

principios de organización espacial característicos de la misma. Los

como lugares de temperatura semelhante, onde o envelhecimento se

modelos generales aptos para describir estas nuevas realidades

evidencia como aspecto predominante. Os registos dos núcleos antigos

territoriales y sociales son precisamente aquellos de los sistemas

pelos

complejos, de la autoorganización, de la autopoyesis.» Giuseppe

denunciam uma génese de ocupação territorial que ainda hoje é patente

Dematteis.290

na hierarquia dos lugares, em especial nos concelhos mais rurais como
é

o

diversos

caso

de

concelhos

Azambuja,

da

Área

Palmela,

Metropolitana

Alcochete

ou

de

Lisboa,291

Mafra.

Este

posicionamento estático, ganha uma dimensão mais estruturada
289 Referência a Manuela Raposo Magalhães, “A Estrutura Ecológica Metropolitana de

Lisboa”, Arquitectura e Vida, n.º 34, Janeiro de 2003, pp. 64-69.
290 Giuseppe Dematteis, “Suburbanización y periurbanización, ciudades anglosajonas y

291 Referência a AML (Área Metropolitana de Lisboa),

Património Metropolitano –

ciudades latinas”, in AAVV (edição de Francisco Javier Monclús), La Ciudad Dispersa,

Inventário Geo-referenciado do Património da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa, Área

Barcelona, Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, 1998, p. 32.

Metropolitana de Lisboa, 2002.
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quando projectada ao nível do sistema metropolitano. A estrutura
polinucleada das novas centralidades

metropolitanas,292

de RAN (reserva agrícola nacional). Por sua vez, as Áreas Protegidas

tem como

destacam-se nos critérios definidos tanto pela Rede Nacional como pela

elemento federador a cidade de Lisboa, sobre a qual se articula uma

Rede Natura 2000,294 nos seus dois subsistemas: a Directiva “Habitats” e

rede de centros urbanos que tende a ver reforçada a sua autonomia

a Directiva “Aves” (Zonas de Protecção Especial) nas quais se enquadram

funcional e capacidade polarizadora tanto ao nível sub-regional como

diversas áreas protegidas.295 Os instrumentos de planeamento recentes

regional. Neste âmbito diversos núcleos/nós interagem de forma

como o PROTAML, tomam de forma estratégica as potencialidades

integrada e complementar.

ambientais do território como potencialidades de requalificação e

Relativamente às periferias, o contexto da Área Metropolitana de

transformação. De certo modo, abrem campo à passagem de uma visão

Lisboa, denunciou até à muito pouco tempo um crescimento sustentado

relativamente estática e proibitiva, a uma visão mais crítica e

no

suburbano,

interveniente. A oportunidade da revisão em bloco dos PDM´s de 2ª

desqualificada e de certo modo alternativa de imposição ao centro. A

geração e a possibilidade de criação de plataformas comuns de ajuste e

procura de habitação própria impeliu as populações para zonas mais

articulação,

acessíveis em termos financeiros, aspecto que se reflectiu em

requalificação estratégica dos recursos naturais.

modelo

tradicional

da

periferia

com

carácter

abrem

novas

perspectivas

de

potencialidade

na

crescimentos densificados como aconteceu na última década (entre

Os exemplos citados, partem assim deste aspecto fundamental em

1991 e 2001) em concelhos como Sintra e Amadora na margem norte e

confrontar realidades díspares e opostas, complementadas entre si, por

Almada, Seixal na margem sul. A promoção de novas acessibilidades

estas novas estratégias assentes na fruição e vivência urbana. Associado

que reforçaram ligações anteriores, proporcionaram a partir do final dos

a este factor ligam-se ainda alguns aspectos de intervenção e

anos 90, e nalguns casos depois da Expo 98 (e da nova mentalidade

planeamento. De facto, em todos os grupos apontados (centros,

urbana que esse evento proporcionou) uma nova visão do estatuto da

periferias ou zonas de valor paisagístico natural), definem-se ou

periferia. Aos poucos assiste-se à promoção de uma diversidade

definiram-se num tempo próximo, estratégias concretas de reabilitação,

assumida. Os pequenos condomínios, as habitações em contexto

requalificação ou revalorização, centradas em projectos ou operações

semi-rural, insurgem-se como objectos de desejo que lentamente

de planeamento específico. Aspectos que de certo modo se evidenciam

diluíram a imagem denegrida da periferia degradada por novos lugares,

de forma relevante na impressão prática e objectiva das diversas

inseridos no sistema urbano e de grande centralidade promovidas pelas

asserções teóricas abordadas nesta investigação.

novas acessibilidades, principalmente rodoviárias. São disso exemplo, a
ponte Vasco da Gama e o crescimento acentuado em concelhos então
praticamente

rurais

como

Alcochete

e

Palmela.

Neste

âmbito

destacam-se zonas de periferia com identidades específicas e sobre as
quais se desenham diferentes acções de intervenção.293
As zonas de valor paisagístico e ambiental, identificam-se sobre um
conjunto de critérios complementares que se estendem entre as áreas
classificadas de Áreas Protegidas, de REN (reserva ecológica nacional) e

294 A Rede Natura 2000, constitui uma rede ecológica resultante das políticas da União

Europeia sobre a conservação da natureza e da diversidade biológica. Deste modo,
resultando da aplicação de duas directivas comunitárias distintas, a Rede Natura 2000 tem
como objectivos fundamentais contribuir para assegurar a conservação dos habitats de
espécies de aves listadas, bem como dos habitats naturais, e dos habitats de espécies da
flora e da fauna, considerados ameaçados ou significativos no espaço da União Europeia.
Compete aos Estados membros designar zonas de protecção especial (ZPE), ao abrigo da
Directiva Aves, e sítios nacionais, no âmbito da Directiva Habitats. A partir das várias listas
nacionais de sítios serão posteriormente seleccionados os sítios de importância comunitária
(SIC) que darão lugar a zonas especiais de conservação (ZEC).
295 Áreas Protegidas (Rede Nacional): Parque Natural Sintra-Cascais; Campo de Lapiás

292 Referência ao PROTAML e à identificação de pólos/centralidades.
293

de Negrais; Campo de Lapiás da Granja dos Serrões; Jazida de Icnofósseis da Serra do
Carenque; Reserva Natural do Estuário do Tejo; Arriba Fóssil da Costa de Caparica; Jazida de

Classificação das acções urbanísticas: área urbana central a revitalizar, área urbana a

Icnofósseis da Pedra da Mua; Jazida de Icnofósseis dos Lagosteiros; Gruta do Zambujal;

articular e/ou qualificar, área urbana a estabilizar, área urbana crítica a conter e qualificar,
área urbana a estruturar e ordenar, área de dispersão urbana a controlar, área urbana
periférica a estruturar, área turística a estruturar e qualificar, área logística a estruturar e
ordenar – PROTAML.

Jazida de Icnofósseis da Pedreira do Avelino; Parque Natural da Arrábida; Reserva Natural do
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Estuário do Sado. Ana Ramos Pereira, “Diversidade do meio físico e recursos naturais”, in
AML (direcção e coordenação de José António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de

Lisboa, Lisboa, Área Metropolitana de Lisboa, 2003, p. 64.
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que iam desde o comércio, à cultura ou ao ócio/lazer, sendo aí que se

7.2 Caracterização crítica dos três grupos apresentados

localizavam as mais prestigiadas lojas, os melhores teatros ou os mais
famosos cafés.
Neste contexto as transformações intrínsecas das últimas décadas,

Á Centros Á Periferias Á Zonas de valor paisagístico natural
7.2A

Assim, ao nível da classificação dos centros, e enquadrada pelas
asserções teóricas abordadas, que vão desde a classificação de centros
históricos aos pólos de centralidade, sobressaiem no contexto abordado
os exemplos seleccionados de Lisboa: Baixa/Chiado e Avenidas (o eixo
Restauradores-Entrecampos).

de Lisboa, parte exactamente do estatuto central e polarizador que este
município sempre teve na reorganização dos lugares metropolitanos
adjacentes. De facto, desde sempre que Lisboa se assumiu como centro
de organização, sendo ainda hoje um alicerce de referência ao nível do
planeamento urbanístico, como está presente nas premissas de
estruturação territorial do recente PROTAML. Os exemplos de Lisboa:
e

Avenidas

processos mais forçados, como foi o incêndio do Chiado em 1988,
assumiram-se como elementos impulsionadores de transformação e
reflexão.
As acções então promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa, assim
como as recentes intervenções alargadas a algumas zonas adjacentes

No contexto da Área Metropolitana de Lisboa, a eleição do concelho

Baixa/Chiado

impuseram critérios de transformação e competitividade, que por vezes
não se reflectiram da forma mais qualificada sobre o espaço. Alguns

7.2A Centros

(o

eixo

Restauradores-Entrecampos),

preconizam assim a materialização de uma problemática específica, que
serve de base à visualização e projecção crítica de um conjunto de
fenómenos extensíveis (embora em menor escala) a outros concelhos de
centralidade elevada relativamente às regiões ou sub-regiões em que se
inserem.
Neste contexto a eleição das realidades contíguas de Baixa/Chiado e
Avenidas: o eixo Restauradores-Entrecampos, assumem-se como cerne
da problemática em foco. A reunião do estatuto de centros históricos,
zonas centrais e pólos de centralidade, confere-lhes um dinamismo
muito significativo elevando-os a zonas de grande interesse e reflexão.
A zona da Baixa/Chiado, preconiza em si o estatuto da cidade
capital. Sobretudo a Baixa, outrora centro administrativo e político da

que não foram inicialmente integradas por não corresponderem à
delimitação da zona sinistrada,296 assumem-se como aspectos de
reabilitação urbana que muito lentamente se impõem sobre o lugar.
Deste modo, e a par com esta estratégia de conjunto, a escolha deste
caso de estudo permite ainda a análise de algumas intervenções mais
pontuais como acontece na revalorização do espaço público das Praças
do Comércio e do Rossio, na promoção vivencial da Avenida da
Liberdade através de alguns projectos mais polémicos e controversos.
Ou nas políticas de revitalização definidas em termos de Plano Director
Municipal para as Avenidas Novas (em especial Avenida Fontes Pereira
de Melo e Avenida da República), nas quais se enquadram diversos
projectos específicos.
Os exemplos seleccionados preconizam assim a estratégia da
reorganização territorial no contexto da Área Metropolitana de Lisboa,
numa vertente muito específica que num contexto de problemáticas
próprias se formaliza numa acção de reabilitação.
Uma espécie de activação dos lugares,297 no sentido de os
reestruturar à rede de relações funcionais, económicas, culturais, etc.,
que desde sempre se assumiram no crescimento e na construção da
cidade e do sistema metropolitano.

cidade, reunia até aos anos 80 a maior parte dos ministérios e bancos
principais, assim como determinava um carácter de grande centralidade
pela especialização dos serviços que impunha e que iam desde o
comércio especializado, até aos serviços e equipamentos. A par com

296 Referência ao projecto de recuperação do quarteirão da Companhia Seguros Império

na Rua Garrett, realizado pelo arquitecto Gonçalo Byrne.

este estatuto funcional, associava-se, todo o carácter histórico do lugar

297 Referência a Manuel Castells e à conferência proferida na Fundação Calouste

que de forma acentuada encontrava na zona do Chiado toda uma

Gulbenkian a 13 de Fevereiro de 2004, sobre o lançamento do livro A Galáxia Internet –
Reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade, onde se referia ao sistema de organização
em rede como um sistema dicotómico onde se está ou é ou não se está ou não se é (on/off
ou 0 e 1).

espécie de charme, no qual se localizavam as melhores actividades e
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7.2B

Requalificação

7.2B Periferias

Urbana

e

Valorização

Ambiental

da

Cidade,300

As selecções referentes à realidade das periferias, protagonizam-se

impõem-se como uma estratégia extremamente complexa e ousada em

nos dois exemplos de Sintra (Cacém-Mem Martins) e Almada/Seixal

termos nacionais. De certo modo, o grande objectivo de ordenar o caos

(Pragal-Fogueteiro).

urbanístico que nas últimas décadas caracterizou o território, aliada à

A escolha de dois grupos de concelhos referentes respectivamente à

intenção de reabilitar a Ribeira das Jardas como espaço lúdico e

margem norte (Sintra) e margem sul (Almada e Seixal), estabelecem-se

recreativo assumem-se como os principais desafios. A par com esta

primeiro por serem os concelhos que desde cedo preconizaram o

acção integrada, associam-se ainda outros exemplos de natureza mais

estatuto de periferia subsidiária de Lisboa, primeiro Almada e mais

isolada e recente, como acontece com as actuais intervenções de

recentemente Sintra e Seixal, depois por se estruturarem em eixos de

grandes infra-estruturas de comércio e serviços ao longo do IC19 na

mobilidade fundamentais de carácter ferroviário e rodoviário, elementos

zona de Mem-Martins, que de certo constitui o pólo de crescimento

significativos na estruturação e sedimentação territorial.

residencial mais recente.

Associadas a factores diversos de implantação populacional: a

O exemplo de Almada-Seixal (Pragal-Fogueteiro) preconiza a

indústria na margem sul e a acessibilidade ferroviária a Lisboa na

expansão suburbana da margem sul. Directamente associada a pólos de

margem norte, impuseram características de ocupação territorial

sedimentação populacional ligados à margem do rio, Almada, Cova da

bastante desqualificadas sobre as quais se imprimem hoje algumas

Piedade, Seixal, assumem-se hoje como pólos que lentamente ganham

estratégias de qualificação. A sobreposição dos estatutos de periferia

alguma autonomia relativamente a Lisboa. Associado a este factor,

fordista

numa

assim como às novas acessibilidades viárias e ferroviárias de ligação

justaposição de tempos e de vontades que se elege como campo

entre as duas margens, proporcionou-se a densificação do eixo

específico e primordial de intervenção e reflexão.

Pragal-Fogueteiro, aspecto impulsionado com a sua inauguração em

e

periferia

pós

fordista,

encontram

aqui

lugar

O exemplo de Sintra (Cacém-Mem Martins), estrutura-se sobre a

Setembro

de

1999.

Deste

modo,

a

análise

do

impacto

desta

caracterização de uma zona suburbana sedimentada em pólos que de

infra-estrutura na caracterização e organização territorial, ao longo das

certa forma se vão desenvolvendo primeiramente em torno das estações

quatro estações que caracterizam o percurso,301 e dos equipamentos a

do caminho-de-ferro,298 e posteriormente de uma forma mais densa e

elas associadas tanto de carácter comercial como recreativo, assim

pouco estruturada em urbanizações profundamente enraizadas na

como infra-estruturas de maior dimensão e impacto ao nível da

mobilidade automóvel nas quais se registou um profundo crescimento

construção de um grande centro comercial, assumem-se como aspectos

populacional nas últimas décadas entre 1981 e

2001.299

A acção actual,

de requalificação da periferia suburbana especialmente da zona do
Cacém

com

a

intervenção

do

Programa

Polis

–

Programa

de

primordiais de reflexão.
Os exemplos seleccionados preconizam assim a estratégia da
requalificação urbana, assente no desafio da qualificação dos lugares,
promovendo-os na diferença de escolha, onde a periferia se assume ou
tende a assumir não como alternativa de segunda mas como potencial

298 Referência à implantação da linha do comboio durante a segunda metade do século

XIX, à estruturação e sedimentação em torno das diversas estações que compõem a linha
actual: Rossio, Campolide, Benfica, Sta Cruz/Damaia, Reboleira, Amadora, Queluz Belas,
Queluz Massamá, Barcarena, Cacém, Meleças, Rio de Mouro, Mercês, Algueirão, Portela e

300 O Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental da

Sintra, sobre as quais se têm desenhado diversas acções de remodelação e ampliação.

Cidade é um Projecto do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente que,

Referência a Carla Salgado, “Modernização da Linha de Sintra”, REFER, Projectos Ferroviários
da Área Metropolitana de Lisboa, Revista Fer XXI, n.º XXIII, Lisboa, Janeiro de 2002, pp.

em parceria com as Autarquias Locais, tem como objectivo principal melhorar a qualidade de

15-23.

a atractividade e competitividade dos pólos urbanos. Referência à alínea 6.3 O

299 Referência ao crescimento populacional de cerca de 39,4% entre 1991 e 2001, tendo

passado de uma população de 226 428 habitantes em 1981 para 260 951 em 1991 e 363
749 habitantes em 2001. Fonte: INE.

vida das cidades através de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, potenciando
enquadramento do consumo como problemática de reorganização territorial, p. 165.
301 Pragal, Corroios, Foros de Amora e Fogueteiro, assumem-se como as quatros

estações em referência.
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espaço de diferença e vivência urbana. A promoção de equipamentos,

revalorização urbana, tirando partido das mais valias naturais de cada

de serviços, de pólos de atractividade associadas à tendência da

lugar face à rede global de reorganização estratégica entre os lugares

descentralização dos centros assumem-se como contexto privilegiado à

(imagem 53).

competitividade e qualificação destes lugares.
7.2C

7.2C Zonas de valor paisagístico natural

É assim que se define no âmbito de uma operatividade específica
uma visão crítica e selectiva sobre os diversos casos de estudo

Finalmente as questões de revalorização ambiental promovem-se na

enunciados. Sendo exactamente sobre esse pressuposto de interligação

visão dos casos de Lisboa (frente rio/Expo 98-Parque das Nações),

activa, que se especifica ou se pretende definir, esta parte da

Alcochete (frente rio/Samouco), Vila Franca de Xira (frente rio) e Almada

investigação teórica realizada no âmbito geral da tese de doutoramento

(costa atlântica/Costa de Caparica), em diversos níveis e estratégias de

proposta.

intervenção.
A escolha destes exemplos parte do enquadramento das áreas
protegidas/naturais da Área de Metropolitana de Lisboa e no destaque

É exactamente a apreciação dos diversos contextos de implantação
(centro, periferia ou hinterland natural/rural) que se abrem hoje como
os campos estratégicos de intervenção.

do estatuto do estuário do Tejo como elemento de diferenciação

A grande lógica de desenvolvimento equitativo e igualitário, e os

territorial e potencial elemento de competitividade global. Associado a

derivados malogros da homogeneização encontram eco nesta hipótese

este elemento partilhado por mais de metade dos concelhos da AML, e

de especialização, na construção de uma imagem de conjunto, coesa e

aos quais se tem impulsionado diversas estratégias de aproximação ao

complementar, diminuindo a segregação metropolitana através da

rio, associa-se um outro elemento que se prende com a valorização da

reorganização específica (reabilitação, requalificação e revalorização) de

costa atlântica que encontra na frente da Costa de Caparica em Almada

cada um dos contextos urbanos enunciados.

um campo privilegiado de reflexão.
Estes exemplos enquadram-se na visão dualista da área protegida
como elemento de preservação estática e por vezes abandonada e as
estratégias interventoras de revalorização e aproximação.
O exemplo da Expo 98 e actual Parque das Nações, assume-se como
impulso transformador impondo uma nova mentalidade na exigência e
valorização do espaço público, promovendo o potencial natural dos
lugares. Deste modo, promove-se uma projecção crítica sobre as
medidas que daí derivaram e que potenciaram transformações em
zonas tão distintas como acontece em Alcochete nas propostas que
delineiam sobre a praia fluvial do Samouco ou em concretizações mais
específicas como acontece com a implantação de mega estruturas
comerciais e lúdicas. Igualmente o exemplo de Vila Franca de Xira, e as
diversas propostas para a frente ribeirinha (nas quais se integra também
o programa Polis), assumem-se nesta lógica de revalorização ambiental
como estratégia de reorganização e competitividade territorial. O
exemplo da Costa de Caparica e o plano Polis, de revalorização da
frente costeira assume-se no complemento da visão da revalorização
natural e o potencial atlântico em termos de turismo metropolitano.
Os exemplos seleccionados preconizam assim a estratégia da
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Em 1992, o Plano Estratégico de Lisboa,304 apresentava o registo na

CAPÍTULO VIII – Reabilitação dos centros

região de Lisboa de cerca de 2,8 milhões de deslocações diárias, das
quais 67% ocorriam em transportes públicos e 33% em transporte

8.1 Reabilitação

dos

centros

-

enquadramento

da

problemática em termos gerais

individual, sendo que no interior da cidade das 1,3 milhões de
deslocações diárias, 52% eram feitas em transporte individual. Esta
expressiva preponderância da utilização do transporte individual sobre
o colectivo no concelho de Lisboa, ainda hoje se verifica. Actualmente

Á A polarização metropolitana: despolarização ou fragmentação do

centro

Á

O

decréscimo

populacional

Á

Os

desequilíbrios

sócio-urbanísticos Á Os problemas da monofuncionalidade Á Qualidade
de vida e degradação ambiental

Lisboa recebe diariamente cerca de 240 000 veículos, com um número
de viagens a rondar os 2 300 000.305
A situação actual é ainda assim de uma polarização na capital
metropolitana, embora exista uma tendência recente de fortalecimento
de núcleos suburbanos em termos de autonomia e independência de

8.1A

8.1A A polarização metropolitana: despolarização ou fragmentação do centro

A metrópole de Lisboa e em especial o seu centro de administração e
serviços, assumiram desde sempre um aspecto polarizador sobre os
subúrbios periféricos. De facto, os movimentos pendulares, assumidos
tanto pela necessidade das populações se deslocarem diariamente a
esta área quer por necessidades de trabalho, sendo aí que se encontram
o maior número de escritórios e sede empresariais, quer pela
necessidade

de

aquisição

de

determinados

bens

ou

serviços,

assumiu-se durante muito tempo como uma das dinâmicas de

São no entanto os grandes investimentos em infra-estruturas de
acessibilidade e mobilidade espacial, que de certo modo impelem a
alterações

neste

processo,

Lisboa, tanto sobre o território metropolitano como sobre o país que se
assume ainda como factor determinante nesta tendência, controversa e
polémica sobre a qual agem as diversas acções de despolarização ou

fragmentação do centro. Acções que embora insuficientes e pouco
eficazes em termos de qualificação urbana, vão promovendo a
desertificação e o abandono de determinadas áreas da cidade.
De facto, a maior oferta de habitação, a preços mais acessíveis,
promove uma sedimentação populacional nas periferias que ao longo

influência primordiais (imagem 54).302

significativas

emprego. É no entanto e de certo modo esta histórica centralidade de

promovendo

acções

de

descentralização que embora em alguns casos se tenham feito de forma
acentuada, não se assumiram ainda como significativas para contrariar
este fenómeno de convergência ao centro (imagem 55).
Deste modo a migração pendular ao núcleo metropolitano é ainda

dos tempos se tem desenvolvido em torno do centro. E neste âmbito o
esvaziamento de Lisboa e em especial as suas zonas centrais, tem sido
muito notório. Esta desertificação em especial no domínio da habitação
e em particular das camadas mais jovens trás consigo toda uma
problemática de insegurança, criminalidade, etc. Fenómeno que na
última década se associou a um esvaziamento noutras áreas de serviços
e sedes empresariais, que encontraram vantagens de sediação mais

um fenómeno muito acentuado na Área Metropolitana de Lisboa que
tem sido combatido pelos municípios periféricos através do esforço de
criarem emprego, bens e serviços no seu território de forma a converter
essas áreas em centros de residências, de trabalho e de lazer. 303

origem e do destino e do motivo da deslocação, é de 4 858 671. Já o total de viagens
exceptuando as que têm origem e destino em Lisboa é de 3 738 641, independentemente do
motivo de deslocação. Estes valores incluem, por isso, viagens intra concelhias. O total de
viagens (independentemente do motivo) com origem nos concelhos da área metropolitana
(excepto Lisboa) e cujo destino é Lisboa corresponde a 524 090.» Rui Pedro Julião,
“Mobilidade e acessibilidade metropolitanas”, in AML (direcção e coordenação de José

302 Referência à variação do número de edifícios de uso residencial e não residencial

(segundo as classes definidas nos censos) entre 1991 e 2001 e a relação com a AML:
1991 – Edifícios em Lisboa 62 041 na AML 366 592.
2001 – Edifícios em Lisboa 53 387 na AML 402 590. Fonte: Censos – INE.
303

«O valor total de viagens na área metropolitana de Lisboa, independentemente da
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António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa, Área Metropolitana de
Lisboa, 2003, p. 231.
304 Câmara Municipal de Lisboa,

Plano Estratégico de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal

de Lisboa, 1992, p. 33.
305 Fonte: Quercus, 2004.
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54. Centros Á (Margarida Louro, 2004)
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competitiva

nos

arredores

vantagens

tendência acentuou-se de forma abrupta nos últimos anos. Deste modo

económicas na aquisição de terrenos e imóveis, melhores vantagens de

o valor da população em Lisboa em 2001 é muito semelhante ao que se

qualidade ambiental,

8.1B

acessibilidades,

Neste âmbito a qualificação atractiva da

registava em 1930, embora com uma distribuição geográfica muito

cidade tem-se assumido como uma das vertentes de intervenção

diferente. Esta diminuição de população não tem significado aumento

primordiais. Reassumir Lisboa como centro vocacionado para a

da qualidade de vida. A continuação da dependência de emprego no

habitação,

estratégias

terciário no concelho, tem acentuado a pendularidade da população

urbanísticas na acção de recuperar esta centralidade potenciada, mas de

metropolitana em relação aos serviços sediados na capital. Em 1991,

certo modo rarefeita ao longo das últimas décadas.

Lisboa concentrava mais de metade do emprego da região – cerca de

o

etc.).306

(melhores

emprego

e

lazer,

insurgem-se

como

586 000 postos de trabalho, em 2000 este valor passou para 337

8.1B O decréscimo populacional

Em termos populacionais, Lisboa enquadra-se no contexto da AML,

507.309

como o concelho que mais população perdeu nas últimas décadas.307

Nas freguesias mais antigas do interior do concelho (Encarnação,

Depois de tempos de forte crescimento populacional, atingindo uma

Madalena, Santiago), confirmam-se as tendências para a perda da

estabilidade demográfica que rondou os cerca de 800 000 habitantes

população, atingindo-se limiares críticos de abandono.310 Em termos

em 1981, a cidade de Lisboa viu cair a sua população residente para

gerais as únicas freguesias que registam aumento de população foram

660 000 habitantes em 1991, atingindo os 564 657 em

2001.308

Deste

modo, desde as últimas décadas que Lisboa vem perdendo população

Carnide, Charneca e Lumiar, sobre as quais se implementaram acções
urbanísticas sediadas sobretudo no uso habitacional.

no conjunto da AML. Se em 1981, a população de Lisboa representava

Globalmente a Área Central de Lisboa perdeu cerca de 117 mil

32% da população da AML, em 1991 fica-se pelos 26% e em 2001, pelos

pessoas, passando para uma população residente de 307 700

20%. Em cerca de 40 anos (1960-2001) a cidade de Lisboa perdeu

habitantes em 1991. Dentro da Área Central, as zonas históricas

30,5% da população. Este decréscimo iniciado na década de 60

perderam nos últimos dez anos, cerca de 40 mil habitantes, passando a

prolongou-se até aos nossos dias, com uma única excepção nos anos

ter uma população residente de apenas 83 800 pessoas.

80 resultante de uma conjuntura demográfica e social muito específica,

É muito preocupante esta hemorragia da população residente de

ex-territórios

Lisboa. Particularmente, por atingir, em especial, os estratos jovens e

ultramarinos, período que registou um acréscimo populacional. A

activos da população. As graves consequências urbanas deste processo

década de 80 representou assim uma fase de viragem no contexto

são:

que

coincidiu

com

o

retorno

da

população

dos

metropolitano. Deste modo ao período anterior de forte crescimento e

- o envelhecimento da população de Lisboa;

concentração populacional tanto em termos residenciais como de

- a degradação e desertificação das áreas centrais da cidade;

actividades, procedeu-se um processo de estabilização e retrocesso. De

- o alastramento dos dormitórios periféricos, condenando as

facto a estabilização de um conjunto de conjecturas, políticas,

populações a viver em áreas urbanisticamente desqualificadas.

económicas e sociais, reflectiram-se num período que em termos

Simultaneamente, agrava-se a dependência da população residente

demográficos se denunciou num abrandamento que atingiu valores

nas periferias relativamente ao emprego, que continua a concentrar-se

muito próximos aos equivalentes às grandes cidades europeias. Essa

em Lisboa, sem muitas alternativas a nível metropolitano. Esta situação
provoca

graves

consequências

na

vida

das

populações

e

no

funcionamento do sistema urbano: forte acréscimo dos movimentos
306 Referência às políticas municipais de concelhos como Oeiras e ao forte crescimento

empresarial nas últimas décadas.
307 Cerca de metade dos 19 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, mantém um

crescimento acima dos 10%. São sobretudo concelhos como Sintra, Sesimbra e Seixal os que
evidenciam os aumentos mais significativos.
308 Fonte: INE.
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309

Fonte: Plano Estratégico de Lisboa, 1991 e Desenvolvimento Económico e

Competitividade Urbana de Lisboa, 2004.
310 Referência à nota 313, p. 185 e à imagem 56, p. 186.
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Azambuja

Vila Franca
de Xira

Mafra

Loures

Odivelas
Sintra

Amadora
Montijo

Lisboa

Cascais

Alcochete
Oeiras

Almada

Moita

DESLOCA ÇÕ ES (N. º)

Barreiro
300
Seixal
14400

39100
Palmela

Setubal

Sesimbra

55. AML – deslocações para o trabalho com destino a Lisboa, 1998 Á (Cf. Rui Pedro Julião in AML, Atlas da AML, 2003)
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pendulares, diários, entre as periferias e as áreas centrais da cidade;

suburbano é reflexo directo de uma desajustada gestão deste

congestionamento

património

do

trânsito

e

dos

transportes

prolongadas deslocações casa-trabalho-lazer, nesta

que

acarreta

Região.311

problemas sócio-urbanísticos que impedem a qualificação da cidade. A
perda de população jovem, impele para o envelhecimento da população,
em

bairros

mais

antigos

pouco

qualificados.

da

falta

de

compatibilização

entre

as

habitantes.314
8.1D

8.1D Os problemas da monofuncionalidade

As características do centro urbano começam por sua vez a torná-lo

A

um factor de repulsão e não de atracção. A construção de centros de

marginalização e insegurança instalam-se como factores dominantes, o

escritórios (office parks) em centros periféricos e a melhoria das

que se certo modo dificulta acções de integração e

qualificação.312

As

acções de reintegração habitacional assumem-se como estratégias de

8.1C

e

expectativas imobiliárias e as reais expectativas da cidade e dos seus

Em termos gerais o decréscimo populacional reflecte-se em

geralmente

existente

acessibilidades no conjunto metropolitano começam a funcionar como
factores de atracção, tanto de população como de funções.

rejuvenescimento populacional, o que de certo modo se contraria pelas

Deste modo, ainda que desde sempre, Lisboa tenha assumido um

políticas de especulação imobiliária que tornam inacessíveis aos jovens

lugar de destaque em termos de centralidade e polarização na Área

compradores as habitações promovidas.

Metropolitana de Lisboa, a verdade é que progressivamente tem vindo a
perder esse estatuto, a favor de outros concelhos limítrofes, que

8.1C Os desequilíbrios sócio-urbanisticos

na

potenciaram essa movimentação. Primeiro, pela fuga da população

desqualificação do espaço da cidade, aumentando de certo modo a

residencial, e agora acompanhada também pela perda de outras

repulsa de sedimentação de actividades como a habitação. De certo

actividades, inclusivamente de grandes equipamentos.

Os

desequilíbrios

sócios-urbanísticos,

reflectem-se

modo, aspectos como o aumento das situações de exclusão e de

Os efeitos negativos dessa polarização fazem-se sentir no território

a

metropolitano como um todo, com forte congestionamento dos

degradação do património e a qualidade urbanístico-arquitectónica dos

principais corredores de acesso, fuga da função habitacional do centro

lugares. As carências habitacionais estão na origem dos principais

urbano

desequilíbrios

monofuncionalidade.

marginalização,

assumem-se

como

sócio-urbanísticos,

factores

afectando

que

uma

promovem

larga

faixa

da

para

a

periferia
Os

e

uma

crescente

problemas

da

tendência

para

a

monofuncionalidade,

população. De facto, o decréscimo da população residente está

assumem-se de forma marcante na desqualificação territorial. Não

associado ao abandono de áreas de habitação e à alteração de usos nas

apenas em termos de vivência urbana, pela promoção da insegurança,

áreas consolidadas da cidade.

da instabilidade social, mas também pelo desajuste de determinado tipo

Esta contradição dificilmente poderia ser mais flagrante, perante o
número extremamente elevado de edifícios abandonados ou devolutos
em Lisboa (imagem

56).313

de infra-estruturas de apoio, sendo frequente uma distorção entre a
concentração populacional e a concentração de equipamentos.

De certo modo, a pressão do crescimento

311 Cf. Câmara Municipal de Lisboa,

apresentados é possível concluir que embora sejam as freguesias periféricas do lado

Plano Estratégico de Lisboa, Lisboa, Câmara

Municipal de Lisboa, 1992, p. 21.

ocidental de Lisboa as que registam o maior número de casas abandonadas (Ajuda com
valores entre os 93 e os 110 registos, seguida de Santa Maria de Belém e Alcântara com

312 Refira-se a título de exemplo a falência da proposta de introdução da habitação no

valores entre os 74 e os 92 registos), em termos de concentração (por edifício, por habitante

plano de recuperação da área sinistrada do Chiado. A falta de enquadramento da estratégia e

e por densidade), são de facto as freguesias mais centrais do núcleo histórico antigo (zona

o isolamento do acto de qualificação não permitiram a eficácia do plano. De facto, hoje são

da Baixa, do Castelo, do Bairro Alto, etc…) as que registam os valores mais acentuados.

escassos os exemplos de habitação nos edifícios projectados. A insegurança da zona

Fonte: site da Lisboa Abandonada www.lisboa_abandonada

(praticamente deserta durante a noite) associada à ausência de estacionamento privado não
permitiram a fixação de residentes. Hoje os fogos projectados estão ocupados com serviços,
pequenos escritórios, consultórios de médicos ou advogados.
313 O observatório

Lisboa Abandonada apresentava no seu site de divulgação em Março

de 2004 os registos das casas abandonadas em Lisboa, organizando essa informação em:

total, por edifício, por habitante e por densidade. Deste modo a partir da leitura dos registos
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314 Como nota de referência

apontam-se os cerca de 100 000 fogos devolutos em

Lisboa, que se ocupados reduziriam entre cerca de 30 a 40 % dos movimentos pendulares
que ocorrem entre Lisboa e os diversos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Cf. José
Manuel Viegas, “Transportes, Acessibilidades e Desenvolvimento Urbano na AML: relações
para a mobilidade metropolitana”, Seminário
Desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa, Mafra, 2002.

determinantes

sobre

Planeamento

e
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Total de Alojamentos
Abandonados

Densidade de Alojamentos
Abandonados (N.º de alojamentos por Km2)

1 -18

0-9

19 - 37

10 -18

38 - 55

19 - 36

56 - 73

37 - 73

74 - 92

74 - 145

93 -110

146 - 290

Total de Alojamentos Abandonados
por cada 1000 Edif ícios

Total de Alojamentos Abandonados
por cada 1000 habitantes

0-9

0-2

10 - 19

3-4

20 - 38

5-8

39 - 75

9 - 15

76 - 150

16 - 30

151 -300

31 - 60

56. Lisboa – alojamentos abandonados Á (Lisboa Abandonada, 2004)
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A renovação urbana em Lisboa, registou nas últimas décadas uma

da cidade em termos de vivência e qualificação espacial. Estas acções

forte tendência para a ocupação do terciário. Esta valorização da

isoladas assumem-se sobretudo como alertas na consciencialização de

implantação de serviços em detrimento de outros usos como a

uma problemática complexa e que se arrasta ao longo das últimas

habitação ou os equipamentos, assume-se como um dos aspectos mais

décadas. Aspectos que se ligam a outras vertentes como a qualificação

complexos da problemática que caracteriza hoje as zonas centrais e as

cultural, a promoção de espaços de ócio e de lazer compatíveis, etc., no

diversas estratégias da sua reabilitação. De facto, este ritmo acelerado

intuito de ressaltar o potencial cultural da cidade, que cada vez mais

dos últimos anos da renovação urbana assente na implantação de

parece assumir-se como uma vertente privilegiada de exploração na

serviços, agravou significativamente as condições de funcionamento, de

acção de reabilitação.

conforto e até de segurança das zonas centrais da cidade.

A par com este factor aliam-se aspectos ligados à degradação física

O ritmo de substituição de usos e o aumento da área de construção
não

têm

sido

pela

renovação

das

redes

de

apresentam

um

elevado

grau

de

envelhecimento

e

decadência

telecomunicações, pelo reforço da capacidade de estacionamento, pela

assumindo por vezes estados de verdadeira ruína com os quais tem de

oferta de transportes públicos, nem pelo aumento da capacidade e de

se confrontar o dia-a-dia da cidade.

conexão da rede

8.1E

acompanhados

e patrimonial dos edifícios. Muitos edifícios devolutos e abandonados

viária.315

Actualmente

algumas

acções

de

reintegração

destas

zonas

Estes aspectos são ainda hoje notórios nos tecidos mais centrais da

promovem situações provisórias de ocupação e utilidade funcional

cidade de Lisboa, nas quais a implementação de edifícios ligados à

diversas. Se numa primeira fase as funções de utilização estão

sediação de escritórios e de serviços são aspectos muito marcantes e

associadas a parques de estacionamento provisórios,317 hoje em dia

significativos no pulsar vivencial da cidade.

introduzem-se algumas acções lúdicas de diversão como é exemplo
inaugural a pista de gelo instalada na Avenida 24 de Julho.318

8.1E Qualidade de vida e degradação ambiental

A densificação e sobrecarga da utilização da cidade convergiram

Neste âmbito destacam-se ainda os desequilíbrios de muitos dos

assim em níveis de desconforto que de certo modo acentuaram as suas

ecossistemas

naturais.

A

degradação

das

praias

e

dos

rios

debilidades ocupacionais.

assumiram-se nos últimos anos como aspectos de forte reflexão e

A terciarização sustentada na utilização do transporte individual,

intervenção, implementando-se medidas de forma a reconduzir o

apropriaram-se do espaço da cidade despromovendo a utilização e

ambiente urbano de Lisboa a níveis mais satisfatórios. Neste âmbito, a

qualificação do espaço público. Esta desqualificação reflectiu-se não

consciência pública do ambiente e da sua valorização assumiram-se

apenas no desprezo físico da cidade onde os arruamentos, passeios,

como vertentes primordiais de intervenção. As políticas públicas

jardins são até finais da década de 90, espaços pura e simplesmente
abandonados, mas também em termos ecológicos e ambientais.316
Neste âmbito a Expo 98, e a culturalização do espaço público,
assumiram-se durante o início dos anos 90 em políticas de reintegração

317 Referência a algumas ocupações abusivas de edifícios/terrenos devolutos com

parques de estacionamento tarifado em zonas de elevado valor patrimonial: o Palacete
integrado numa área protegida pelo IPPAR na Avenida Fontes Pereira de Melo (actualmente
ocupado com estacionamento); os terrenos dos actuais edifícios dos Terraços de Bragança
(que incluem a área classificada da cerca fernandina) e que foram ocupados até ao início das
obras com estacionamento; a Praça do Comércio, que até meados dos anos 90, funcionou

315 Cf. Câmara Municipal de Lisboa,

Plano Estratégico de Lisboa, Lisboa, Câmara

Municipal de Lisboa, 1992, p. 32.
316 Referência às diversas acções de valorização ambiental e o combate à poluição do ar

e do ruído e as iniciativas da proibição e do controle do uso do automóvel.

«Em Setembro, agora, celebra-se ou comemora-se ou experimenta-se o “dia europeu
sem carros”. Estes dias folclóricos tiveram a vantagem, talvez, de trazer para um campo um
pouco mais alargado, a discussão sobre a emergência de uma viragem na política de
transportes das grandes cidades portuguesas». Manuel Graça Dias, Passado Lisboa Presente
Lisboa Futuro, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2001, p. 24.
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como estacionamento camarário.
318 O inédito equipamento de lazer (que funcionou durante os meses de Inverno de

2004), com uma área de 800 m2, tinha 8 a 10 cm de espessura de gelo e dispunha de 500
pares de patins de gelo, um chalé para mudança de patins e acessórios diversos para
animações – balizas, stocks, equipamentos para hóquei no gelo. Mais do que um local para a
prática e aprendizagem da patinagem no gelo, pretendia-se que a pista funcionasse como
um pólo importante de animação da zona integrada com bares, esplanadas, uma bancada
com 300 lugares e um programa regular de eventos, que abrangia projecções multimédia,
actuações de DJ’s, música de dança, entre outros.
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encontraram aqui lugar para um discurso activo e interveniente que
embora embrionário, parece assumir campos futuros de actuação.
Deste modo, o contexto assume-se dentro de uma complexidade
objecto-paisagem sobre as quais interagem diversas escalas de reflexão
e intervenção. É o potencial das grandes e pequenas acções, dos
grandes e pequenos contextos, dos grandes e pequenos projectos, que
podem constituir o potencial da reorganização e reabilitação urbanística
das zonas centrais do sistema metropolitano, nas quais Lisboa se
destaca de forma primordial.
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gerais por um plano de retícula orientado de forma perpendicular ao rio

8.2 Exemplos seleccionados: Lisboa (Baixa/Avenidas)

no sentido sensivelmente norte-sul, articulando duas grandes praças: o
Terreiro do Paço/Praça do Comércio (a sul) e a Praça do Rossio (a norte).
As ruas são de diferentes larguras consoante a orientação e as funções

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados:
Baixa-Chiado,

Avenidas:

o

eixo

Restauradores-Entrecampos

Á

Caracterização geral em função do concelho: estrutura do edificado,
estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM
Á Caracterização específica em função das tipologias de consumo
implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio
e lazer
8.2A

especial o seu centro que se destaca a zona da Baixa-Avenidas, como
caso de estudo eleito na caracterização e destaque de estratégia de
reorganização territorial centrada na reabilitação urbana (imagem 57).
De facto, esta zona preconiza em si mesma o centro de Lisboa, o
tradicional CBD (Central Business District), correspondendo a uma
mancha alargada a partir da zona histórica da Baixa-Chiado englobando
áreas a norte, com uma terciarização acentuada de espaços cujo uso
predominante anterior era o residencial, e que hoje corresponde a uma
massiva

de

escritórios

e

de

serviços,

assente

num

envelhecimento da população que ainda reside em alguns edifícios
desta área. Este processo de envelhecimento é ainda acentuado pela
ausência de equipamentos, o que de certo modo promove uma dupla
segregação: social e espacial. A exclusividade de funções e a tendência
da monofuncionalidade com a concentração de terciário e muito
especialmente do superior quaternário (bancos, seguros, prestação de
serviços a empresas), acompanhadas pela perda habitacional, acentuam
segregação

e

interdependência

funcional

e

a

polarização

centro-periferia.

seguintes, a centralidade de Lisboa. A Baixa reuniu durante tempos a
especialização comercial, acabando depois por ceder à terciarização,
tornando-se a partir de meados do século XX, lugar privilegiado para a

como

importância urbana. O esvaziamento da função habitacional, a fraca
competitividade em termos de acessibilidade e centralidade para a
ocupação terciária (em relação às Avenidas Novas, por exemplo),
conferiram à zona um sentido de clara decadência.
O exemplo do eixo Restauradores-Entrecampos, assume-se ligado
directamente ao crescimento da cidade para norte, através de um plano
sustentado em habitação dirigido para uma classe média alta, sobre o
qual se associaram posteriormente melhores acessibilidades (a rede de
metro), que rapidamente proporcionou a expansão do terciário, que
figura hoje como uma das actividades predominantes.
Interligado com a intervenção pombalina, o início deste eixo figura
na praça dos Restauradores, outrora o Passeio Público da cidade,
mandado construir em 1764, que constava de uma alameda de 300x90
metros consolidando uma área na altura de arrabalde fora da cidade.
Pela orientação, pelos alinhamentos e pelas dimensões, este passeio
acabaria por estruturar os traçados de crescimento da cidade para norte
quase cem anos mais tarde.
O jardim dá assim lugar ao plano da avenida da Liberdade, com dois
bairros imediatamente adjacentes: o Bairro Barata Salgueiro (lado

A reconstrução do centro de Lisboa, após o terramoto de 1755,
assumiu-se

Foi neste contexto que se desenhou durante os dois séculos

entra numa fase de decadência acentuada em termos de vivência e

É neste contexto de problemáticas gerais que afectam Lisboa e em

a

sismos, com uma estrutura interior flexível e independente da fachada.

sediação de empresas e serviços. É na sequência deste processo que

8.2A Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados: Baixa-Chiado, Avenidas: o eixo Restauradores-Entrecampos

ocupação

a que se destinam, os edifícios são pensados para resistirem aos

uma

intervenção

urbanística

de

significativa

importância em termos nacionais. Não só pela escala da intervenção,
como sobretudo pela eficácia do processo aplicado, revelaram-se
contributos significativos para a definição cultural e social do país
durante os anos que se seguiram. A reedificação da capital definiu-se
no contexto do iluminismo europeu, estabelecendo-se em termos

PARTE III – CAPÍTULO VIII REABILITAÇÃO DOS CENTROS

ocidental) e o Bairro do Conde Redondo (lado oriental), cujas obras de
construção se iniciam em 1879, até cerca de 1886. Este conjunto é
constituído por uma intersecção de duas malhas: uma ortogonal,
definida pelo eixo da avenida que deriva da preexistência do Passeio
Público e pelos arruamentos desses bairros e a radial formada pela
rotunda e pelas quatro vias que dela irradiam. Os seus limites físicos
correspondem às vias já existentes: o Rato-Calçada do Salitre a oeste,
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57. Identificação dos casos de estudo – Lisboa (Baixa/Avenidas) Á (Margarida Louro, 2004)

190

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

as ruas de S. José-Sta. Maria a este, ou a limites impostos pela lógica do

Em termos de crescimento e transformação territorial, a análise
efectuada descrimina-se em duas vertentes fundamentais. Uma mais

plano: o Parque Eduardo VII a norte e a cidade antiga a sul.
A continuidade deste processo de crescimento para norte, dá-se em

ligada ao enquadramento geral em função do concelho destacando

1888, com a apresentação da proposta realizada pelo Engenheiro

aspectos específicos ligados à estrutura do edificado, à estrutura da

Ressano Garcia, que contemplava a urbanização de uma vasta zona da

mobilidade principal, à caracterização da população e das suas

cidade que englobava a área do anterior plano da avenida e se estendia

dinâmicas, assim como da estrutura funcional em especial dos

ao Campo Grande, assumindo-se como elo de ligação entre os dois

parâmetros do Plano Director Municipal em vigor. Aspectos que são

planos a Avenida Fontes Pereira de Melo, sobre a qual os novos

confrontados no contexto geral da AML e analisados no período

arruamentos são definidos. Este plano estrutura-se na ideia simples de

específico da última década entre 1991 e 2001. Uma outra vertente da

uma espinha articulada em dois pontos (a Rotunda do Marquês e a Praça

análise foca já de forma específica as dinâmicas territoriais, ocorridas

Duque de Saldanha) que se expande a partir da malha existente,

durante o mesmo período em função das tipologias de consumo

preconizando a ideia do primeiro eixo moderno de carácter claramente

implantadas destacando os espaços de comércio, os espaços de cultura

extra-urbano, que marca a saída/expansão para a cidade.

e espaços de ócio e lazer, mais relevantes.

É assim sobre esta estrutura moderna de crescimento urbano, muito
inspirada

nos

Em termos de edificado a malha da cidade de Lisboa, caracteriza-se

geométricas alamedas de árvores, que se sedimenta uma nova zona da

pela sua densificação radial, rarefazendo-se à medida que se aproxima

cidade que até meados do século XX, se assume com carácter

dos limites do concelho. A zona mais densa acaba por ser delimitada

fortemente residencial. A expansão das redes de transportes, em

por caracterizações espaciais concretas como o Parque do Monsanto a

meados do século XX aumenta a centralidade da zona, e assume-se

poente, os eixos viários da Avenida dos Estados Unidos da América e a

como

e

Avenida das Forças Armadas a norte e o bairro Madredeus a nascente. Já

descaracterização morfológica e funcional desta área. Os anos 70 e 80

fora deste núcleo mais denso destacam-se zonas como Alvalade e

demarcam-se como fundamentais nesta alteração funcional, a escassa

Belém que acabam por se integrar na malha edificada quer pela sua

habitação vai dando lugar a escritórios e serviços, assumindo-se

morfologia específica, quer pela estrutura viária de enquadramento com

posteriormente

devolutos,

o centro. Num segundo plano destacam-se outras zonas como Benfica,

implantando novas situações, através de tipologias, que reinventam a

que se desenvolveu ao longo da estrada de Benfica (noutros tempos

imagem e a métrica da malha.

grande eixo de comunicação com o exterior de Lisboa) e os Olivais na

dos

a

parisienses,

factores

demolição

de

primordiais

total

de

quarteirões

na

alguns

regulares

8.2B

e

um

modelos

8.2B Caracterização geral em função do concelho: estrutura do edificado, estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

transformação

prédios

Neste contexto insurgem-se já algumas incursões de combate a esta

zona oriental da cidade. Estes dois bairros de Lisboa (Benfica e Olivais)

desertificação do núcleo central, através de acções que tirando partindo

acabam por se relacionar com eficácia com o resto da cidade devido aos

da mais valia da centralidade e do carácter histórico da zona investem

eixos urbanos que ligam o centro da cidade com a sua "periferia

na atractividade, com espaços comerciais de grande qualidade e

interna", como por exemplo a 2ª circular, a Avenida da República e a

prestígio, associadas a zonas de ócio e lazer específicas (recintos

Avenida Almirante Reis. Por outro lado, estas zonas estão também

desportivos, health clubs) sobre os quais se implantam algumas formas,

servidas por acessibilidades ferroviárias tanto de comboio como de

embora ainda tímidas, pelo investimento económico que exigem na

metro de importância significativa em termos concelhios. Relativamente

estratégia

Correspondendo

à transformação e crescimento do edificado entre 1991 e 2001, é

geralmente a condomínios fechados ou habitações de alto standard, que

possível identificar processos mistos e simultâneos de expansão e

embora não

à necessidade de rejuvenescimento da

reconversão. A leitura da evolução do edificado (imagem 58), permite de

população e fixação da habitação no centro da cidade têm no entanto

forma objectiva auscultar estes fenómenos. Se por um lado é possível

tem cada vez mais procura.

identificar intervenções pontuais no tecidos mais compactos do centro

de

reinserção

respondam

do

uso

habitacional.
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58. Lisboa: estrutura do edificado e da mobilidade principal em 1991 e 2001 - sobreposição das tipologias de consumo mais relevantes Á (Margarida Louro, 2004)
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da cidade, por outro identificam-se acções de maior escala e impacto

organiza-se em 4 linhas suburbanas (Cascais, Sintra, Azambuja e

que denunciam tantos processos de expansão territorial da cidade

Fogueteiro), destacando-se esta última como a transformação mais

existente, como reconversões de áreas obsoletas e transitórias.

significativa, já que a sua abertura em Setembro de 1999, inaugurou a

Observa-se então que zonas como Benfica, Telheiras, Carnide, Pontinha,

ligação ferroviária entre as duas margens. Em termos de metro,

Lumiar, Chelas e Olaias sofrem um grande crescimento, impulsionado

registam-se as transformações mais significativas. Composto por

por infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias subjacentes. A zona em

apenas três linhas em 1991, dispõe actualmente de quatro linhas

que este facto é mais notório é a noroeste da cidade (Pontinha,

(amarela: Campo Grande-Rato;319 azul:Pontinha-Baixa/Chiado; verde:

Telheiras, Alto dos Moinhos e Laranjeiras) onde o surgimento do Eixo

Campo

Norte-Sul, da Avenida Lusíada, e da CRIL assim como o prolongamento

transportando anualmente 166 milhões de passageiros.320 O transporte

do metro, impulsionaram um crescimento acentuado. Noutros casos, o

fluvial é assegurado pela Transtejo com seis percursos de ligação entre

processo de reconversão assume-se de forma determinante, tanto em

as duas margens do rio Tejo (Alcochete, Barreiro, Cacilhas, Montijo,

contextos de áreas obsoletas de utilização portuária como é exemplo a

Seixal e Trafaria), transportando 32 milhões de passageiros por ano.321

zona industrial a oriente e onde se destaca a intervenção da Expo 98,

Neste âmbito a principal transformação entre 1991 e 2001, registou-se

actual Parque das Nações, como em zonas de reconversão social (como

na capacidade de transporte pela aquisição de novos catamarans

são exemplo os bairros sociais em Chelas), como em zonas de tecido

(introduzidos na frota em 1995).

histórico, onde se destaca a reabilitação dos quarteirões do Chiado.

Grande-Cais

do

Sodré

e

vermelha:

Oriente–Alameda),

Sobre a população e em termos de referência à sua caracterização

Sobre a estrutura de mobilidade principal destaca-se a referência à

geral (tipo de população tanto residente como presente, estatuto social

caracterização geral dos principais eixos e aos tipos de mobilidade

e cultural), focando aspectos da sua variação no período entre 1991 e

implantados. Deste modo e seguindo uma classificação geral em termos

2001 registam-se várias tranformações. Se em 1991 a população

de vias principais, vias secundárias, linhas de comboio, linhas de metro

residente em Lisboa atingia os 663 394 habitantes e a densidade

e

populacional era de 7 898 Hab/Km2, tem-se registado na última década

percursos

fluviais,

evidenciam-se

os

seguintes

aspectos

de

caracterização e transformação.

uma perda de 106 597 habitantes, totalizando cerca de 564 657

A actual rede viária da cidade decorre da implementação da estrutura

habitantes e atingindo a densidade populacional de 6 722 Hab/Km2. A

viária definida tanto pelo Plano Estratégico de Lisboa, como de forma

variação global representa um forte declínio, sendo poucas as

mais directa do Plano Director Municipal de 1994. Trata-se de uma rede

freguesias que registam crescimento populacional (Carnide 39,2%,

que resulta da sobreposição de uma estrutura rádio-concêntrica ao

Charneca 6,2%, Encarnação 4,2%, Santa Engrácia 23,1%).322 A análise dos

existente sistema reticular e que marca a transição entre a rede viária

valores registados no último censo à população e edificado, revela uma

arterial (de grande capacidade) e a rede viária principal. A análise dos

fraca presença de população no centro da cidade e um aumento gradual

registos de caracterização da mobilidade entre 1991 e 2001, denunciam

desta na periferia. Esta tendência acentuou-se na última década

essa tendência, sendo notório o reforço de determinadas articulações

decorrente da terciarização dos centros a par com a oferta de novos

viárias sobre as quais se desenharam transformações em termos de
ocupação de edificado e da implementação das suas funções. Ao nível
dos eixos principais destacam-se o fecho da CRIL e a sua ligação com a
2ª Circular, o eixo Norte-Sul e as articulações com a CREL (ligações com
a A 1, A 8 e a Ponte Vasco da Gama). Estas estruturas permitiram
sobretudo articular redes pesadas de transporte, tanto de mercadorias
como de passageiros, assegurando a transição entre os sistemas de
transportes regionais e urbanos. A rede ferroviária (comboio e metro),

319 Referência ao actual prolongamento desta linha até Loures (em Março de 2004).
320 Fonte: CML; UNL-FCSH,

Lisboa em Mapas – informação geo-referenciada, Lisboa,

Câmara Municipal de Lisboa – Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística Departamento de Informação Urbana e Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas - Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Setembro de
2001. Referência à espacialização da rede de metro nos anexos.
321 Fonte: ibid.
322 Fonte: ibid.
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59. Lisboa: uso de solos em 1990 Á (Cf. José António Tenedório in AML, Atlas da AML, 2003)
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espaços residenciais em áreas mais afastadas, onde o preço do solo é

em grande parte destinada à armazenagem e às actividades industriais

mais favorável à construção de imóveis para fins residenciais. Deste

do porto de Lisboa. Em termos de equipamentos, a distribuição

modo, uma leitura pormenorizada da distribuição populacional, permite

polarizada revela uma forte concentração no centro e nas zonas mais

identificar a existência de grandes vazios populacionais aos quais

habitacionais a norte e a poente. Deste modo, em termos de

corresponde a zona destacada da Baixa-Chiado e Eixo das Avenidas. A

transformação funcional entre 1991 e 2001, registam-se pequenos

estrutura da população residente tem uma caracterização bipolar tanto

núcleos de intervenção, ligados sobretudo à ocupação por usos mistos.

em termos etários, como de actividade, de qualificação ou de

É o caso do Chiado, onde e devido à remodelação impelida pelo plano

caracterização sócio-económica. São assim as zonas residenciais que

de recuperação da zona sinistrada do Chiado, se introduz a componente

ocupam os núcleos mais centrais as que manifestam uma população

habitacional. Em termos de ocupação terciária o eixo das Avenidas

mais envelhecida, com menores habilitações académicas, sendo as

Novas (Marquês do Pombal – Campo Grande) é intensificado já que se

zonas residenciais periféricas mais recentes as que assumem os valores

alastra para as suas vias paralelas e transversais. É de realçar que tal

de população mais jovem, mais habilitada e activa.

como a Avenida da Liberdade, a Avenida da República e a Avenida 5 de

Em termos de estrutura funcional, uma leitura homogénea das

Outubro ganham um novo estatuto, sendo fortemente compostas por

manchas de ocupação revela como presença primordial a função da

edifícios de serviços. Em termos de ocupação, a presença industrial em

habitação (imagem 59). Ressalva-se no entanto aqui as referências já

Lisboa

anteriormente expressas sobre a problemáticas dos edifícios com

habitacional e mista, do qual se destaca o plano da Expo 98, e actual

alojamentos

acentuadamente

Parque das Nações. A lógica de implantação de equipamentos segue a

crescente. Nesta leitura geral destaca-se de forma vísivel a ocupação de

tendência polarizada sobre a área do concelho, destacando-se algumas

uma zona mais central que corresponde à área da Baixa-Chiado e se

infra-estruturas que de acordo com as diversas lógicas de ocupação

estende de forma notória pelo eixo da Avenida da Liberdade, Avenida

interactuam com os tecidos existentes revalorizando-os e recriando

Fontes Pereira de Melo e Avenida da República às quais corresponde

novas atractividades como são exemplo: o Centro Cultural de Belém, o

abandonados

e

cuja

tendência

é

uma ocupação mista predominantemente de comércio e

serviços.323

diminui,

sendo

reconvertida

com

planos

de

ocupação,

Em

Centro Comercial Colombo, o El Corte Inglês, o Centro Comercial Vasco

complemento com este eixo terciário, destaca-se ainda o exemplo da

da Gama, o Olivais Shopping, o Atrium Saldanha, etc.). Deste modo e

Avenida Almirante Reis, que se estende pelo Areeiro, e pela Avenida de

enquadrando

Roma, onde a presença do uso misto se desdobra entre os serviços, a

destaca-se a identificação das 30 Unidades Operativas de Planeamento

habitação e o comércio. Mais timidamente refere-se a estrada de

e Gestão, nas quais se inserem as zonas da Baixa (UOP 08),325 e as

alguns

aspectos

do

Plano

Director

Municipal,324

Benfica que nasce em Sete Rios e segue para fora de Lisboa. Em termos
industriais destaca-se a localização da frente rio (sobretudo a oriente),
324 O Plano Director Municipal de Lisboa, foi aprovado pela Assembleia Municipal em 26

de Maio de 1994, ratificado pelo Governo em 14 de Julho de 1994 (resolução do Conselho de
Ministros 94/94) e publicado em Diário da República, n.º 226, de 29 de Setembro de 1994.

«Considerámos áreas funcional e espacialmente homogéneas, os conjuntos urbanos

Em termos gerais todo o concelho de Lisboa é considerado no PDM, abrangido por uma

delimitados não só a partir das actividades que se processam nesses espaços, como também
pela contiguidade e, em grande medida, pelas semelhanças de paisagem humana, definidas
estas não só pelas características físicas, económicas e sociais, como também pelo seu
conteúdo histórico-urbano. Mas em última análise, o factor de demarcação mais decisivo foi
e identidade de comportamento na localização das funções centrais que analisámos para o
século XX.
Estabelecemos nove áreas homogéneas: 1) Baixa-Chiado; 2) Cais do Sodré; 3) Avenida
da Liberdade-Marquês do Pombal; 4) Avenidas Novas; 5) Avenida Almirante Reis; 6) Áreas
Anexas do Centro; 7) Oeste; 8) Norte; 9) Leste.» Jorge Gaspar, Aspectos da Dinâmica
Funcional do Centro de Lisboa, Lisboa, Centro de Estudos Geográficos – Instituto de Alta

única classe de espaço – Espaço Urbano, que por sua vez se subdivide em diversas

323

Cultura, 1972, p. 16.
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sub-classes divididas por áreas em função do seu estatuto urbanístico: históricas,
consolidadas, de estruturação urbanística, de reconversão urbanística, verdes, de usos
especiais, de equipamentos e serviços públicos, de investigação e tecnologia, canais, zona
de intervenção da Expo 98, e azinhagas. Referência aos anexos.
325

«A UOP 08 deve ser objecto de planos municipais de ordenamento do território

(PMOT) ou de regulamento municipal, com os seguintes objectivos: promover a elaboração
de estudos especializados que regulamentem as condições de intervenção nos edifícios e
nos espaços públicos; preservar a identidade histórica e arquitectónica, com vista à
classificação da Área Histórica da Baixa como Património Mundial; garantir a sua
revitalização e revalorização funcional.» Câmara Municipal de Lisboa, Plano Director
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zonas do eixo terciário das avenidas (UOP 11),326 como áreas que

complemento a estas acções e associada à proliferação das lojas de

exigem intervenções urbanísticas específicas e/ou prioritárias por parte

franquia (franchisings), que se instalam por todo o país a partir dos

da Câmara Municipal de Lisboa.

anos

8.2C

8.2C Caracterização específica em função das tipologias de consumo implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

Sobre as tipologias de consumo implantadas (imagem 58), a
caracterização geral da evolução 1991-2001, destaca-se sobre as

90,

destacam-se

algumas

intervenções

de

comércio

mais

especializado, de cadeias mundiais ligadas a grandes marcas em zonas
mais prestigiadas da cidade, como estratégia de reabilitação, como
acontece no Chiado e na Avenida da Liberdade.

intervenções mais significativas tanto ao nível dos espaços de comércio

Em termos de espaços de cultura destacam-se acções associadas

com a implantação de grandes superfícies, de centros comerciais, e de

tanto a incursões de recuperação como de construção de raíz.

comércio especializado; dos espaços de cultura tanto na recuperação de

Associada a esta última destaca-se, o grande empreendimento do

infra-estruturas existentes como de construções de raíz; e dos espaços

Centro Cultural de Belém, construído no início dos anos 90 e que de

de ócio e lazer, nos quais se destaca o exemplo da Expo 98.

certo modo marca o reforço cultural do contexto territorial em que se

Em termos de comércio a caracterização da cidade determina-se

insere. Associado a esta acção destacam-se outros empreendimentos,

pelo surgimento, nesta década de novos focos de atracção, criando

como são exemplo a herança cultural da Expo 98, impressa nos

novas centralidades e que visam como objectivo comum a reabilitação

diversos equipamentos de museus, teatros, espaços expositivos,

dos tecidos e do estatuto dos lugares tanto no contexto do concelho

pavilhões multiusos, etc. Em complemento de realçar também outras

como da AML. Deste modo, e no que se refere aos espaços de comércio,

incursões associadas não à construção nova mas à recuperação, como

distinguem-se diversas acções. Por um lado a introdução de novos

acontece em alguns teatros e museus da cidade, assim como à

conceitos, ligados às grandes superfícies que se destacam em

promoção de diversas actividades culturais (festivais, exposições, etc.),

implantações integradas em zonas fortemente residenciais como

em edifícios ou lugares monumentais que associadas à promoção lúdica

Telheiras. Por outro lado, o destaque para os grandes centros

da cidade vão ganhando cada vez mais importância e destaque. Ainda

comerciais, que a partir da segunda metade da década de 90, se

neste âmbito a referência para o significativo aumento de salas de

imprimem de forma intensa sobre o território de Lisboa, em situações

cinema

mistas de forte ligação aos aspectos potenciais do contexto urbano em

empreendimentos comerciais.

durante

a

década

de

90,

ligadas

sobretudo

aos

que se inserem, como são exemplo os Armazéns do Chiado (e o

Na transformação ao nível dos espaços de ócio e lazer, sobressaem

enaltecimento do enquadramento histórico), o Centro Vasco da Gama (e

as estratégias de revalorização dos contextos paisagísticos naturais,

o enaltecimento do valor paisagístico), ou o Olivais Shopping (e a

com principal evidência na frente rio tanto a poente no troço

predominância do contexto fortemente habitacional). Associados a estes

Algés-Alcântara, como a nascente no troço da Expo 98/Parque das

exemplos destaca-se ainda o Colombo como um exemplo de grande

Nações,

escala, que até 2001 se assume com estatuto regional e nacional. Em

intervenções que assumem a vontade de ligar a cidade ao rio tanto na

acções

que

se

complementam

com

outras

pequenas

Avenida 24 de Julho como na zona portuária oriental. A completar esta
estratégia destaca-se, embora ainda e de forma embrionária, as acções
Municipal, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1994, p. 145.
326

«o Eixo Terciário das Avenidas da Liberdade, Fontes Pereira de Melo, República e

Campo Grande, pela sua importância na estrutura urbana da cidade, deve ser objecto de
planos municipais de ordenamento do território (PMOT), com os seguintes objectivos: definir
as condições de alteração de usos e das características arquitectónicas dos edifícios
existentes e dos novos edifícios; definir os edifícios destinados a habitação e hotelaria e
edifícios de usos mistos; definir as características e o tratamento do espaço público com
vista à sua valorização urbanística; integrar o sistema de transportes no espaço urbano;
propor soluções para a revitalização do comércio e do espaço público; propor uma imagem
urbana qualificada para o Eixo Terciário.» Ibid., p. 146.
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de recuperação do Parque Natural do Monsanto, como espaço de lazer e
lúdico da cidade.
É enquadrado neste contexto de caracterização das principais
transformações que ocorreram entre 1991 e 2001, que se evidenciam
os planos/projectos seleccionados na identificação de um processo de
reorganização territorial, que assente no consumo, assume como
fundamento a reabilitação das zonas centrais.
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8.3 Reabilitação dos centros – metodologias e acções de
intervenção

É

assim

num

conjunto

relativamente

escasso

de

estratégias

programadas que se destaca esta visão crítica sobre os diversos
planos/projectos seleccionados.
No comum desta selecção destaca-se de certo modo a recente

8.3A

Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

temporalidade das intervenções, sendo que todos os exemplos

Á Descrição dos planos/projectos Á Reabilitação vivencial do espaço

constituem intervenções da última década, alguns já construídos, em

urbano – síntese crítica

construção ou até mesmo em ainda discussão crítica como são exemplo
os projectos de recuperação da Praça do Comércio e do quarteirão da

8.3A Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

No que se refere ao enquadramento das metodologias e acções de

antiga Feira Popular. Além deste aspecto significativo de uma época que

intervenção seleccionadas, destaca-se a referência ao Plano Director

tal como enquadrado anteriormente, foi determinante na alteração de

Municipal em vigor desde 1994, assim como os diversos Planos

um conjunto de aspectos da mentalidade social e urbana, e que de certo

Municipais de Ordenamento do Território (nos quais se incluem planos

modo se reflectiu de forma marcante na vivência, na programação e na

de urbanização e de pormenor) e sobre os quais se delinearam nos

imagem da cidade.

últimos anos as diversas propostas avaliadas (imagem 60, 61, 62 e 63).
Neste âmbito referem-se como acções específicas, um conjunto de
intervenções

isoladas

nas

quais

se

enquadram

os

Neste

âmbito

os

exemplos

seleccionados

destacam-se

pelo

conteúdo programático e pelas estratégias de reabilitação centradas na

diversos

introdução de aspectos inovadores que afirmam o objectivo primordial

planos/projectos seleccionados sobre a zona em estudo. O plano de

da promoção do lugar, da referência do seu potencial competitivo e de

recuperação da zona sinistrada do Chiado, assume-se como a

certo modo da sua reorganização territorial no sistema mais vasto das

estratégia mais global, implementada após o incêndio que afectou esta

redes de lugares e neste caso específico do sistema metropolitano.

zona da cidade e que se reflectiu na implantação de um plano de

8.3B

8.3B Descrição dos planos/projectos

pormenor que de forma escassa abrangeu alguma área abrangente.

A destruição do Chiado (localizado na parte alta da Baixa), pelo

Ainda actualmente esta estratégia encontra eco em outras acções

incêndio de 1988, afectou os valores históricos e culturais da cidade.

específicas, associadas fundamentalmente a incentivos financeiros

Embora a zona se encontrasse antes do incêndio, tal como a Baixa, em

como é o caso do Fundo Remanescente de Recuperação do Chiado,327

grande declínio urbano, imperava ainda entre os lisboetas o sentimento

criado em 2002 e que actualmente abrange a reconversão de alguns

romântico que atribuía aquela zona lugar de sério destaque dentro da

edifícios adjacentes à zona sinistrada inicial.328

estrutura funcional e social da cidade. Embora longe os tempos em que
o Chiado, se definia como o coração da cidade, a impetuosa violência do
incêndio, reconheceu unanimemente a perda de consideráveis valores

327 Aprovado em Conselho de Ministros a 29-08-2002, este Decreto-Lei que cria o

Fundo

Remanescente

de

Reconstrução

do

Chiado

(FRRC),

visa

instituir

o

Fundo

Remanescente de Reconstrução do Chiado, dotado de personalidade jurídica, património
próprio e autonomia administrativa e financeira, possibilitando ao Governo, sob uma nova
forma que se pretende mais ágil, mas igualmente controlada, afectar os saldos
remanescentes do ex-Fundo Extraordinário de Ajuda à Reconstrução do Chiado ao apoio dos
trabalhos finais de reabilitação patrimonial e à valorização infra-estrutural daquela zona de
Lisboa. Recorde-se que à data da sua extinção (31 de Dezembro de 2001), o Fundo
Extraordinário de Ajuda à Reconstrução do Chiado - criado logo após o incêndio de Agosto

históricos, onde o sentido mítico prevaleceu como forte impulso na
atitude de intervenção.
Enquadrando esse contexto material da destruição, destacam-se os
prédios

pertencentes

à

herança

pombalina,

já

com

algumas

transformações e adulterações, que se reflectiram no acrescento de
pisos e na descaracterização dos pisos térreos com aberturas de

de 1988 que destruiu uma grande parte daquela zona histórica de Lisboa - disponha de
activos avaliados em mais de 47 milhões e 500 mil euros. Estão ainda por realizar, ou em
curso, diversas intervenções de importância decisiva na recuperação e requalificação urbanas
do Chiado e zonas adjacentes, fins a que aquele Fundo se destinava. Conforme comunicado

Plano de Pormenor da Zona Sinistrada do Chiado e consiste actualmente na reabilitação de

do Conselho de Ministros a 29 de Agosto de 2002.

vários edifícios municipais e privados (alguns de forma coerciva), tanto no eixo da Rua da

328 Esta acção abrange uma área mais extensa do que a inicialmente delimitada pelo
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Madalena, como na Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia e Praça Luís de Camões.
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60. Lisboa: identificação dos planos e projectos Á (Margarida Louro, 2004)
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grandes vãos para a instalação de diversos estabelecimentos comerciais.

forte, quase mítica. É na continuidade deste sentido que a proposta se

O projecto de intervenção, levado a cabo pelo arquitecto Siza Vieira,

estabelece, pela ideia de reconstruir a parte destruída como fazendo

parte da necessidade de repensar as relações com a zona envolvente,

parte de um todo: a Baixa e a operação pombalina. Assim, a ideia

restabelecendo

como

assenta no princípio de retomar determinadas fachadas originais,

melhorar a construção, dando resposta à acessibilidade e à preocupação

principalmente as zonas do r/c, completamente adulteradas pelas

urbana nomeadamente nos interiores dos quarteirões.

diversas ocupações posteriores. Paralelamente mantêm-se as cérceas

ligações,

reintegrando

novos

usos,

assim

Deste modo, é partindo de um conjunto de princípios orientadores,

actuais, em média com mais um ou dois pisos que os desenhos

definidos pela Câmara Municipal de Lisboa que se desenvolve a

originais, alterações realizadas durante o século XIX. No fundo a

proposta de intervenção para a zona, e que estabelece vários aspectos

estruturar toda a proposta está o método pombalino, prolongado em

fundamentais. Nomeadamente, responder às necessidades dos utentes,

mais de dois séculos.

moradores, trabalhadores, empresários e proprietários, promovendo

O plano assume ainda a revitalização do interior dos quarteirões,

simultaneamente a revitalização da área atingida pelo incêndio, que não

considerado como o problema fundamental da intervenção na área

deveria ser considerada isoladamente, mas ampliada à escala de toda a

sinistrada do Chiado: pelo tratamento das suas fronteiras e pela

Baixa,

reinterpretação do espaço público.

no

sentido

da

sua

reutilização

urbana.

Outro

sentido

determinante, como base de desenvolvimento do plano foi, de certo

Finalmente, a ocupação funcional estabelece-se no sentido de

modo, o acordo de princípio que desde cedo se estabeleceu entre o

reabilitar a habitação no local. Para cada edifício é estabelecida uma

então Instituto Português do Património Cultural, a Associação dos

determinada proporção de comércio, habitação e escritórios, onde

Arquitectos Portugueses e a Câmara Municipal de Lisboa, no consenso

apenas os edifícios do Grandella e dos Grandes Armazéns do Chiado

de manutenção ao nível das fachadas dos edifícios (estimativa de

(antigas zonas comerciais) prolongando o carácter de contraste no todo

manter 16 das 18 fachadas afectadas pelo incêndio), respeitando assim

(dimensão, tipologia, datas de construção, etc.) são ocupados sem a

a

função de habitação.

volumetria

pré-existente.

Definiu-se

ainda

como

objectivo

a

promoção e melhoramento da vocação do Chiado, como zona

Hoje, o sucesso da estratégia do plano suspende-se ainda pela falta

privilegiada de inter-ligação entre a Baixa e o Bairro Alto. Ao nível do

de integração no todo. A limitação da estratégia à área sinistrada não

condicionamento dos usos das áreas a reconstruir, estabeleceram-se os

permitiu

seguintes aspectos: comércio de qualidade (evitar a decadência

significativos para o centro da cidade. Embora complementada com

anterior), habitação (com índices de ocupação entre 30 a 40% em

outras obras, como acontece com a revalorização do quarteirão da

tipologias baixas), e equipamentos (introdução de hotelaria e cultura). A

Companhia de Seguros Império, projectado pelo arquitecto Gonçalo

proposta deveria ainda reduzir as solicitações de trânsito, diminuindo o

Byrne, a zona baixa da cidade, permanece intacta e de certo modo

congestionamento, e facilitando o acesso às actividades locais, assim

expectante a este tipo de intervenção e revalorização. Este projecto,

como promover o estacionamento público para a população residente e

actualmente

actividades da zona e integrar a rede e estação de metro planeados.

reconversão de uma parte substancial do quarteirão delimitado pelas

resultados

mais

construído,

amplos

assume-se

e

consequentemente

como

uma

estratégia

mais

de

É portanto seguindo estes objectivos, que a partir de Abril de 1989

ruas: Garrett, Serpa Pinto, Travessa do Carmo, Almirante Pessanha e

se desenvolve, pelo Gabinete de Coordenação e Assessoria Técnica da

Calçada do Sacramento, na zona alta do Chiado em Lisboa. Com uma

Área Sinistrada do Chiado (criado após a entrega do projecto ao

configuração integrada na malha pombalina, este quarteirão conjuga

arquitecto Siza Vieira), o plano de intervenção, cuja primeira fase foi

uma variação acentuada de declives pela irregularidade topográfica que

concluída e apresentada em Abril de 1990.

caracteriza esta zona da cidade, nomeadamente o seu carácter

Deste modo, a intervenção define como premissas fundamentais, o

compacto e de pouca permeabilidade em termos de atravessamento. A

facto do Chiado, se insurgir, num contexto de memória colectiva muito

existência de um edifício público no quarteirão – a igreja do Sacramento
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(1772), assumiu-se como elemento de referência na composição dos

ocupações destaca-se a sede da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado

atravessamentos propostos e que ligam os dois eixos: Rua Garrett e

(PVDE), mais tarde PIDE e por fim DGS, que ocupou este espaço até à

Travessa do Carmo, e Rua Serpa Pinto e Almirante Pessanha. Este

revolução de Abril de 1974. A partir de então foi aqui sediada a

pressuposto segue de certo modo as premissas do plano de pormenor

Comissão de Extinção da PIDE/DGS, encontrando-se já a alguns anos

desenvolvido por Álvaro Siza, reajustando a vivência do interior do

em completo abandono e degradação. Assim e abrangendo um conjunto

quarteirão a um conjunto de espaços comerciais, que contrariamente ao

de edifícios que vão desde o Teatro D. Luís até à Rua Victor Cordon,

implantado

estratégia

pretende-se com a intervenção recuperar o uso de habitação. Deste

comercial, na figura de um condomínio, o Chiado Plaza, actualmente

modo, dando resposta a uma recuperação padronizada pela qualidade

ainda em vias de implementação. A intervenção contempla assim oito

intrínseca e atributos arquitectónicos dos edifícios existentes, assim

edifícios pertencentes à seguradora Império assim como o logradouro

como da zona em que se inserem, procura-se contribuir para a

que lhe está confinado. Os usos implantados organizam-se em

qualificação vivencial e urbana da zona do Chiado, objecto de um

escritórios e habitação, sendo os dois pisos em cave destinados na sua

crescente abandono e desertificação nos últimos anos.

no

plano

do

Chiado,

assumem-se

numa

quase totalidade a estacionamento. Deste modo, os pressupostos de

Destaca-se igualmente, o complexo de habitação Terraços de

reintrodução da componente habitacional e comercial, assentes na

Bragança. Este empreendimento situa-se numa parcela de terreno com

criação de estacionamento e alguns serviços, assumem-se como

cerca de 5 000 m2, e com umas características topográficas acentuadas

estratégia de reequilibrar a vocação funcional da zona. O redesenho do

pelo forte declive entre a parte poente e nascente do terreno. Desta

interior

atravessamentos

forma associada ao contexto histórico da implantação directamente

pré-pombalinos, assim como a valorização de alguns elementos

ligada aos limites da cidade, erigidos no século XIV (data da conclusão

significativos como o jardim e a igreja, assumem-se como aspectos

da muralha fernandina), e já anteriormente assumidos pelo limite da

primordiais.

cerca do convento de S. Francisco da Cidade (século XIII), a zona foi

do

quarteirão,

retomando

alguns

A complementar a estratégia valorativa do carácter histórico do lugar

historicamente ocupada por edifícios (dos quais se destacam o Palácio

assumindo-o como potencial na promoção de diferenças e qualificação,

dos Duques de Bragança e a Fábrica de Cerveja Jansen), demolidos há

destacam-se dois projectos de referência, ainda em construção: os

cerca de 20 anos. Estas demolições puseram a nu um trecho da

edifícios Bragança e Terraços de Bragança, localizados na zona poente

muralha, hoje claramente visível, assim como o torreão e a porta de

do Chiado entre as ruas António Maria Cardoso e a Rua do Alecrim.

acesso à cidade, no seu extremo sudoeste, e ainda um conjunto de

A intervenção dos Edifícios Bragança, na Rua António Maria Cardoso,

fundações de alvenaria que se presume terem pertencido à antiga

assume-se como uma inserção histórica, arquitectónica, social e política

Fábrica de Cerveja Jansen. Este conjunto divide o terreno sensivelmente

complexa, uma vez que a anterior ocupação do edificado pela polícia

a meio, e deste modo esta clivagem topológica, geográfica e histórica é

política (PIDE), revelou-se uma tarefa difícil e melindrosa. Este lugar

assumida como estruturante no desenvolvimento da proposta, tanto em

próximo da cerca fernandina, foi outrora parte dos vastos domínios do

termos morfológicos como programáticos. Assim, na Rua do Alecrim

Convento de S. Francisco e pertenceu à Casa de Bragança desde o séc.

(parte mais baixa do terreno), organizam-se três edifícios com um piso

XV. O terramoto de 1755 e o fogo que lhe seguiu, reduziu a cinzas o

ou dois de comércio e os restantes de habitação e escritórios. Na parte

antigo paço e ruas

envolventes.329

A regularização da zona e a

superior do terreno (Rua António Maria Cardoso), os dois edifícios

construção de edifícios de padrão elevado comparado com o corrente

propostos destinam-se exclusivamente a habitação, o seu contacto com

ao tempo em Lisboa, são da 2ª metade do século XIX. Das diversas

o solo será feito por meio de pilares com grandes vãos, e os acessos
verticais definidos de modo a preservar as ruínas existentes da Muralha
Fernandina, testemunho histórico que muito valoriza o terreno, e que

329 A destruição total dos edifícios é feita em 1841, aquando do grande incêndio que

será no futuro um espaço museológico, integrado no logradouro das

devastou a zona.

PARTE III – CAPÍTULO VIII REABILITAÇÃO DOS CENTROS

201

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

62. Lisboa: imagens das zonas em estudo - folha 2 Á (Margarida Louro, 2004)

202

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

e visitável pelo público segundo moldes ainda a definir pelo IPPAR. O

onde o peão pode repousar.

atravessamento público do empreendimento é ainda salvaguardado por

No seguimento geográfico do eixo em análise destaca-se uma

um complexo sistema de escadas, rampas e elevador de grande

proposta mais antiga, a intervenção no antigo edifício do teatro Éden,330

capacidade que relaciona os 18 metros de desvão entre a parte nascente

da autoria de Frederico Valsassina, e que perante diversas polémicas de

da Rua António Maria Cardoso e a parte poente da Rua do Alecrim. Está

demolição e transformação, acabou por ser mantido apenas em termos

ainda prevista uma ocupação intensiva do sub-solo, com pisos de

de fachada e escadaria central, sendo o resto do seu interior ocupado

estacionamento ligados entre si, e comuns aos cinco edifícios

por um edifício novo em vidro, no qual se implantou um aparthotel. As

propostos.

zonas do piso térreo destinadas a comércio, tiveram algumas incursões

Na

continuidade

destas

intervenções

e

integradas

no

eixo

de pouco sucesso sendo actualmente ocupadas por um serviço público

Baixa-Avenidas, apresenta-se um conjunto de propostas de intervenção

– a Loja do Cidadão. Este exemplo assume-se como um exemplo de

e qualificação urbana, que em diferentes momentos da década de

viragem numa mentalidade que assumia o legado histórico como algo

1991-2001, preconizam a evolução de uma postura onde a reabilitação

destituído de vivência e de contexto crítico. A falência da intervenção

pautada pelas dinâmicas e potencialidades do lugar enquanto elemento

revela exactamente essa ausência do pressuposto da integração e da

dentro de uma estrutura de competitividade são cada vez mais

articulação funcional e programática com o resto da envolvente.

relevantes. Deste modo integradas e confrontadas com as definições

Em contraponto destaca-se a recente intervenção no antigo cinema

estabelecidas no Plano Director Municipal de Lisboa, implementado em

Condes, localizado na parte noroeste da Praça dos Restauradores pelo

1994, assumem-se as seguintes referências, seguindo uma ordem

Hard Rock Cafe, que preconiza uma mentalidade mais inovadora que

espacial que avança no eixo referido desde a zona sul da Baixa até à

reintroduz com uma nova função a estratégia da reabilitação tanto do

zona norte de Entrecampos-Campo Grande.

edificado como do lugar. Este projecto, inaugurado em 2003, recupera

A recuperação da Praça do Rossio, concluída em 2001, assume-se na

o edifício inicialmente de teatro e mais tarde adaptado a cinema, que

sequência da filosofia da revitalização da Baixa e dada a circunstância

durante as décadas de 50, 60 e 70 constituía uma das salas mais

de estarem em curso as obras do metropolitano. Deste modo, a Câmara

populares de Lisboa, entrando em decadência durante a década de 80

Municipal de Lisboa, desencadeou uma operação de requalificação da

com a proliferação dos complexos multisalas.331 A estratégia deste

Praça

objectivos:

edifício preconiza assim a intersecção das potencialidades da cadeia

recuperação do carácter de centro urbano, valorização cultural do

internacional Hard Rock Cafe (com mais de 30 anos) e a personalidade

espaço

e

do edifício e do local. Deste modo, nasce a proposta de um restaurante,

requalificando o mobiliário existente, reequacionamento da localização

reinterpretado segundo novos moldes ajustados às características do

dos terminais de acesso viário (paragens de autocarro, táxis, cargas e

edifício. Todo o projecto parte da necessidade de reutilizar o ambiente

descargas, etc.), reabilitação do edificado (de forma superficial resumida

preexistente, adaptando-o a uma nova utilização de restauração. Deste

apenas à pintura das fachadas) e preparação de um regulamento de

modo a implantação de um bar, um restaurante e uma loja integram-se

intervenção no edificado. Assim embora de um modo muito superficial a

nos elementos existentes: da fachada, do pé direito, da localização do

intervenção preconiza a valorização do espaço público como mais valia

ecrã, etc., tudo é reintegrado na valorização de um conjunto ao qual se

cultural desta parte da cidade. Em termos gerais este projecto de

justapõem todas as referências do imaginário do rock.

D.

Pedro

público,

IV/Rossio,

valorização

com

do

base

espaço

nos

seguintes

pedonal

reordenando

arranjos exteriores uniformiza a utilização da grande placa central
(outrora atravessada viariamente), reintroduzindo mobiliário, assim
como duas alamedas de árvores de enquadramento do edificado lateral.
Os passeios laterais são igualmente aumentados (em média a largura
passa de 8 para 14 metros), o que permite a introdução de mobiliário

330 O edifício existente foi construído nos anos 30, segundo projecto de Cassiano

Branco.
331 Diversos arquitectos como Álvaro Siza, Pedro Emaus, Conceição Silva, Gil Graça, Rui

Tojal, assinaram projectos de remodelação do antigo Cinema Condes.
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O Atrium Saldanha, moderniza as intenções protagonizadas no

O projecto do Tivoli Fórum, surge exactamente no sentido de
retomar o sentido cosmopolita desta zona da cidade, organizado em

projecto

das

Galerias

Monumental.

De

certo

modo,

além

da

torno do Cinema Tivoli, um dos edifícios mais emblemáticos da área do

complementaridade comercial que vai marcando a Praça do Duque de

entretenimento em Lisboa. Trata-se de um complexo multifuncional

Saldanha num pólo da malha das avenidas, a actualização em termos de

constituído por uma galeria comercial, dois edifícios de escritórios, 38

imagem arquitectónica, assim como funcional assumem-se como

apartamentos e um aparthotel (de 4 estrelas com 83 apartamentos),

contributo na centralidade do lugar.

um

As Galerias Saldanha - Saldanha Residence, acentuam as vocações

estacionamento subterrâneo. Na continuidade das propostas anteriores

anteriores, com a particularidade de incluírem o uso habitacional, o que

este projecto surge com o objectivo de fazer uma síntese entre a

inaugura a estratégia multifuncional do lugar, como pólo de atracção e

herança cultural do sítio e a necessidade de modernização desta

reorganização.

todos

ligados

por

uma

praça

interior,

incluindo

ainda

importante artéria da cidade. Deste modo, a galeria comercial, surge

A rematar este conjunto de intervenções ao longo do eixo das

como uma continuação da zona comercial da avenida onde as grandes

avenidas, destaca-se a referência ao projecto do centro comercial

marcas e a alta-costura encontram continuidade num espaço comercial

Alvaláxia, recentemente inaugurado no final de 2003, e integrado no

que de certo modo especifica as funções do contexto.

novo estádio do Sporting localizado no lado norte do Campo Grande.

O Palácio Sottomayor, e a recuperação e ampliação que lhe estão

Este projecto, assume-se como um espaço dedicado ao espectáculo,

subjacentes são outro exemplo da estratégia de reabilitação específica

divertimento e desportos radicais. Integrado no Complexo Alvalade XXI,

do lugar. Deste modo, localizado na Avenida Fontes Pereira de Melo,

do

esta antiga casa apalaçada do início do século XX, vai ser ocupada com

distinguir-se pela inovação, com cerca de 15 000 m2 de área bruta

uma embaixada (da Colômbia), uma casa de chá, restauração e galerias

locável, distribuída por três pisos, com 16 salas de cinema, um

comerciais.

de

“rocódromo”, “bowling”, bingo, desportos radicais, uma zona de

escritórios, um hotel (com 84 quartos) e galerias comerciais. Todo o

espectáculos e animação, além de dezenas de lojas, complementadas

projecto salvaguarda ainda o estacionamento de 700 viaturas. Esta

com estacionamento para mais de 7 000 lugares.

No

terreno

das

traseiras,

ergue-se

um

edifício

proposta surge como um projecto multifuncional, que viabilizando a

Sporting

A

Clube

complementar

Portugal,

esta

este

visualização

centro

comercial

contínua

de

um

pretende

eixo de

estratégia da reabilitação aposta na especificação da oferta, em termos

transformação entre a Baixa e as Avenidas, apresenta-se um conjunto

de tipologia e programa.

de quatro projectos que pela sua escala e âmbito de intervenção, se

O conjunto, das Galerias Monumental, Atrium Saldanha e Galerias

destacam como pontos de discussão crítica muito acesa.332

Saldanha - Saldanha Residence, preconizam a estratégia de recuperação

O projecto de recuperação da Praça do Comércio, preconiza a

das vocações funcionais das avenidas novas, centradas numa primeira

discussão acesa de como reabilitar aquele espaço da cidade, tão

fase no comércio e escritórios e posteriormente (Saldanha Residence) na

emblemático do lugar, mas considerado por todas as vertentes críticas,

habitação.

como subaproveitado e até negligenciado relativamente aos usos e aos

As Galerias Monumental, são um projecto do início da década de 90

valores que consagra. As actuais incursões de reabilitação da Praça do

(1993 mais especificamente) que se assume com alguma polémica,
como um edifício que substitui o antigo cinema Monumental, que então
ocupava aquele território. Preconiza de certo modo uma tendência da
zona para a terciarização, associada à tentativa da recentralização, pela
inserção de um empreendimento comercial de escala significativa, à
qual se associam (para a data) as mais modernas salas de cinema de
Lisboa.

332 Os quatros projectos referidos são projectos que integram a discussão pública

actual. Preconizando aspectos de vertente política e institucional, assumem o mérito de
terem posto em discussão e reflexão, temas até então específicos da vertente projectual. As
discussões acesas entre diversas figuras da actualidade, sobre as vocações dos lugares, quer
em torno do que fazer à Praça do Comércio, quer em torno do Casino para o Parque Mayer,
quer das especulações para o quarteirão da Feira Popular, ou das obras do Campo Grande,
trouxeram a inovação da discussão pública sobre a cidade, sobre as suas expectativas e
sobre os desejos de quem a vive.
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Comércio, apontam para a relocalização dos actuais ministérios que

Popular, correspondente a um quarteirão de dimensões relevantes da

ocupam a zona, permitindo a revalorização da praça com novos usos e

malha das avenidas e que desde os anos 60 albergou a Feira Popular de

novas vivências, associadas a equipamentos hoteleiros e outros de

Lisboa. O projecto de reabilitação da zona visou numa primeira e longa

usufruto dos cidadãos. Esta acção interliga-se não só com o reajuste de

fase a expropriação do local, visando novas implantações em zonas de

usos, mas também com a reestruturação viária da zona, aspecto

potencial lúdico como ocorreu com as propostas para o Parque Natural

directamente interligado com o túnel subterrâneo, actualmente em

do Monsanto. Deste modo pretende-se para esta zona um espaço de

construção, e que aliviará em muito a pressão automobilística deste

qualidade, com habitação e serviços, estando actualmente aberto o

local.

desafio a privados na apresentação de propostas que viabilizem os

O projecto de recuperação do Parque Mayer, assume-se como o

objectivos lançados.

projecto mais polémico de reconversão de uma parte da Avenida da

Finalmente, o projecto de recuperação da Praça de Touros,

Liberdade, pelo impacto de discussão pública que teve e pela polémica

assume-se como uma proposta polémica por durante muito tempo se

que tem sustentado em termos de intervenção e usos atribuídos.

encontrar embargada, devido aos alegados motivos de falta de licença

Directamente ligado a uma zona de grande tradição em actividades

de construção. Iniciada no anterior mandato autárquico, o projecto

teatrais ligadas à revista, a zona do Parque Mayer entrou num processo

localiza-se a meio da avenida da república, numa zona de grande

de decadência, assumindo no início da década de 2000, o protagonismo

abertura da malha onde os quarteirões regulares dão lugar a uma praça

da reconversão urbanística da zona pelo impacto dos usos propostos,

quadrangular – o Campo Pequeno no qual se localiza a antiga Praça de

assim como pelas assinaturas dos projectos. Nomes como Norman

Touros de 1892. O projecto referido visa a construção de um projecto

Foster, Frank Gerhy, insurgem-se como possíveis actores de projectos

multifuncional, capaz de albergar espectáculos durante todo o ano.

para a zona sobre os quais surgem programas polémicos como um

Deste modo, a fosso em torno da praça destina-se à construção de um

casino. Actualmente embora em fase de estudo, a proposta assinada

centro comercial e de lazer com estacionamento para 1 250 lugares. A

pelo arquitecto Frank Gerhy, constitui-se por quatro torres, duas

área envolvente da praça terá um uso exclusivamente pedonal,

destinadas a habitação com oito andares, uma para hotel, e outra a

esperando-se que esta intervenção aliada a uma exploração integrada

central será o teatro Capitólio, o maior dos quatro teatros que serão

permita transformar esta área no centro aglutinador das Avenidas Novas

construídos, com capacidade para 800 lugares e com a particularidade

e zonas circundantes.

de o palco dar para a plateia e para um anfiteatro nas traseiras. Nesta

8.3C

8.3C Reabilitação vivencial do espaço urbano – síntese crítica

torre que será o coração do Parque Mayer, haverá ainda um night club e

Desta forma, em relação à reabilitação vivencial do espaço urbano

um restaurante. Além destes equipamentos, existirá ainda uma escola

assumem-se como estratégias de viabilização os seguintes aspectos

de artes performativas que ocupará uma área de 9 000 m2 e será

síntese: a estratégia da reintrodução de novos usos ligados à habitação

dotada das valências de formação e exibição de forma integrada.

e ao reforço vivencial da zona, geralmente associados à revalorização

Paralelamente o novo recinto albergará seis salas de cinema, muito

patrimonial do edificado existente/envolvente; o aprofundamento da

comércio, um clube de jazz, um espaço para grandes exposições,

especificação da zona, potenciando usos comerciais determinados e a

livrarias, galerias, etc… Esta acção contempla uma visão integrada que

introdução de novos usos associados a actividades lúdicas de ócio e

além das propostas de remodelação de alguns edifícios e edificação de

lazer.

outros, prevê uma nova avenida para passear na qual se integra a

No fundo a

estratégia do consumo tipifica-se nas diversas

possível eliminação das faixas laterais de circulação automóvel e o

componentes de comércio, cultura e lazer de uma forma integrada e

consequente alargamento dos passeios, bem como da faixa central, e

contextual, que partindo das potencialidades locais se eleva na escala

estacionamento subterrâneo ao longo do eixo.

global promovendo a competitividade territorial quer em termos

A referência ao projecto de recuperação do quarteirão da antiga Feira
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lg

lg

lg

Consumo = € +C +O , onde € representa o comércio, C representa
a cultura, O

representa o ócio/lazer e

l as componentes de

caracterização locais (ligadas a factores internos de caracterização do
contexto como a fisiografia, a história, a população, a produção, a
cultura, etc.) e g as componentes de caracterização globais (ligadas a
factores externos de caracterização do contexto e associadas à
hierarquia em rede de factores diversos como a acessibilidade, a
economia, a competitividade, etc.), assume-se como uma hipótese de
sistematização crítica, em que mais que propor uma fórmula de
intervenção, preconiza uma reflexão operativa sobre a integração das
diversas componentes que compõem a estratégia da intervenção e da
sua relação na complexa rede de reorganização territorial, nas quais
interagem factores de diversas escalas locais e globais (imagem 64).
Deste modo a estratégia da reabilitação dos centros preconiza-se
numa intenção vivencial do espaço onde o local e o global interagem na
potenciação das componentes comercial, cultural e de ócio e lazer, que
compõem a estratégia do consumo, sobre as quais se potencia a
reabilitação do lugar na construção das hierarquias e como pontos
privilegiados de interacção espacial. São de certo modo as fortes
características locais associadas às potencialidades globais que se
assumem como pontos de partida na construção desta competitividade
territorial.
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anteriormente, lógicas de ocupação bem distintas.

CAPÍTULO IX – Requalificação das periferias

Neste processo destacam-se na margem norte as zonas dos
concelhos de Oeiras (Carnaxide, Linda-a-Velha, Queijas, Amadora) e

9.1 Requalificação

das

periferias

-

enquadramento

da

problemática em termos gerais

mais tarde de Loures e Sintra, geralmente associada a eixos de
mobilidade radial que emanavam do centro de Lisboa, e em torno dos
quais se foram sediando as populações suburbanas.
A margem sul evidencia-se pelas implantações navais e fabris em

Á A reprogramação das periferias: suburbanização e potenciação de

novas centralidades Á A densificação territorial sustentada no aumento
populacional e de edificado Á A saturação das infra-estruturas de
mobilidade (pública e privada) Á

O domínio do uso residencial e a

Almada e Seixal, geralmente associadas à proximidade ribeirinha e à
mobilidade que daí se advinha, factores que por si só tomam relevo
significativo na sedimentação e no crescimento suburbano.
Deste modo, a mobilidade e a génese de ocupação industrial
fundamentaram o passado recente das periferias ou zonas de

ausência de qualificação espacial

estruturação periférica que caracterizam hoje o território do sistema
9.1A

9.1A A reprogramação das periferias: suburbanização e potenciação de novas centralidades

A expansão urbana e a formação de periferias em torno da
metrópole de Lisboa, começou a tomar forma mais significativa durante
a década dos anos 50, com as migrações em massa que se faziam sentir
devido ao crescimento e industrialização do país. O disparo de
crescimento

demográfico

nesta

época

corresponde

ainda

a

um

movimento acentuado de populações do campo para a cidade,333 em
especial para Lisboa e Setúbal, os dois concelhos com maior capacidade
de atracção da AML. Assim um operariado jovem instala-se nas
indústrias a norte e a sul do Tejo, iniciando-se um processo de
ocupação, que acabou por se reflectir num grande desequilíbrio
urbanístico. Localidades que no princípio do século não passavam de
quintas

a

pequenas

vilas

rodeadas

de

campo

rapidamente

se

transformam em bairros residenciais, fracamente infra-estruturados,
sem equipamentos, ou outro tipo de funções (comércio, serviços, etc.).
Este crescimento moldou-se em torno do estuário do Tejo (imagem
65), elemento fundamental na caracterização dicotómica das duas
margens

e

sobre

as

quais

se

estruturaram,

como

já

referido

metropolitano.334
A expansão urbana dos anos 50 e 60 faz-se em todo o lado, no
desequilíbrio, numa gestão reduzida ao metro quadrado e com uma
densificação territorial muito significativa. Este crescimento tanto
populacional como de edificado estende-se a um conjunto de concelhos
metropolitanos exteriores a Lisboa, assumindo a génese de uma
paisagem

suburbana

muito

pouco

estruturada.

A

diversidade,

heterogeneidade e descontinuidade que caracterizam estes espaços
resulta de um processo de crescimento descontínuo que aos poucos foi
matizando a paisagem. Se na génese dessas ocupações está de facto
um modelo industrial, o crescimento posterior segue-se apoiado nos
modelos especulativos de ocupação territorial tanto de base clandestina
como legal. A este crescimento rapidamente se associam grandes
problemas de desqualificação urbanística associados à fraca infra
estruturação e à poluição.
A crise do petróleo e a falência destes modelos industriais
condicionaram o crescimento das periferias por outros factores de
ocupação, fundamentalmente assentes na melhoria de acessibilidades.
Se numa primeira fase essa acessibilidade assenta em infra-estruturas

333 «A década de 50 ficou marcada pela industrialização e pelo crescimento. Lugares

de mobilidade colectiva nomeadamente o comboio, como se verifica na

que, ainda no princípio do século XX, não passavam de pequenas vilas, aldeias, ou simples
quintas de recreio, rodeadas de campo, assistiram à transfiguração radical da paisagem. O
comportamento demográfico destes novos lugares é verdadeiramente explosivo, atendendo
a que nos anos 50, para uma taxa de crescimento média anual de 2,4%, em Lisboa, Amadora,
Almada, Moscavide e Queluz registam, respectivamente, 264%, 157%, 150% e 141%.» Nuno

margem norte com o crescimento em torno de eixos como Cais do

Pires Soares, “Habitação: Desconcentração compacta e difusa”, in AML (direcção e
coordenação de José António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa, Área
Metropolitana de Lisboa, 2003, p. 149.

PARTE III – CAPÍTULO IX REQUALIFICAÇÃO DAS PERIFERIAS

334 Referência às unidades territoriais do PROTAML, e o destaque sobre o tipo das zonas

aí enunciadas - imagem 29, p. 106.
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65. Periferias Á (Margarida Louro, 2004)
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Sodré-Cascais, Rossio-Sintra ou Santa Apolónia-Azambuja,335 na

50% nas últimas décadas (entre 1960 e 2001),336 e respectiva variação

margem sul a sedimentação faz-se em torno dos principais pólos de

de residência/alojamentos (imagem 66), que se impõe a revisão

grande acessibilidade ribeirinha como Almada, Seixal e Barreiro. Estas

territorial emergente. De facto, concelhos como Sintra na margem norte

duas estruturas acabam por convergir em dinâmicas de ocupação

e Almada e Seixal na margem sul lideram (a par com Lisboa) os

específica, sobre as quais se desenha a procura de habitações e

concelhos que mais peso têm em termos de população residente no

alojamentos mais acessíveis em termos económicos, em detrimento das

total da Área Metropolitana de Lisboa, aos quais correspondem

zonas centrais cada vez menos atractivas.

respectivamente

Hoje os problemas de crescimento da periferia metropolitana têm

os

valores

de:

13,7%,

6,0%

e

5,6%

(a

Lisboa

corresponde o valor de 20,9%). Esta dinâmica de ocupação trouxe

que ser vistos e entendidos como contraponto dos fenómenos que

consigo

ocorrem na área central, neste, como pólo de transformação. Deste

crescimento periférico fez-se à conta da população jovem que

modo, associado a um crescimento acentuado dos vários concelhos em

procurando habitações mais acessíveis, se sediou nestes territórios,

redor de Lisboa, promovidos pelo aumento de infra-estruturas de

muito competitivos e de certo modo acessíveis em função das diversas

acesso (mais auto-estradas, vias rápidas, transportes ferroviários, etc.),

infra-estruturas de mobilidade promovidas, nos quais se destacam e

assistiu-se a uma incapacidade das estruturas edificadas em Lisboa

dentro da especificação dos casos seleccionados de Sintra, Almada e

absorverem a população que as condições de atracção da capital,

Seixal: a modernização do IC 19 e da linha ferroviária Lisboa-Sintra, a

conjugadas com um êxodo rural significativo provocaram.

ampliação da A 5 até Cascais e a implementação do comboio na ponte.

Associado a este fenómeno, ocorre nalgumas zonas o problema da

Este

uma

caracterização

movimento

populacional

reflectiu-se

no

muito

território

específica.

pela

Este

construção

clandestinidade, representado pela construção ilegal em loteamentos

desenfreada de edifícios habitacionais. Veiculada por uma política

também ilegais que ocuparam grandes parcelas rústicas, e que

sedimentada na aquisição de habitação própria – realidade que começou

absorveram grande parte do crescimento explosivo da década de

a ganhar peso a partir dos anos 60 e 70, pois até então a generalidade

setenta nos subúrbios da Área Metropolitana de Lisboa.

da população vivia em habitações arrendadas.337 Este fenómeno que

Actualmente as periferias são de certo modo zonas que se

surge primeiramente nas periferias, rapidamente se alastra por todo o

reestruturam funcionalmente em termos de ocupação e sedimentação.
Associado à função residencial e de certo modo tirando partido de
condições de mobilidade promovidas pelas novas infra-estruturas de
acesso, assiste-se a uma reprogramação das periferias, assente
exactamente

nesta

revisão

funcional,

onde

o

processo

de

suburbanização sustentado unicamente na concentração habitacional,
dá lugar à promoção de novas centralidades, através de implantação de
usos complementares como: serviços, comércio e equipamentos.
9.1B

9.1B A saturação das infra-estruturas de mobilidade (pública e privada)

É de certo modo tirando partido do potencial humano que
caracteriza estas zonas com crescimentos populacionais na ordem dos

336 Sobre os concelhos em referência: Sintra, Almada e Seixal, verificaram-se os

seguintes valores de população residente:
Sintra: em 1960 – 79 964, em 1970 – 124 893, em 1981 – 226 428, em 1991 – 260 951,
em 2001 – 363 556;
Almada: em 1960 – 70 968, em 1970 – 107 581, em 1981 – 147 690, em 1981 – 151
783, em 2001 – 159 550;
Seixal: em 1960 - 20 470, em 1970 – 36 280, em 1981 – 89 169, em 1991 – 116 912,
em 2001 – 150 095.
Fonte: Nuno Pires Soares e Alexandre Carlos Grilo Domingues, “Consolidação e
maturidade demográfica de uma área metropolitana”, in AML (direcção e coordenação de
José António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa, Área Metropolitana
de Lisboa, 2003, p. 121.
337

«O desaparecimento da oferta de habitações para arrendamento deve-se

Rossio-Sintra, foi inaugurada em finais do século XIX (1873), tendo sido electrificada nos

fundamentalmente aos efeitos perniciosos da Lei do Congelamento das Rendas, que vigorou
durante várias décadas nas cidades de Lisboa e do Porto e que desmotivou o investimento
privado. Ainda hoje, passadas várias décadas após a sua revogação, se fazem sentir alguns
efeitos desta legislação do período do Estado Novo. Hoje prevalece o mercado de aquisição
de habitação própria, enquanto o mercado de arrendamento possui uma oferta insignificante
em número e diversidade.», Nuno Pires Soares, “Habitação: Desconcentração compacta e

anos 50 do século XX e a linha Santa Apolónia-Azambuja foi inaugurada em 1856.

difusa”, in ibid, p. 153.

335 Nota sobre as datas de abertura das diversas linhas-férreas mencionadas durante a

segunda metade do século XIX: a Linha Cais do Sodré-Cascais foi inaugurada a 1889, a linha
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66. Variação dos alojamentos na AML entre 1960 e 2001 Á (Cf. Nuno Pires Soares in AML, Atlas da AML, 2003)
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território metropolitano. Reflectindo-se numa depredação do território
envolvente e consequente transformação da paisagem de forma
dramática e significativa.338
9.1C

Este processo, de crescimento reflecte-se hoje numa morfologia
própria, caracterizada por uma construção de média densidade, de fraca
qualidade e nenhuma valorização ao nível de espaço público. O domínio

9.1C A densificação territorial sustentada no aumento populacional e de edificado

A sediação destas populações, estrutura-se tal como anteriormente
enunciado

9.1D

9.1D O domínio do uso residencial e a ausência de qualificação espacial

no

capítulo

anterior,

por

uma

dinâmica

funcional

do uso residencial e a ausência de infra-estruturas, equipamentos, usos
complementares de serviços e comércio, assumem-se como aspectos

esta

significativos numa problemática comum que se imprime sobre a

pendularidade reflecte-se numa intensiva utilização das infra-estruturas

especificidade de cada lugar e de certo modo desenha âmbitos de

de forma excessiva e desajustada. Este factor associado à dependência

reorganização territorial em prol de uma eficaz requalificação espacial.

profundamente

sedimentada

em

Lisboa.

De

certo

modo,

da mobilidade automóvel individual, promove situações dramáticas de

Neste âmbito os principais desafios da problemática actual são o de

acessibilidade pendular que se reflectem em longas filas de espera para

infra-estruturar, equipar e imprimir alguma qualidade de desenho

entrar na cidade, nas primeiras horas da manhã, assim como o invés no

urbano

final dos dias de trabalho.

desfragmentada, em que faltam as necessárias referências urbanas a

numa

morfologia

que

tende

a

ser

incaracterística

e

Este aspecto assume-se como um dos mais visíveis, no que se refere

um ambiente de qualidade. Fenómeno que se estende por quase todos

à temática da acessibilidade e à sua caracterização nos contextos dos

os concelhos da área metropolitana, embora se evidencie mais naqueles

concelhos e áreas periféricas. Um dos fortes aspectos que justifica este

que desde sempre se assumiram como complementares à atracção

forte

promovida

congestionamento

das

infra-estruturas

viárias

da

área

pelas

grandes

suburbano,

cidades

empregadoras.

crescimento

nos diversos concelhos que a compõem, atingindo na globalidade uma

habitacionais, que ainda hoje proliferam pelos concelhos tanto da

taxa superior à do país: 329 veículos por 1 000 habitantes em 1997

margem norte (onde Sintra se evidencia de modo significativo) como na

contra os 303 do continente, embora se registem fortes contrastes no

margem sul (em especial em Almada e Seixal), em zonas directamente

seu interior, com a taxa de motorização em 1997 a variar entre os 158

associadas

veículos por 1 000 habitantes do concelho da Moita e os 607 de

mobilidade a Lisboa (como o IC 19, o auto-estrada do sul, a ferrovia na

Lisboa.339

ponte sobre o Tejo, etc.). Estas urbanizações, que muitas vezes

recentes

as

infra-estruturações

grandes

ao

metropolitana de Lisboa é a elevada taxa de motorização que se verifica

a

definem-se

Associado

de

urbanizações

acessibilidade

e

atingiram zonas bastante alargadas, constituem-se por edifícios com
tipologias preferenciais de torres ou bandas de média/alta altura,
totalmente desarticuladas entre si e sem qualquer preocupação com o
338 Sobre os concelhos em referência: Sintra, Almada e Seixal, verificaram-se os

seguintes valores de edificado:
Sintra: em 1981 – 38 859, em 1991 – 44 729, em 2001 – 51 708;
Almada: em 1981 – 22 926, em 1981 – 25 915, em 2001 – 30 025;
Seixal: em 1981 – 10 932, em 1991 – 17 945, em 2001 – 25 167.
Fonte: INE.
Ainda sobre a leitura destes valores, há que acrescentar o facto de que a alteração das
tipologias edificadas ao longo dos anos tem modificado significativamente o sentido destes
registos. De facto, a construção em altura em substituição de edifícios mais antigos (por
vezes unifamiliares ou de 1 e 2 pisos), através da anexação de parcelas em malhas
consolidadas, reflecte-se numa diminuição do registo de número de edifícios ao longo dos
tempos, ao contrário do que à primeira vista seria de esperar.
339 Ainda neste contexto destacam-se os seguintes valores (taxa de motorização em

1997 – veículo/1 000 habitantes), referentes aos concelhos de Sintra: 316, Almada: 372 e

espaço envolvente. Por outro lado, as autarquias interessadas no
crescimento dos seus municípios, isentaram através do pagamento de
contrapartidas a exigência de construção de equipamentos e zonas
verdes, promovendo a densificação e a desqualificação do espaço
público.
Deste modo, a ausência de qualquer outro uso que não o
habitacional veio estimular a dependência na grande cidade, de forma
que em termos gerais os subúrbios permanecem vazios a maior parte
do dia, pois são abandonados pelos seus habitantes que comutam

Seixal: 255. Rui Pedro Julião, “Mobilidade e acessibilidade metropolitanas”, in AML (direcção

diariamente, para adquirir os bens e serviços necessários ou para

e coordenação de José António Tenedório), Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, Lisboa,

trabalhar.

Área Metropolitana de Lisboa, 2003, p. 231.
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A expansão suburbana deu-se em especial em zonas intersticiais,
servidas por boas redes de acessibilidade e pela densificação ao redor
de núcleos existentes. A criação destes subúrbios que partiu muitas
vezes de uma ocupação intensiva a partir do núcleo central de zonas
rurais, assume-se hoje por uma situação híbrida onde se mantém o
contraste entre estes dois tipos de realidades. A expansão em mancha
de óleo, sem nenhum controlo urbanístico do conjunto edificado,
determinou uma perda de nitidez da forma urbana pela mistura de
morfologias e pouca articulação dos traçados e falta de identificação
clara dos seus limites. Este crescimento quase espontâneo de
loteamentos e urbanizações determina um contraste acentuado entre
uma enorme periferia amorfa muito carente de infra-estruturas,
equipamentos e emprego.
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9.2 Exemplos seleccionados: Sintra (Cacém-Mem Martins) e
Almada/Seixal (Pragal-Fogueteiro)

Piedade e Seixal). As infra-estruturas de ligação a Lisboa sediaram-se
na sua génese no transporte fluvial o que de certo modo incentivou este
tipo de implantação.
Deste modo, os dois exemplos seleccionados inserem-se nestas

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados: Sintra
(Cacém–Mem

Martins),

Almada/Seixal

(Pragal–Fogueteiro)

Á

Caracterização geral em função dos concelhos: estrutura do edificado,

9.2A

duas lógicas de ocupação comum, que partindo na génese das
infra-estruturas de mobilidade de ligação ao centro de Lisboa, se
especificando em parâmetros de caracterização diversos.

estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

O exemplo de Sintra (Cacém-Mem Martins), preconiza um dos mais

Á Caracterização específica em função das tipologias de consumo

antigos eixos suburbanos do crescimento da Área Metropolitana de

implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio

Lisboa, sobre os quais Sintra se assumiu como um dos pólos de maior

e lazer

concentração populacional. Na origem deste movimento assume-se tal
como já anteriormente referido a linha de caminho de ferro, que se

9.2A Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados: Sintra (Cacém-Mem Martins), Almada/Seixal (Pragal–Fogueteiro)

É assim neste contexto das problemáticas gerais que afectam as

constituiu como um dos primeiros serviços públicos da região da

zonas de periferia do sistema metropolitano da AML, que se destacam

Grande Lisboa.341 Desta maneira, com o crescimento urbano da AML, o

dois exemplos específicos: o eixo Cacém-Mem Martins no concelho de

eixo

Sintra e o eixo Pragal-Fogueteiro nos concelhos de Almada e Seixal

componente residencial, industrial e de serviços, tornando exíguas as

(imagem 67). Deste modo, além do aspecto comum de incidência sobre

então existentes redes viárias e ferroviárias.

Sintra-Queluz

reforçou

em

escassas

dezenas

de

anos,

a

zonas de forte carácter periférico e suburbano relativamente à

Na margem sul, o eixo de Almada/Seixal (Pragal-Fogueteiro),

centralidade principal de Lisboa, sobressaem outros aspectos de

integra-se numa área directamente sob a influência de Lisboa,342 cuja

caracterização semelhante, nomeadamente: o crescimento, a densidade

ligação viária se fez sentir em finais dos anos 60, com a construção da

(tanto

de

ponte sobre o Tejo e a auto-estrada de ligação a Setúbal e mais tarde

infra-estruturas e consequente desqualificação territorial, assim como a

ao sul do país. O seu enraizamento estabelece-se nas diversas

estruturação em vias de importante acessibilidade a Lisboa, com tempos

vicissitudes

populacional

como

construtiva),

o

congestionamento

e características distintas.

que

de

certo

crescimento destes dois

modo

marcaram

concelhos.343

e

condicionaram

o

Com raízes de exploração

Se no caso de Sintra a mobilidade promovida pela linha do comboio,

agrícola e piscatória, estes concelhos encontram no início do século XX

utilizada à mais de 100 anos, suscitou uma ocupação específica em

uma nova vocação, sedimentada na industrialização, em especial na

núcleos polarizadores em torno das estações mais antigas como são
exemplo disso, Queluz, Cacém e Rio de Mouro. Actualmente assiste-se
a uma expansão destas áreas, pela criação das suas próprias periferias

341 Enquadrada por diversas incursões de implementação de uma linha-férrea que

periferias das periferias), numa nova lógica

ligasse Lisboa a Sintra, inaugura-se a 2 de Abril de 1887 a linha à exploração. Esta linha

sedimentada no automóvel ou no uso misto do automóvel e do

contava com cerca de 29 quilómetros e as estações e apeadeiros eram, por ordem os

(numa

espécie

de

comboio.340
No caso de Almada-Seixal o crescimento fez-se em torno dos
núcleos portuários do estuário (Cacilhas, Almada, e mais tarde Cova da

seguintes: Alcântara (uma vez que a estação do Rossio, só foi inaugurada em 1890), S.
Domingos de Benfica (apeadeiro), Benfica, Porcalhota, Queluz-Belas (apeadeiro), Cacém e
Sintra.
342 A

22 de Outubro de 1926, Almada e outros concelhos ribeirinhos foram

desanexados da margem sul do Tejo do Distrito de Lisboa, sendo anexados ao novo Distrito
de Setúbal, através do decreto nº 12 870, reforçando a fronteira natural do Tejo. O município
do Seixal foi criado em 1836, por D. Maria II, sendo até àquela data as freguesias do
concelho do Seixal pertencentes a Almada.

340 É notório o congestionamento de estacionamento em torno dos pólos das estações,

343 A situação geográfica e orográfica de Almada, as condições climatéricas e

nas horas de ponta (manhã e noite), pelas populações que vivendo nas zonas periféricas se

ambientais, a fertilidade dos solos, a acessibilidade a água potável e a posição estratégica

deslocam até aí de automóvel, para depois apanharem o comboio até ao centro de Lisboa.

relativamente ao centro de Lisboa foram factores determinantes na fixação populacional.
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fiação, na tecelagem, na moagem,344 e na cortiça, actividades que se

(especificamente sobre o PDM), destaca-se como denominador comum

vêem complementadas mais tarde nos anos 60, com a instalação dos

a ocupação suburbana das últimas décadas, subjacentes aos principais

estaleiros navais da Lisnave em Almada, e a siderurgia nacional no

eixos de mobilidade de ligação a Lisboa, assim como a alguns pólos de

Seixal. A existência de áreas disponíveis para a implantação de grandes

sedimentação

unidades fabris, assumiram-se como factor decisivo na implantação de
indústrias que rapidamente tiraram partido das condições vantajosas de
localização junto à foz do Tejo.345 Este factor associado à proximidade a
Lisboa, rapidamente concedeu a estes concelhos o estatuto preferencial
para a instalação de grande quantidade de mão-de-obra operária e
fabril. Deste modo, desde o final da década de quarenta até ao início
dos anos setenta verifica-se um grande fluxo migratório, que se reflecte
num crescimento demográfico muito significativo, caracterizado por
uma população heterogénea que procura principalmente habitação e
emprego. Este fenómeno reflecte-se numa intensiva ocupação territorial
de bairros suburbanos em grande maioria de génese ilegal nos quais

A construção da ponte sobre o Tejo em 1966 e a ligação ao centro
da cidade de Lisboa,346 associadas à falência do modelo industrial
impuseram uma nova dinâmica de transformação e caracterização
territorial. Desta forma e directamente associado às infra-estruturas de
acessibilidade, nas quais se destaca a ligação viária da auto-estrada do
sul e a recente ligação ferroviária do eixo Entrecampos-Fogueteiro,347
em

crescimentos

antiga,

geralmente

associados

aos

núcleos

Especificamente o concelho de Sintra evidencia-se pela sua escala,
constituindo o terceiro maior concelho da AML. Pelo que a ocupação do
edificado, assim como as características que lhes estão subjacentes se
repartem por três tipos principais: uma zona antiga de núcleo
histórico,348 a que corresponde a vila de Sintra e toda a paisagem
natural e protegida da serra das freguesias de Colares, Sintra (São
Martinho) e Sintra (Santa Maria e São Miguel); uma zona essencialmente
rural que ocupa uma extensa área do concelho a norte com
características muito ligadas à predominância agrícola de subsistência;
e finalmente uma zona suburbana, densamente povoada e associada ao
eixo viário do IC 19 e antiga linha ferroviária de ligação a Lisboa (a que

reside grande parte da população.

assumem-se

mais

históricos, sobre as quais se imprimiu já alguma terciarização.

residenciais

de

grande

escala

e

densidade, sobre os quais se revêem as principais problemáticas de
requalificação urbana e ambiental.

correspondem as freguesias de Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro,
Agualva-Cacém, Massamá e Monte Abrão).
Nesta lógica, o edificado reparte-se por morfologias de ocupação e
formas de crescimento bastante opostas e díspares (imagem 68). Ao
nível dos núcleos mais antigos do concelho, assim como das zonas
rurais destaca-se uma evolução relativamente tímida em termos de
expansão e crescimento, associado não só à paisagem protegida que
demarca fortemente a zona, assim como o carácter rural.349 Pelo que a
evolução tanto em termos de mancha de ocupação como em termos de
edificado é relativamente estável na leitura da década 1991-2001.

9.2B

9.2B Caracterização geral em função dos concelhos: estrutura do edificado, estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

Relativamente à caracterização geral dos dois grupos de concelhos

São de facto as freguesias mais suburbanas do concelho, as que

em foco (Sintra na margem norte e Almada/Seixal na margem sul), e

determinam diferenças de ocupação mais significativas, com uma taxa

nomeadamente no que se refere aos parâmetros eleitos: estrutura do

de crescimento do edificado em média por volta dos 50%. Esta estrutura

edificado, estrutura da mobilidade principal, população e planeamento

associa-se geralmente nos pólos mais sedimentados corporizados em
torno das estações, recriando-se manchas de ocupação recente que se
assumem como uma espécie de periferia dos núcleos periféricos sobre

344 Referência à indústria da moagem que se desenvolvia nos doze moinhos de maré

existentes ao longo das margens, quer do Seixal, quer da ribeira da Coina.
345 Referência às características orográficas do rio nesta zona que permitiram a

localização dos portos de águas profundas.
346 Almada é elevada a cidade em 21 de Junho de 1973, através do Dec. Lei 308/73, de

348 Referência à passagem de Sintra a Património Mundial, estatuto atribuído pela

UNESCO em 1995.

16 de Junho. As vilas do Seixal e de Amora são elevadas à categoria de cidade em 1993,

349 Destaca-se nesta lógica o crescimento no concelho de Colares, de moradias

assim como é criada a vila de Corroios, que no conjunto concentram cerca de 80% do total

unifamiliares de alto standard associadas geralmente a segundas habitações, casas de

da população do concelho.

fim-de-semana e de férias, o que de certo modo justifica o registo em 1991 de cerca de

347 Inaugurada em 1999.
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A estrutura funcional em termos de caracterização do concelho

as quais se densificou a ocupação.350
Subjacente a este aspecto sobressai de forma determinante o

organiza-se na predominância de grandes áreas classificadas como

incremento das infra-estruturas de mobilidade. No caso de Sintra a

áreas culturais e naturais (segundo o Plano Director Municipal de Sintra

aposta centrou-se de forma significativa no transporte individual com a

de 1999), às quais se associam outras zonas de espaço urbano e

implementação do IC 19 durante a década de 90, e as melhorias de
acessibilidades

em

concelhos

adjacentes

como

é

o

caso

do

prolongamento da A 5 (nos concelhos de Oeiras e Cascais), assim como
do IC 16, com ligação a Mafra, e à CREL, que aumentaram a estrutura da
mobilidade principal.
Deste

modo,

e

em

termos

populacionais,

tal

como

já

foi

anteriormente referenciado, Sintra assume-se como o concelho que
registou

maior

aumento

populacional

nas

últimas

décadas.351

Obviamente e de acordo com os factores anteriormente descritos, este
crescimento não foi homogéneo, e muito menos de qualidade.
Associou-se sobretudo à densificação suburbana associada aos eixos
de mobilidade viárias de ligação a Lisboa e aos concelhos adjacentes de
Oeiras e Cascais. Acentuam-se assim as assimetrias do concelho, tanto
em termos de distribuição espacial como em tipo de população. A
clivagem entre uma população urbana de grande pendularidade

casa-trabalho e uma estrutura mais estagnada associada a pequenos
núcleos rurais/industriais que ocupam grande parte do território do
concelho assumem-se como aspectos fundamentais.

urbanizável

directamente

dependentes

dos

eixos

de

mobilidade

principal. No interior do concelho organizam-se ainda algumas zonas
de indústria, das quais se destacam as de indústria extractiva na zona
de Pêro Pinheiro, e zonas agrícolas e rurais (imagem 70).
No que se refere aos dois concelhos da margem sul e em termos de
caracterização geral em função dos diversos parâmetros enunciados,
destaca-se no que se refere a Almada, e especificamente ao nível da sua
estrutura de edificado, uma caracterização concentrada nos núcleos
mais antigos das freguesias de Almada, Cova da Piedade e Laranjeiro,
junto ao rio, destacando-se depois outros núcleos mais afastados como
a Costa de Caparica, e a Trafaria. Associada a estas centralidades
organiza-se pelo resto do concelho e com especial incidência no seu
interior, uma ocupação em mancha contínua caracterizada pela baixa
densidade e pelo carácter suburbano, que associado ao reforço das
acessibilidades não tem parado de crescer (imagem 69).352
No município do Seixal, a estrutura urbana municipal resultou do
crescimento desordenado da época da suburbanização que em termos
gerais se caracteriza por um tecido muito densificado a norte da
auto-estrada e de baixa densidade ocupando grandes extensões, a sul.
Aspectos que de certo modo têm vindo a ser reformulados por um

350 Em termos de referência comparativa estabelecem-se os seguintes valores de

número de edifícios por freguesia:
Em 1991: Agualva-Cacém – 4 105, Algueirão-Mem Martins - 5 917, Almargem do Bispo
- 3 487, Belas - 3 661, Colares – 4 524, Montelavar – 1 288, Queluz – 3 284, Rio de Mouro –

conjunto de qualificações e melhorias que têm incentivado e justificado
a mobilidade populacional entre freguesias.
De facto as recentes infra-estruturas de mobilidade associadas tanto

3 701, Sintra (Santa Maria e São Miguel) – 2 424, São João das Lampas – 4 706, Sintra (São

ao incremento da estrutura viária, com o alargamento da ponte 25 de

Martinho) – 2 334, Sintra (São Pedro de Penaferrim) – 1 913, Terrugem – 1 749, Pêro Pinheiro

Abril,

– 1 636, Casal de Cambra, Massamá e Monte Abrão – sem registo (freguesias criadas após 15
de Abril de 1991).

assim

como

Fogueteiro-Entrecampos

a

implementação

(prolongado

até

do

eixo

Setúbal

ferroviário
em

2004),

Em 2001: Agualva-Cacém – 4 686, Algueirão-Mem Martins - 7 217, Almargem do Bispo
- 3 320, Belas - 3 423, Colares – 4 907, Montelavar – 1 340, Queluz – 2 062, Rio de Mouro –
4 780, Sintra (Santa Maria e São Miguel) – 2 546, São João das Lampas – 5 549, Sintra (São
Martinho) – 2 743, Sintra (São Pedro de Penaferrim) – 2 829, Terrugem – 1 952, Pêro Pinheiro
– 1 986, Casal de Cambra – 1 819, Massamá - 938 e Monte Abrão – 611. Fonte: Ibid.

352 São disso exemplo o crescimento de população nas freguesias da Sobreda e da

Da leitura deste dados é necessário destacar que por vezes a diminuição do número de

Charneca da Caparica, em detrimento das freguesias mais consolidadas de Almada, Cova da

edifícios em algumas freguesias entre 1991 e 2001 não significa diminuição de população,

Piedade, Cacilhas. Em termos de referência comparativa estabelecem-se os seguintes valores

mas sim o contrário, uma vez que a diminuição do número de edifícios se associa a

comparativos de população residente em 1991 e 2001:

agrupamentos de parcelas em zonas consolidadas e maior construção em altura, às quais
corresponde aumento de alojamentos e de população. Associado a este factor junta-se ainda
a reconfiguração territorial e a criação de novas freguesias.
351 Dados comparativos de 1981, 1991 e 2001, respectivamente: 226 428, 260 951 e

Em 1991: Sobreda – 9 190, Charneca da Caparica - 11 316, Almada - 22 550, Cova da
Piedade – 24 906 e Cacilhas – 8 637.
Em 2001: Sobreda – 10 821, Charneca de Caparica - 20 418, Almada - 19 513, Cova da
Piedade – 21 154 e Cacilhas – 6 970. Fonte: Ibid.

363 749 habitantes. Fonte: Ibid.
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assumiram-se como os aspectos mais relevantes que caracterizaram as

diversas acessibilidades, viárias, fluviais ou ferroviárias, assumiu-se

mudanças da estrutura da mobilidade destes dois concelhos entre 1991

como aspecto fundamental, no crescimento do concelho e no seu

e 2001, e que influenciaram e determinaram a transformação e

carácter polarizador relativamente aos concelhos vizinhos.

expansão do edificado. Ainda neste âmbito destaca-se no que se refere
a Almada o IC 20 de ligação à Costa de

Caparica,353

O concelho do Seixal tem actualmente cerca de 150 000 habitantes,

como um eixo

e regista-se como o segundo concelho com maior população, da

fundamental na implementação de equipamentos, e infra-estruturação

margem sul, logo a seguir a Almada. Sendo igualmente um concelho

do interior do território contrariando de certo modo a dicotomia litoral-

com uma população predominantemente jovem e activa, o que de certo

interior, tão marcante na sua caracterização.

modo reforça o potencial humano da zona e o seu lugar estratégico em

No Seixal e em termos de estrutura de mobilidade principal

termos metropolitanos.

destacam-se durante a década de 90 e ainda actualmente a construção

Em termos de ocupação funcional do território (imagem 71),

e projecto das seguintes infra-estruturas: a melhoria da ligação fluvial

destaca-se a extensa área de reserva ecológica nacional definida num

através da construção de estações e reforço das travessias de ligação a

perímetro que engloba o litoral norte e oeste do concelho, numa zona

Lisboa, a construção do primeiro do troço da ER 10 e o projecto do

delimitada entre a Fonte da Telha, Costa de Caparica, Trafaria, Porto

Metropolitano Sul do

Tejo.354

Em complemento a estas intervenções

Brandão

e

toda

a

área

litoral

da

freguesia

de

Almada

mais

mas

concretamente Olho-de-Boi e Ginjal. A reserva agrícola nacional não

complementares como o IC 32 (Circular Regional Interna da Península

tem tanto relevo, destacando-se apenas os terrenos de cultivo da Costa

de Setúbal), a continuação da ER 10, a construção de um novo nó de

de Caparica e Trafaria, sendo os restantes de menor interesse, e

acesso à auto-estrada do Sul (entre Foros de Amora e Corroios), assim

encontrando-se dispersos pelo interior do concelho de Almada. Numa

como a conclusão do Plano de Acessos Viários às estações de comboio

análise ao uso de solos e derivando directamente da ocupação do

do recente eixo Norte/Sul.

edificado, verificamos que a habitação plurifamiliar localiza-se nas

estratégicas

registam-se

outras

acções

mais

secundárias

No que se refere à população, um dos aspectos mais marcantes na

zonas mais dinâmicas do concelho e de certo modo mais consolidadas

rápido

do concelhos como é o caso da cidade de Almada, da freguesia do Feijó

crescimento ao longo das últimas décadas passando de cerca de 70 000

e do Laranjeiro, tendo também alguma relevância na freguesia da Costa

caracterização

do

concelho

de

Almada,

reside

no

seu

Sendo que este

de Caparica e nos bairros sociais do Monte de Caparica. A habitação

crescimento se reflecte numa população maioritariamente activa e

mono familiar encontra-se por seu lado localizada na periferia da

jovem onde aproximadamente 40% dos habitantes têm menos de 35

cidade, ou seja, nas zonas mais suburbanas, ocupando uma grande

anos e apenas 7% da população local ultrapassa a fasquia dos 75 anos.

parte do território. Tal como já anteriormente referido caracterizam-se

Em termos populacionais, o concelho do Seixal registou nas últimas

por

décadas acréscimos populacionais muito superiores aos que se

estruturados e planificados, com grande desqualificação em termos de

verificaram, quer na AML quer na península de Setúbal o que

espaço público, alguns de génese ilegal. A complementar este

obviamente

crescimento

fenómeno e de certo modo assumindo já uma reestruturação recente

suburbano de dependência a Lisboa, com a qual se reforçaram as

destacam-se novas urbanizações. As zonas de uso misto que agregam

habitantes em 1960, para os 160 825 em

se

reflectiu

em

termos

2001.355

territoriais.

O

serem

zonas

com

edifícios

integrados

em

bairros

pouco

comércio e escritórios, localizam-se nas zonas mais centrais do
concelho,
353 Referência à remodelação viária associada a esta ligação levada a cabo pelo

Programa Polis para Almada.
354 O Metropolitano Sul do Tejo (MST), uma nova infra-estrutura em fase de

nomeadamente

no

centro

da

cidade

de

Almada

e

organizam-se em torno de um eixo estruturante – a avenida D. Nuno
Álvares Pereira, que agrega espaços de uso comercial, habitacional

implementação, assume-se como um projecto fundamental na articulação inter-municipal

serviços e equipamentos. Os equipamentos, geralmente de carácter

dos diversos aglomerados do Seixal, Almada, Barreiro e Montijo.

social organizam-se por toda a área do concelho, espelhando as

355 Fonte: INE.
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políticas impressas ao longo dos anos e procuram servir todas as

destaque são sem dúvida as consequências associadas à abertura e

freguesias. As zonas industriais encontram-se, na sua maioria, e de

reforço dos grandes eixos de acessibilidade, como a Ponte 25 de Abril e

acordo com a sua génese histórica de implantação, localizadas junto à

a A 2, e dos seus impactos tanto a nível regional como nacional, e dos

margem.

registos que estes traçados têm na necessidade de articular políticas

No concelho do Seixal, em termos de ocupação e classificação de
uso dos solos, destaca-se uma predominância do uso habitacional com
características

Em síntese, a identificação das problemáticas a par com as

respectivamente a norte e a sul da auto-estrada, correspondendo ao

potencialidades destas zonas, assumem-se como enquadramento ao

primeiro uma situação mais densa e consolidada e à segunda uma

registo das diversas transformações recentes, nas quais os contextos de

situação mais dispersa e suburbana. Sendo associado a esta mesma

periferia dos dois grupos seleccionados, respectivamente da margem

lógica que se organizam os pequenos pólos de serviços e comércio,

norte e sul da AML, se destacam de forma particular.

ligados

aos

e

já

núcleos

anteriormente

mas que urgem por uma política inter-municipal activa e eficaz.

mencionadas,

obviamente

diferenciadas

que vão para além dos limites administrativos dos diversos concelhos,

mais

antigos

e

dispersos

ou

9.2C

9.2C Caracterização específica em função das tipologias de consumo implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

praticamente inexistentes nas zonas de carácter menos denso. A

Sobre as tipologias de consumo implantadas, e no âmbito da

indústria, e tal como ocorre no concelho de Almada, ocupa sobretudo a

caracterização geral que pontuou a evolução entre a década de

frente rio em especial a zona nascente e a baía do Seixal.

1991-2001 (imagem 68 e 69), destaca-se tal como referido no capítulo

Estes dois concelhos assumiram nos últimos anos um papel
importante

no

contexto

Lisboa,

classificação em: espaços de comércio; espaços de cultura e espaços de

principalmente a partir dos anos 60 devido à efectivação de uma ligação

ócio e lazer. Nos quais se enquadram sobretudo acções de qualificação

física entre as duas margens com a construção da ponte 25 de Abril.

espacial, tanto ligadas à introdução de novas tipologias edificadas

Este estatuto de ligação entre as duas margens do estuário, permitiu

(geralmente grandes superfícies e centros comerciais), que promovendo

associado a diversos outros factores, como o custo acessível dos

novas centralidades, associam-se a novos pólos de cultura e de ócio e

terrenos, a ineficácia dos instrumentos de planeamento e gestão

lazer. Assim, como se promove a valorização de aspectos locais, quer

territorial, assim como a pressão populacional sobre a capital, uma

ao nível da recuperação de algum edificado para fins culturais ou de

ocupação

lazer, quer da revalorização paisagística e ambiental do potencial

generalizada

da

destes

Área

Metropolitana

territórios

de

de

anterior, e de acordo como o levantamento crítico efectuado, a

forma

intensa

e

desqualificada, o que se prolongou durante as décadas de 60 e 80.

natural dos lugares.

Assim, os territórios de Almada e Seixal são hoje marcados por grandes

Deste modo e em termos de comércio destaca-se durante a década

contrastes, estruturalmente separados pela linha da auto-estrada,

de 90, um processo de implantação e qualificação espacial que se

actualmente reforçada pela linha do caminho-de-ferro, denunciando, a

assume como embrionário num fenómeno que se acentuará no início de

norte desta, zonas relativamente consolidadas de grande densidade e a

2000, e que terá como reflexos a criação de novos pólos de atracção,

sul, zonas mais dispersas de grandes áreas de baixa densidade.

que destituíram os fluxos populacionais em direcção a Lisboa.

Esta estrutura reflecte de forma paradigmática os principais factores

Se na margem norte esse processo se implanta ainda durante a

que caracterizaram o crescimento e desenvolvimento urbano da Área

década de 90 em concelhos como Cascais, Oeiras, Sintra e Amadora, na

Metropolitana de Lisboa nos últimos anos. De facto, a grande promoção

margem sul, foram os primeiros anos da década de 2000, os momentos

das acessibilidades, reflectiram-se nestes dois concelhos, tanto pela sua

determinantes na implantação de novas infra-estruturas comerciais de

localização estratégica relativamente a Lisboa, como pelos seus

grande escala e impacto, tanto local como regional, em concelhos como

antecedentes históricos, ligados à sedimentação populacional, em
aspectos

específicos

de

depredação

territorial

que

alteraram

profundamente a estrutura urbana ao longo dos anos. De especial
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Almada, Seixal, Montijo, e Alcochete.356

esta avaliação crítica sobre as tipologias comerciais, destaca-se a

No caso de Sintra destaca-se a infra-estruturação do eixo do IC 19,

referência ao eixo ferroviário entre Pragal-Fogueteiro, sobre as

com a implementação de novos equipamentos de comércio e lazer que

implementações comerciais associadas às estações, quer sejam de

dão resposta directa à grande densidade populacional e dependência do

pequena escala – lojas inseridas nos átrios de entrada, quer sejam

uso automóvel, que caracterizam a ocupação destas zonas. Deste modo,

zonas de comércio exteriores – pequenos centros comerciais associados

destacam-se ao longo dos anos 90, diversas implantações de grandes

aos interfaces de transportes ou parques de estacionamento, quer ainda

superfícies como são exemplo o Lidl, o Moviflor, o Office Center e o Aki,

de grandes superfícies comerciais - como é exemplo o hipermercado

associados tanto a comércio de uso diário como especializado

Continente do Seixal no Fogueteiro.

(alimentar, mobiliário, material de escritório, bricolage) e mais tarde

Em termos de espaços de cultura, e no âmbito das principais

empreendimentos como o Centro Comercial Feira Nova e o Sintra Retail

transformações que ocorreram na década de 90, sobressaem na

Park, inaugurados já em 2000 e que introduzem uma nova centralidade

caracterização destas zonas periféricas, um conjunto de acções que de

ao lugar, impelida sobretudo pela associação a outros usos para além

certo modo convergem na competitividade dos lugares no sistema

e os espaços de ócio e lazer (sobretudo

metropolitano. De facto e tal como se assistiu nas tipologias comerciais,

ligados à restauração), que dinamizam o lugar em termos de nova

ocorre um processo de desmotivação pendular em relação à capital,

centralidade e atractividade espacial.

quer pela introdução de novas tipologias culturais (espaços expositivos,

do comércio, como o

cinema,357

Na margem sul e tal como anteriormente referido destaca-se a

museus, etc.) em edifícios antigos, quer pela ampliação do número e da

implementação de um processo que de certo modo vai destituindo a

qualidade dos espaços de cinema (geralmente associados a grandes

pendularidade a Lisboa. A introdução de superfícies comerciais de

empreendimentos comerciais, quer grandes superfícies, quer centros

grande escala, geralmente associadas à introdução de marcas de

comerciais). Assim como se assiste a uma difusão de actividades

desmotivam a

culturais – festivais de música, dança, espectáculos teatrais, etc., que

deslocação a Lisboa, impelindo novas centralidades e atractividades. É

passam a ganhar impacto em termos regionais. Deste modo e no que se

exemplo paradigmático deste processo a inauguração do grande centro

refere à margem sul destaca-se no âmbito da reabilitação de edifícios

comercial do Almada Forum (em 2002), e a destituição da importância

antigos o exemplo da Casa da Cerca em Almada (recuperado em 1993),

do centro comercial Colombo na organização territorial da margem sul.

que constitui um importante pólo de atracção em termos de actividades

franquia e unidades comerciais de dimensão

relevante,358

A complementar estes aspectos de introdução comercial de grande

culturais, com influência tanto em termos do concelho, como na

escala destaca-se ainda a reabilitação do comércio nas zonas mais

margem sul e até em Lisboa. Outro exemplo é a edificação de espaços

centrais, como acontece no Cacém, Almada e Seixal pela introdução de

novos, nomeadamente o projecto do novo teatro municipal em

lojas de marca – franchisings, que se assumem como âncoras na

construção no centro de Almada, da autoria de Manuel Graça Dias. No

sedimentação territorial e de certo modo defendem a sustentabilidade

que se refere ao ênfase dos eventos culturais significativos como

dos lugares e o próprio comércio tradicional. Ainda a complementar

concertos e festas, destacam-se alguns acontecimentos de carácter
político e social, como a festa do Avante que se realiza anualmente no
Seixal e que tem tomado um carácter urbano-social de importância

356 Destacam-se neste âmbito algumas inaugurações recentes na margem sul como: o

Almada Forum em 2002, em Almada; o Forum Montijo em 2003, no Montijo e o Freeport em
2004, em Alcochete.
357 Referência às seis salas de cinema do centro comercial Feira Nova, que introduziram

uma nova centralidade cultural do local.

significativa

tanto

em

termos

metropolitanos

como

em

termos

nacionais.
Na margem norte e pela particularidade do concelho em estudo, de
grande importância e impacto em termos históricos e culturais,

358 Referência ao número de marcas correspondentes a unidades comerciais de

sobressai a revalorização do impacto histórico da vila de Sintra (que se

dimensão relevante, existentes em 2004 nos diversos concelhos em análise: Sintra – 20

constitui património mundial em 1995), complementada com um

marcas; Almada – 18; Seixal - 12. Fonte: Direcção Geral do Comércio e da Concorrência.
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equipamentos

planos/projectos definidos na identificação de um processo tipo de

museológicos de escala significativa (como são exemplo, o Museu de

reorganização territorial assente no consumo como fundamento da

Arte Contemporânea da Fundação Berardo e o Museu do Brinquedo). Ao

requalificação

nível

mais

identificação deste contexto, permite a confirmação de um conjunto de

significativas restringem-se à requalificação da subcategoria específica

ocorrências que enquadram a sistematização de um processo de

do cinema e a implementação de novas salas associadas às grandes

intervenção.

conjunto

das

de

acções

zonas

recentes

suburbanas,

formalizadas

as

em

implementações

recentes

das

zonas

de

periferia,

onde

de

certo

modo

a

superfícies comerciais se assume como o impacto mais significativo.
Em termos de espaços de ócio e lazer destacam-se sobretudo as
grandes acções de revalorização dos espaços públicos em especial das
zonas naturais tanto de frente rio como de frente mar. No que se refere
a Almada destaca-se sobretudo a valorização da frente de praias que se
assumiu ao longo da década como uma importante mais valia de
revalorização do concelho, e que culminou em diversos planos de
intervenção, integrados no Plano Polis ainda em implementação. Em
complemento destacam-se ainda outras intervenções de menor escala
mas de igual importância, na estratégia embrionária de revalorização
natural do concelho como são exemplo o campo de Golfe da Aroeira
construído nos anos 70, mas ampliado e requalificado nos anos 90,
assim como o Parque da Paz, construído em 1995 – grande espaço
verde localizado junto a um importante nó viário no interior do concelho
e que se assume como estratégia de articulação entre a zona mais
central e densa de Almada e as novas áreas de crescimento e expansão.
Ainda neste âmbito e estendendo-se igualmente ao Seixal, destacam-se
diversas acções de revalorização da frente rio, quer reaproveitando
terrenos obsoletos de uso industrial, quer promovendo novos espaços
pedonais, e passeios ribeirinhos. No que se refere ao concelho de
Sintra, e resultado da polaridade que caracteriza este concelho,
destacam-se no âmbito dos espaços de ócio e lazer intervenções
predominantemente de dois tipos. Por um lado acções de grande escala
que tirando partido do potencial natural do concelho, dirigem-se para
infra-estruturas hoteleiras de grande qualidade como o Ceasar´s Park
Penha Longa, ou até mesmo condomínios privados como a Quinta da
Beloura e respectivos campos de golfe. Por outro lado acções que
tendem a requalificar periferias densificadas como é o caso do Cacém
em Sintra, onde a valorização da componente natural, se impõem como
forte pretexto de intervenção projectual na requalificação espacial do
lugar.
É enquadrado neste contexto de caracterização que se destacam os
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9.3 Requalificação das periferias – metodologias e acções de
intervenção

específicas dos concelhos em foco. Neste âmbito destacam-se ainda
algumas acções específicas ligadas tanto a projectos de reabilitação de
zonas centrais como são referência o projecto do programa Polis para a
vila de Sintra, como no caso de Almada os projectos de reabilitação de

Á

Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

Almada Velha no centro de Almada, nos quais se enquadra o projecto

Descrição

do concurso Europan realizado em 2001. Em complemento assinala-se

dos

planos/projectos

Á

Requalificação

espacial

da

envolvente urbana – síntese crítica
9.3A

ainda a referência a algumas acções de reabilitação de zonas de frente
rio tanto em Almada como no Seixal, assim como projectos de

9.3A Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção,

infra-estruturação de novas acessibilidades de certo modo importantes

destacam-se neste âmbito e nos últimos anos as preocupações de

na mobilidade inter-municipal como é o caso do Metropolitano Sul do

requalificação dos estatutos das periferias, assumindo-as como pólos

Tejo – MST.

dinamizadores de importância estratégica no contexto do sistema
metropolitano,

intervenção, destaca-se o projecto Polis para a vila de Sintra, integrado

subsidiários do centro. Neste âmbito a periferia ou melhor dizendo os

na componente 2 do Programa Cidades e que visa intervenções em

projectos de periferia (uma vez que passam a ser projectados e

cidades

programados

assumindo-se assim como uma estratégia específica que tirando

imprimindo-se

e

não

não

apenas

são

assumem-se
sobre

reorganização territorial.

o

espaços

apenas
com

território,

de

carácter

No âmbito deste enquadramento e sobre as diversas acções de

secundário

contingências)

e

resultado

de

determinadas

potencialidades
como

novas

próprias,

estratégias

de

359

com

áreas

classificadas

como

património

mundial,

partido da classificação do lugar acentua aspectos da sua valorização
histórica e atractividade turística.
No mesmo âmbito embora como menor ênfase evidencia-se o

No contexto da Área Metropolitana de Lisboa, e em especial nos dois

projecto de reabilitação de Almada Velha nomeadamente o projecto

grupos seleccionados, destacam-se em termos operativos as acções

levado a cabo pelo concurso de ideias Europan, realizado em 2001 e

empreendidas pelos PDM´s realizados durante a década de 90,360 e as

que assumia como premissas fundamentais, uma intervenção numa área

actuais discussões de revisão, assim como os diversos PMOT´s em

com cerca de 7,70 hectares situada na freguesia de Cacilhas e que em si

vigor, e sobre os quais se desenharam e projectam as caracterizações

preconizava a intervenção num sítio entre centralidades: o centro
administrativo e funcional da “baixa da cidade” e o interface de Cacilhas
onde passam diariamente os fluxos pendulares que através do rio ligam

359 Neste âmbito o destaque para o projecto Vinex levado a cabo na Holanda, entre

1998 e 2005, e que se baseia na construção de periferias (num total de cerca de 634 800
novas habitações) segundo um conjunto global de premissas e directivas estabelecidas pelo
governo central, as províncias e as autoridades locais. No fundo a particularidade desta
estratégia resume-se em assumir as características da periferia como um objecto de desejo
sobre o qual se imprimem determinadas vivências e apropriações.

«La realidad del desarrollo Vinex, que se encuentra ahora en construcción, es de una
homogeneidad programática, “devoradora de terreno”, lo que, por definición, caracteriza a
muchos emplaziamentos periféricos. Dormir, coger el tren de cercanias, y dormir de nuevo.
La vida de los residentes con doble fuente de ingresos del programa de vivenda Vinex, es
cómodamente sencilla por repetitiva. (…)
La estrategia comercial de la arquitectura de Vinex se centra en la visión del estilo de
vida, aún más limitada, del habitante urbano que desea escapar de la ciudad en busca de
más espacio y tranquilidad.» Willem A. Sulsters, “Vinex in Situ. Noroeste-Suroeste de
Holanda”, in Sara Nadal; Carles Puig, Proyectar la Periferia - Alredor de, Barcelona, Editorial
Gustavo Gili S.A., 2002, pp. 62-64.
360 Sobre as datas de realização dos Planos Directores Municipais de Sintra – 1999,

funcionalmente a margem sul a Lisboa. Projecto que preconizava a
resolução de um conjunto de problemas clássicos: a intervenção num
tecido obsolescente e degradado, um tecido social envelhecido, um
tecido económico débil, desemprego, marginalidade e insegurança,
sobre os quais se definem objectivos de requalificação e integração.
No âmbito dos projectos de reabilitação de frente rio, destaca-se no
caso do concelho de Almada, a frente ribeirinha onde estão localizados
os antigos estaleiros navais da Lisnave. O projecto actualmente em
discussão (e sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Almada),
pretende assumir uma nova cidade residencial e de serviços, que de
certo modo se torne atractiva à instalação dos ministérios que estão
actualmente no Terreiro do Paço. A proposta em estudo, pressupõe a

Almada – 1997 e do Seixal – 1993 (actualmente em discussão).
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construção de uma nova zona urbana na margem Sul de Lisboa que

concelhos de estudo seleccionados se reflectem na referência crítica a

pode vir a acolher entre 13 000 e 23 000 habitantes e criar entre 9 000

quatro projectos específicos: no concelho de Sintra e relativamente ao

a 18 000 mil empregos. A importância estratégica do empreendimento

eixo Cacém-Mem Martins destaca-se o Plano Polis para o Cacém, e o

assim como a sua escala e estatuto em termos de AML, assumem-se

projecto do Centro Comercial Sintra Retail Park e complexo adjacente

como

(imagem 72 e 74); nos concelhos de Almada/Seixal destaca-se o

principais

pontos

numa

discussão

muito

polémica

entre

municípios.
Sobre a recuperação das frentes ribeirinhas do Seixal e Amora:
evidenciam-se um conjunto de acções que no seu todo visam a

projecto

do

eixo

ferroviário

Norte/Sul

nomeadamente

o

troço

Pragal-Fogueteiro, assim como o projecto do Centro Comercial Almada
Forum (imagem 73 e 74).

requalificação da zona, pela aposta na valorização dos espaços

Deste modo, e no que se refere ao primeiro exemplo em Sintra,

públicos, recuperando algumas infra-estruturas existentes, marcos

evidencia-se actualmente o crescimento sustentado pela antiga linha

históricos e naturais significativos do potencial da zona como são

ferroviária e o mais recente eixo viário do IC 19, que se assumem como

exemplos a recuperação dos moinhos de maré e algumas instalações

espinhas dorsais na organização de um território, sobre o qual, e ao

fabris (a antiga fábrica Mundet). Assim como potenciando novos

longo dos tempos se determinou uma grande desqualificação em

equipamentos como uma marina, um hotel, um museu, um centro de

termos urbanos e de espaços públicos. Consolidar esses espaços

estágios desportivo, etc… Será ainda construído um parque de

residenciais,

estacionamento e prolongada uma zona pedonal iniciada na Amora pela

urbanos, zonas verdes, espaços de ócio/lazer, zonas culturais, etc.,

Câmara Municipal do Seixal, que proporcione o passeio à beira rio entre

assumem-se como as principais dinâmicas e preocupações actuais.

a Amora e o porto de recreio.

dotando-os

de

melhores

infra-estruturas,

parques

Neste âmbito as acções do programa Polis, e no que se refere às

Relativamente ao projecto do Metropolitano Sul do Tejo, desde 1985

intervenções urbanas para o Cacém,361 visam uma requalificação urbana

que se tornou clara a necessidade de existir na margem sul, um meio de

e ambiental da zona com especial incidência em aspectos como: a

transporte acessível à população, que de forma rápida e eficaz

recuperação e valorização ambiental tirando partido de uma linha de

articulasse os diversos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro e Moita.

água existente (a ribeira das Jardas) totalmente descaracterizada e

Deste modo, o projecto do MST, insurge-se com uma extensão de 27

degradada

quilómetros, composto por cerca de 37 estações, distribuídas por cerca

ordenamento; a racionalização das diversas acessibilidades ao Cacém

de quatro linhas nas quais circularão 54 composições estabelecendo

através da sua hierarquização e diversificação; assim como a protecção

ligações diárias entre as 5.00 e as 24.00 horas. No fundo o

da circulação de peões no interior do núcleo urbano, através de uma

Metropolitano Sul do Tejo (MST), assume-se como um projecto

pedonalização parcial, mas prioritária com a intenção de criar um

intermunicipal dos quatro concelhos do Seixal, Almada, Barreiro e

percurso ao longo da ribeira, integrado na estratégia de um novo canal

Moita, que contribuirá não só para uma aproximação destes municípios

verde; estratégia que se complementa pela requalificação do interface

mas também para proporcionar uma maior mobilidade no interior dos

rodo ferroviário valorizando enquanto espaço público e o edifício da

seus territórios. Pretende-se assim melhorar e aumentar a qualidade e a

estação ferroviária na caracterização envolvente. Neste contexto as

capacidade de transporte, contribuindo para uma estruturação dos

premissas da mobilidade, identidade, habitabilidade, produtividade e

em

função

da

grande

pressão

de

crescimento

e

diversos sistemas de transporte articulando as suas diversas funções e
escalas, segundo um modelo polinuclear, que se prevê que comece a
funcionar em finais de 2005.
9.3B

9.3B Descrição dos planos/projectos

Enquadrado neste contexto de políticas, acções e projectos de
intervenção, definem-se diversas abordagens que no caso dos três

361 O Plano de Pormenor desenvolvido para a Área Central do Cacém abrange uma área

de cerca de 45,5 hectares e é já o reflexo das orientações previamente estabelecidas no
Plano Director Municipal. Devendo ser entendido como uma operação integrada de
requalificação urbana com uma forte componente de valorização ambiental que visa
melhorar a qualidade do ambiente urbano e valorizar a presença dos elementos ambientais
estruturantes.
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e sustentabilidade, assumem-se como pilares das propostas de

equipamento situado a sul do IC 19, assume-se como um centro

requalificação que de certo modo se identificam na ligação de cinco

comercial de categoria sub-regional, integrado numa área urbana

centralidades organizadas em estrela a partir da Baixa do Cacém: o

caracterizada

Largo do Mercado (Rua D. Maria), a Praça da República (Agualva), o alto

fundamentalmente subsidiária das deslocações viárias. Neste âmbito a

da Bela Vista (Cotão) e a Avenida dos Bons Amigos e as suas

selecção crítica deste exemplo reforça a estratégia na reorganização de

extremidades

como

novas centralidades em contexto de periferia, onde a vivência espacial

estratégia global de requalificação de tecidos degradados onde a

se apoia directamente na deslocação automóvel (dos locais de

qualificação do espaço público é nulo ou inexistente, e que inclui a

residência densamente povoados a norte da via principal – IC 19 nas

revalorização de elementos naturais, a reestruturação viária e pedonal,

zonas de Mem Martins e Algueirão – como se verifica nas plantas de

bem como a inserção de novos equipamentos e ordenamento territorial

edificado e usos dos solos apresentadas),365 e dos usos pendulares de

das áreas de crescimento, tudo em prol de um objectivo comum: a

grande intensidade ao fim-de-semana e mais suaves aos dias de

criação de uma nova centralidade, através da constituição de uma

semana.366 Este projecto preconiza assim uma tipologia de consumo

estrutura urbana que possa ser veículo de atractividade a sectores de

extremamente recente no universo português,367 associada a um

actividade terciários (serviços, comércio, equipamentos colectivos, etc.),

contexto de periferia sobre o qual e de acordo com determinadas

pouco implementados na zona, característicos de áreas centrais com

circunstâncias e contingências se dá resposta a uma procura específica.

francas

(limites).

Esta

intervenção

assume-se

assim

acessibilidades.362

pela

sua

fraca

densidade

comercial,

estando

No âmbito dos concelhos de Almada/Seixal destaca-se o exemplo

O projecto do centro comercial Sintra Retail Park, assume-se como

do projecto do eixo ferroviário Norte/Sul, implantado em 1999, e

uma nova tipologia comercial que integrando uma organização em

especificamente o troço Pragal-Fogueteiro. Deste modo preconizando

galeria de um conjunto de lojas de dimensão significativa associa-se a

um reforço significativo de mobilidade entre as duas margens, este

outras implantações, nomeadamente ao complexo comercial Feira Nova

projecto trás consigo significativas transformações territoriais, que de

que

forma condensada e rápida advêm desses acréscimos de mobilidade em

inclui

hipermercado,

lojas

e

cinemas,

promovendo

novas

centralidades. Com uma estrutura de acesso exclusivamente associada à
mobilidade do automóvel, esta tipologia responde directamente ao

implementações específicas em torno das estações.
Este troço integra-se num percurso global de cerca de 27

cultura,

quilómetros, que ligam as duas margens do Tejo entre o Fogueteiro e

ócio/lazer de uma forma compacta e eficaz. Este projecto situado em

Entrecampos. Uma travessia que evolui através de um território urbano

Rio de Mouro, com acesso directo pelo IC 19, foi inaugurado em 2000,

pautado pela disparidade e desigualdade, assente no contraste de duas

albergando cerca de 17 lojas num total de 17 317 metros quadrados de

realidades: a margem norte e a margem sul. Onde na margem norte o

área bruta locável sobre as quais se distribuem as diversas actividades:

ênfase se denuncia numa visão aérea suspensa sobre a cidade

modelo

habitacional

da

periferia,

oferecendo

comércio,

moda (17,9%), lar (61,5%), artigos eléctricos (15,1%) e restauração
(5,5%).363
Deste modo, integrado nas directrizes do PDM para a zona,364 este

mancha de grande ocupação habitacional, que corresponde à zona de grande sedimentação
populacional do concelho nas últimas décadas.
365 Referência à imagem 68, p. 218 e imagem 70, p. 222.

362 Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território,

366 De salientar a importância do acesso a este tipo de equipamento fortemente

Cacém Polis – Plano

subsidiária do automóvel pelo que alguns dos equipamentos adjacentes, como seja o centro

Estratégico, Lisboa, Programa Polis – Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território,

comercial associado ao hipermercado Feira Nova, assim como o parque de escritórios mais a

s.d.

poente – o Sintra Office Park, não oferecem qualquer ligação física estruturada em termos
363 Fonte: APCC (Associação Portuguesa de Centros Comerciais),

Anuário dos Centros

Comerciais Portugal 2001/2002, Associação Portuguesa de Centros Comerciais, p. 164.
364 Em termos de avaliação do Plano Director Municipal de Sintra de 1999, corresponde

a esta zona a classificação geral de espaço industrial, com a predominância a norte de uma
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pedonais, tendo sido realizada recentemente uma abertura improvisada, e apenas de acesso
viário, entre o Retail Park e o Centro Comercial Feira Nova.
367 Referência a alguns outros exemplos desta tipologia, implantados ou em vias de

construção em Portugal nos últimos anos: Coimbra, Montijo, Albufeira, Setúbal, Maia, etc.
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enquadrada pelo aqueduto das águas livres e pelas montanhas de

evidencia imprimindo dinâmicas específicas, que influenciam o território

entulho da encosta do Casal Ventoso, actualmente em remodelação,

e a sua ocupação, nomeadamente nos nós/pólos de intercâmbio

estendendo-se depois sobre o Vale de Alcântara até entrar na ponte e

formalizadas pelas estações na margem sul, impelindo uma lógica

alcançar o rio. A cidade urbana e consolidada de Lisboa, fica cada vez

reordenadora, que cresce e se expande a partir daí.

mais para trás, até se entrar no túnel que se abre depois sobre o Pragal,

Na refuncionalização e reabilitação de interstícios, pela abordagem

onde a paisagem muda e a densidade construída dá lugar a um

crítica à urgência de qualificação e significação destes novos espaços,

horizonte feito de circunstância a casualidade. Percorrendo Corroios,

localizados em áreas centrais, mas segregados por se incluírem em

Foros de Amora, Fogueteiro acentua-se uma sensação de caos que se

áreas degradadas e socialmente excluídas.

preenche pelos aglomerados cada vez maiores em torno dos pólos das

O percurso ferroviário entre Entrecampos e o Fogueteiro, ou melhor

estações, e o território expectante e suburbano entre os percursos,

o Comboio da Ponte, assume-se pois como uma estratégia reveladora,

numa síntese simultaneamente descaracterizada e sintomática das

simultaneamente fascinante e subversiva. Fascinante, pela revelação de

pressões que envolvem hoje o crescimento e a reorganização dos

duas margens cada vez mais próximas, esmagadas no tempo e no

lugares que constituem a cidade.

espaço, quase em sobreposição. Subversiva, pela visão singular de uma

Este exemplo enquadra assim essa estratégia de reorganização

sucessão de cenários onde predomina sobretudo a forte marca da

territorial pela reflexão perante as novas formas de caracterização

desqualificação urbana, assente nos mais diversos factores: decadência,

contemporâneas, elegendo os fenómenos associados à mobilidade,

segregação social, especulação imobiliária, ocupação clandestina, etc…

como fortes pretextos de reordenamento urbano e como instrumentos

De facto o deslumbramento estrutura-se pela rapidez, como uma

fundamentais de abordagem crítica à intervenção na cidade. Crítica, que

proposta que nos permite ver de maneira diferente o espaço urbano, a

no campo de acção dos arquitectos e urbanistas, se assume cada vez

uma velocidade até cerca de 140 quilómetros por hora, processando

mais como um ensaio prático no levantamento das questões, num

uma nova visão na percepção e apreensão dos diferentes lugares.

sentido verdadeiramente activista e não apenas formalizador de

É assim que ao longo das sete estações que compõem este eixo:

decisões, introduzindo assim um modo directo de intervenção perante

Entrecampos, Sete Rios, Campolide, Pragal, Corroios, Foros de Amora,

os diversos factores que assolam e definem hoje as cidades, nos quais

Fogueteiro, e sobretudo nas quatro últimas correspondentes à margem

se destacam questões/problemáticas que afectam todo o sistema

sul, que a estratégia de implantação se configura entre o balanço de

metropolitano, nomeadamente:

promover a eficaz acessibilidade e a possibilidade comercial na

No reordenamento do estuário do Tejo em função da mobilidade e

caracterização e utilização do espaço. Assim, cerca de 104 lojas a que

acessibilidade a Lisboa, onde dependendo directamente dos sistemas de

correspondem sensivelmente 5 400 m2,368 foram previstas entre as

mobilidade referentes ao eixo ferroviário e relações imediatas com

duas fases de execução e distribuídas entre os espaços interiores e

outros meios de transporte, se proporcionam situações privilegiadas de

exteriores das estações. Em 2001 existiam assim em funcionamento

sedimentação

cerca de 3 780 m2 de espaços comerciais, o que em termos de balanço

sobretudo

pelas

suas

qualidades

paisagísticas

e

ambientais proporcionadas.
No

reordenamento

alternativa/complemento

final do primeiro ano de utilização da linha, superou em valores de

da
a

própria
Lisboa,

margem
através

de

sul

como

receitas (incluindo rendas comerciais assim como direitos de ingresso

intervenções

transformadoras do território com a imposição de estruturas urbanas,
de conteúdo programático fortemente competitivo, recorrendo a
estratégias de desenvolvimento económico e ambiental.
No enquadramento da infra-estrutura do eixo-ferroviário como
motor de desenvolvimento e expansão, onde o eixo ferroviário se

368 Informação apresentada pelo Eng.º Mário Olivença na sessão que proferiu no âmbito

Workshop: Redes de Fluxos e de Transferências: o eixo ferroviário
Entrecampos-Fogueteiro, que se realizou na Sede da Ordem dos Arquitectos em Lisboa
do

em18 de Junho de 2001.
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75. Reaqualificação das periferias Á (Margarida Louro, 2001-2004)
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ao arrendamento), os valores advindos da utilização dos comboios.369

morfológica do espaço, esta sobreposição artificial é muito mais

Em suma, as infra-estruturas das estações potenciam-se hoje sobre

denunciadora. As infra-estruturas dos parques de estacionamento,

o encanto que outrora marcou o avanço do comboio sobre o território.

marginam a paisagem das estações, “isolando-as” do tecido envolvente,

Hoje, esse mesmo sentido fascinante e atractivo, reinventa-se sobre

intercalando periferias suburbanas, com zonas semi-rurais ou precários

este estatuto proliferador do consumo sobre o espaço urbano,

espaços industriais.

reorganizando

novas

centralidades,

novos

pólos

de

atracção

e

A fronteira entre estas realidades assume-se como o campo aberto
para a urgente reflexão de quem intervém na cidade, sem culpabilidade,

estratégias de requalificação espacial.
É no entanto o desajuste de sobreposição entre uma realidade

sem preconceitos de renúncia, sem aversões às contingências daquilo

produzida e artificial que deriva dos princípios ordenadores da

que define e caracteriza o tempo em que vivemos e no qual o estatuto

implantação deste eixo sobre o território, que se assumem os principais

do consumo, enquanto forma de reorganização territorial se assume

problemas. As temáticas fulcrais de discussão sobre as potencialidades

como aspecto potencial primordial de reorganização territorial.

de eixo: o reordenamento do estuário do Tejo em função da mobilidade

O projecto do centro comercial Almada Forum, inaugurado no

e acessibilidade a Lisboa; o reordenamento da margem sul como

concelho de Almada nos finais de 2002, preconiza a reorganização da

alternativa/complemento a Lisboa; a infra-estrutura do eixo-ferroviário

centralidade da margem sul relativamente a Lisboa. De facto, a forte

como motor de desenvolvimento e expansão; a refuncionalização e

pendularidade

reabilitação de
diversas

escalas

interstícios;370
de

resumem a problemática nas suas

apreensão

à

falta

de

naturalização

desta

artificialidade, que o eixo imprime sobre o território existente.

associada

a

equipamentos

comerciais

de

grande

dimensão como são exemplo o centro comercial Colombo, perderam
impacto

significativo

com

a

abertura

do

Almada

Forum.

Este

equipamento associado a outros que entretanto se distribuíram sobre o

O impacto das centralidades promovidas, não só pela acessibilidade

território da AML a sul do Tejo, como é exemplo o Forum Montijo,

ao eixo como por todas as infra-estruturas adjacentes: parques de

inaugurado em 2003, restabeleceram, tal como anteriormente referido,

estacionamento, bombas de gasolina, lojas, hipermercados, etc.,

alguma individualização e sustentabilidade territorial em termos de

accionaram formas de reorganização territorial muito potenciadoras de

afluência comercial a este tipo de oferta. Tanto pela tipologia

qualificação e restruturação.

implantada, como pelo tipo de comércio, sendo semelhante o mix

O desajuste de articulação entre a implantação do eixo e consciência

apresentado, assume esta infra-estrutura como fulcral na reorganização

do seu impacto em termos territoriais, parece ser o pecado mortal da

e requalificação estratégica do concelho e das áreas envolventes. Este

plena eficácia desta acção enquanto estratégia metropolitana.

projecto localizado à entrada de Almada, logo à saída da ponte 25 de

Se na margem norte, pela própria morfologia dos tecidos, pelo

Abril, surge na evolução da implantação em 1973 da segunda maior

sentido compacto da cidade esta desintegração não é tão evidente

área comercial do país – o supermercado Pão de Açúcar, que desde

embora por vezes seja até mais problemática (como acontece na leitura

então se assumiu como parte integrante da vida dos almadenses.

dos interstícios urbanos da zona Entrecampos e Sete-Rios, no impasse

Actualmente faz parte do grupo Auchan, passando a integrar uma

envolvente à estação de Campolide, ou ao vazio urbano que se refaz na

extensa área do centro comercial com uma área por si só de 11 000 m2.

zona do Casal Ventoso, na margem sul, pela própria dispersão

Este empreendimento reorganizou todas as zonas do centro-sul de
Almada, em toda a área adjacente ao Parque da Paz,371 dotando-os de

369 Valores adiantados de um balanço da empresa FERTAGUS, publicado no suplemento

económico do Jornal Expresso durante o primeiro semestre do ano 2001.
370 Temáticas apresentadas e discutidas no âmbito do Workshop:

371 O Parque da Paz é o resultado de um processo de planeamento urbanístico iniciado

Redes de Fluxos e de

pela Câmara Municipal de Almada em 1975, que conseguiu reservar uma área com

Transferências: o eixo ferroviário Entrecampos-Fogueteiro, que se realizou na Sede da

aproximadamente 50 hectares, que correspondeu à criação de um parque urbano em 1995,

Ordem dos Arquitectos em Lisboa, durante os meses de Junho e Julho de 2001.

uma obra projectada pelo CESUR sob a direcção do Arquitecto Paisagista Sidónio Pardal.

PARTE III – CAPÍTULO IX REQUALIFICAÇÃO DAS PERIFERIAS

235

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

novas infra-estruturas de mobilidade distribuídas em cerca de 8

assume-se, tal como referido no capítulo anterior sobre a reabilitação

quilómetros de novas vias, túneis e viadutos. Deste modo, as vias de

dos centros como uma hipótese de sistematização crítica, em que mais

acesso receberam profundas reestruturações com a criação de novas

que propor uma fórmula de intervenção, preconiza uma reflexão

vias e o alargamento de outras. Desta forma integrando um espaço

operativa sobre a integração das diversas componentes que integram a

comercial composto por lojas, por um hipermercado, por uma área de

estratégia da intervenção e da sua relação na complexa rede de

lazer com cerca de 40 restaurantes e 14 salas de cinema, este centro

reorganização territorial, nas quais interagem factores de diversas

comercial é complementado ainda por dois pisos de estacionamento

escalas locais e globais.

com lotação para 5 050 viaturas.

Em síntese, a estratégia da requalificação das periferias assume-se

Em síntese este projecto representa um contributo na recentralidade
estratégica

do

sistema

urbano

metropolitano

e

valorização do espaço público e das suas diversas potencialidades,

sustentabilidade das suas duas margens, destituindo Lisboa como um

enquanto lugar de encontro e de qualificação tanto ao nível de novas

destino de compras por obrigação, assumindo no território do concelho,

realidades impostas e construídas, quer enquanto valorização das

com as respectivas áreas de influência

no

adjacentes,372

equilíbrio

pela requalificação espacial da envolvente urbana, promovendo a

uma alternativa

potencialidades próprias e contextuais do lugar.

mais larga e variada.
9.3C

9.3C Requalificação espacial da envolvente urbana – síntese crítica

Deste

modo

sobre

a

requalificação

do

espaço

suburbano

assumem-se como principais estratégias a potenciação de novas
dinâmicas e centralidades, sobre as quais se desenham diversas acções
associadas a vários factores: às potencialidades da convergência de
grande percentagem de população (população activa e consumista); à
potenciação de espaços disponíveis e acessíveis à introdução de
empreendimentos de grande dimensão, geralmente associadas a
grandes infra-estruturas de mobilidade (quer viárias ou ferroviárias).
Assim a estratégia do consumo organiza-se de uma forma
compacta, que se implanta sobre o território em conjunto/bloco, que
enfatizando à partida a componente comercial integra as outras
categorias da cultura e do ócio, elevadas às diversas potencialidades
locais/globais, e que no todo integram a requalificação e potenciação
do lugar enquanto componente estratégica do sistema metropolitano
(imagem 75).
gl

gl

gl lg

Consumo=(€ +C +O ) ,

onde

€

representa

o

comércio,

C

representa a cultura, O representa o ócio/lazer e l as componentes de
caracterização locais e g as componentes de caracterização globais,

372 Referência a alguns estudos realizados sobre as expectativas e impactos do

empreendimento que consideravam a conquista de potenciais clientes nas zonas lisboetas de
Alcântara e Restelo. Cf. Câmara Municipal de Almada, “Abertura do Almada Forum com novas
vias e requalificação urbana”, Almada Boletim Municipal, n.º 68, Fevereiro de 2002, p. 9-11.
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CAPÍTULO X – Revalorização das zonas de valor paisagístico
natural

ecologismo e o ambiente,373 promovidos durante as décadas de 70 e
80,

assumem-se

hoje

como

paradigmas

quase

éticos

no

desenvolvimento sustentado dos lugares. De certo modo, assumem-se

Revalorização das zonas de valor paisagístico

como potenciais na estratégia de reorganização urbana, integrados na

natural – enquadramento da problemática em termos

condição contemporânea do estatuto das cidades, e da sua relação com

gerais

as

10.1

estratégias

do

consumo,

directamente

associadas

tanto

à

descentralização territorial, como à competitividade e sustentabilidade
territorial.374
Á

A

revalorização

ambiental

enquadrada

como

factor

de

industrial acentuou a problemática em torno das estratégias de

na revalorização de centralidades Á Enquadramento das problemáticas

revalorização ambiental, directamente ligadas à reprogramação de

em termos territoriais: no contexto do país e no contexto da Área
Metropolitana de Lisboa
10.1A

No contexto dos países desenvolvidos, a revisão do modelo

competitividade e sustentabilidade dos lugares Á A pressão do turismo

novos

usos

e

potencialidades,

como

acções

de

reconversão

e

reintegração territorial. Deste modo, as problemáticas globais ligadas
tanto à poluição nas suas diversas dimensões como à sobre exploração

10.1A A revalorização ambiental enquadrada como factor de competitividade e sustentabilidade dos lugares

O aproveitamento de zonas naturais, paisagisticamente valorizadas
para fins turísticos, de ócio/lazer tem tomado cada vez mais significado
ao nível do planeamento e ordenamento territorial. O cada vez maior
aumento de tempo livre, assim como a predisposição para actividades
lúdicas promovidas tanto pelo media, no incentivo de novos desejos,
como ditada pela moda ao nível de uma espécie de promoção social,
assumem-se como factores de grande significado.

dos

recursos naturais,

(alterações

climáticas,

e consequentes desequilíbrios ecológicos
destruição

da

camada

de

ozono

e

da

biodiversidade), imprimem-se, protagonizando as diversas políticas de
intervenção. A particularidade dos lugares assume-se como vertente
principal de exploração e programação, na qual a par com os princípios
de identidade cultural, histórica, patrimonial, riqueza ambiental e
natural se insurgem vectores de importante significado.

Actualmente, a revalorização ambiental e nomeadamente a vida
10.1B

10.1B A pressão do turismo na revalorização de centralidades

urbana tornou-se num dos principais temas de discussão, tanto nos
seus aspectos mais graves ligados à saúde pública, e à resolução de
aspectos que se referem às múltiplas disfunções e incomodidades como
o ruído, a poluição ou o congestionamento, como à promoção das
potencialidades naturais dos lugares de forma a proporcionar cada vez
melhores condições de vida. É assim que a cidade se assume
paradoxalmente como o lugar que promove todos estes inconvenientes,
mas simultaneamente se define como pólo de atracção e lazer, sendo

Directamente associado a esta lógica, o fenómeno recente do
turismo, assume-se como um dos aspectos primordiais. Turismo, que
cada vez mais se identifica como um conceito com múltiplas facetas,
não apenas ligado à procura externa internacional e nacional, mas sim
como um conceito reinventado à escala do território e como forte
influência sobre as populações que habitam esse mesmo território. De
certo modo a construção de uma consciência ecológica, muito virada
para a revalorização ambiental, assumem-se

como

acções

de

essa bipolaridade o motor na procura de maiores níveis de conforto, e
que de certo modo se estabelece como estratégia de reorganização
territorial.

373 Referência à distinção destes três termos geralmente utilizados como sinónimos:

É neste âmbito que as questões ambientais se interligam com a
qualidade

urbanística

e

arquitectónica

dos

espaços

públicos,

promovendo a competitividade e a atractividade entre os lugares.
A popularidade das temáticas ligadas aos termos como a ecologia, o

«A Ecologia é uma disciplina científica, um ramo das ciências da vida. O Ecologismo é
uma ideologia, que defende um estilo de sociedade, com a particularidade de atribuir uma
importância crucial à questão do equilíbrio ecológico. O Ambiente pode definir-se como o
conjunto dos sistemas físicos, ecológicos, económicos e socioculturais com efeito directo ou
indirecto sobre a qualidade de vida do homem.» João Jonaz de Melo e Carlos Pimenta,
Ecologia e Ambiente, Lisboa, Difusão Cultural, 1993, p. 14.
374 Referência ao Capítulo III – A cidade e as estratégias do consumo, alínea 3.3 A

sustentabilidade urbana, p. 87.
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intervenção nos lugares, seguindo directamente a premissa de criar não

cultural, assumem-se como vectores na construção de acções mais

apenas bem estar, mas sobretudo atractividade territorial. Parece assim

light,376 dos elementos urbanos existentes numa relação mais integrada

que esta característica se assume actualmente como uma directiva

com a natureza existente.

fundamental, por vezes até mesmo como uma pressão, sobre a qual a

10.1C

10.1C Enquadramento das problemáticas em termos territoriais: no contexto do país e no contexto da Área Metropolitana de Lisboa

ponderação das estratégias de revalorização se têm de assumir como

Em termos de enquadramento nacional, e derivando dos aspectos

fundamentais na fomentação de novas centralidades e respectiva

referidos sobre a caracterização das suas diversas tendências de

sustentabilidade.

crescimento e transformação ao longo do século XX, sobressaem como

A potenciação dos lugares em função destas novas estratégias de

aspectos determinantes os problemas directamente ligados à ausência

revalorização, na qual o estatuto do consumo e do desejo do território

teritorial de uma gestão e política integrada e que em síntese se podem

se assumem como aspectos primordiais, imprime obviamente posições

enumerar pela destruição de áreas naturais, pela ocupação densificada

mais pessimistas que de certo modo interagem como contrapeso na

de terrenos agrícolas de atestada qualidade, pela degradação do solo

ponderação das diversas decisões.

por erosão, pela degradação do ambiente em especial do ar e da água

«Estou muito des.

com base na poluição e inadequada organização de actividades.

Isto é uma forma moderna de me exprimir. Significa que estou
des-consolada, des-siludida, des-animada, dês-coroçoada, etc. etc.

Neste contexto as zonas do litoral, nas quais a Área Metropolitana de
Lisboa se insere (imagem 76), assumem-se como áreas primordiais,

Porquê?

com

Porque a nossa Serra está, positivamente entregue aos homens.

populacional que as caracteriza e consequente má gestão territorial. A

Sim, que quando ela estava entregue aos bichos as coisas não

poluição das águas, a invasão urbana, a degradação da paisagem litoral

andavam tão mal.

problemáticas

directamente

derivadas

da

concentração

por via da volumetria e aspecto exterior das construções, a pressão

Agora, cada notícia é um susto.

urbanística e a alteração na quantidade e percurso dos sedimentos ao

Já há tempo que falam em cavar túneis aqui por baixo. Um

longo da costa,377 assumem-se como os problemas críticos mais

desassossego.

significativos na gestão do litoral. Estes aspectos ligados com o

Para chamar turistas, começaram a fazer as pistas de neve artificial.

potencial natural do clima e da paisagem, promovem uma acentuada

Depois, cada turista traz um automóvel. Às tantas, o engarrafamento é

pressão de procura turística, que não tendo uma resposta controlada e

de tal ordem que mais valia aos ditos turistas ficarem nas respectivas

adequada, desenhou ao longo dos tempos um forte cenário de

terras, pois divertir-se-iam muito mais (e deixavam-nos tranquilas a

desequilíbrio e ameaça do litoral.

nós, ovelhas…)»

Em resposta a estas questões e promovendo a potencialidade

Ex-Ovelha do Restolho (que tal a Ovina do shopping?)»
Francisco Keil do

natural dos lugares, a valorização das frentes costeiras, das frentes

Amaral375

fluviais, das serras, etc. assumem-se como espaços suportes de grande

De certo modo, a saturação turística e os maus exemplos que daí

reorganização urbana. No âmbito das grandes metrópoles, e em

derivaram ao longo das últimas décadas sobre zonas de grande

especial na Área Metropolitana de Lisboa, a revalorização e renovação

atractividade,

vira-se para as suas privilegiadas frentes de água, quer seja do estuário

assumem-se

actualmente

como

referências

de

consciencialização nestas novas acções contemporâneas. O medo da
monoculturização dos lugares, a sua descaracterização natural e
376 Referência ao termo e conceito subjacente aplicado em MVRDV (edição de Winy Maas

e Jacob van Rijs com Richard Koek), Costa Iberica – Hacia la Ciudad del Ocio, Barcelona,
375 Francisco Keil do Amaral, “A Ovelha do Restolho Prefere a Cidade”, in AAVV, Seis

Propostas para o Próximo Milénio, Jornal dos Arquitectos, n.º 209, Janeiro-Fevereiro de
2003, pp. 46-47.

Actar, s.d., p. 198.
377 Referência a João Joanaz de Melo e Carlos Pimenta,

Ecologia e Ambiente, Lisboa,

Difusão Cultural, 1993, p. 79.
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do Tejo, quer seja a costa atlântica, com vista à sua melhoria e
utilização pelas populações metropolitanas e afins. Revalorização, que
se associa como factor de melhoria da qualidade de vida ligado a outros
factores de intervenção e reordenamento territorial.
No território diversificado da Área Metropolitana de Lisboa, quer em
termos fisiográficos como climáticos, proporcionaram-se condições
excepcionais para o desenvolvimento de espaços naturais privilegiados,
que apesar da ocupação e transformação humana ao longo dos tempos
sobrevivem

como

potenciais

geradores

de

transformação

e

requalificação.378
A par com este potencial de caracterização territorial, insurge-se
uma força motriz directamente ligada à pressão urbana. De facto a
progressiva desqualificação ambiental, associada tanto às zonas mais
centrais em progressiva descaracterização, inerentes à concentração de
serviços e perda de população, assim como às periferias de crescimento
e expansão anárquica, assumem-se como aspectos fundamentais de
reflexão e intervenção. A potenciação destes lugares, assente numa
rede de estratégias nas quais a revalorização ambiental se insurge como
mais valia fundamental, e que toma cada vez mais significado.

378 Áreas protegidas da Área Metropolitana de Lisboa, referência à nota 295, p. 176.
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10.2

Exemplos seleccionados: Lisboa (Expo 98/Parque

Franca de Xira, Benavente e Alcochete, salientando-se a excepção do

das Nações), Alcochete, Vila Franca de Xira (estuário do

facto do concelho de Benavente não se incluir na constituição

Tejo) e Almada (Costa de Caparica/frente atlântica)

administrativa da AML.
Neste âmbito, o exemplo da Expo 98, preconiza a propósito do
grande argumento que foi a exposição universal o impulso fundamental

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados: Lisboa
(frente

rio/Expo

10.2A

Parque

territorial

centrada

nas

porto, desactivado e de certo modo barreira à expansão e qualificação
da cidade assumiu-se como um dos aspectos significativos na

concelhos: estrutura do edificado, estrutura da mobilidade principal,

estratégia implementada. Deste modo, a reconversão do outrora recinto

população, estrutura funcional - PDM Á Caracterização específica em

expositivo, no actual Parque das Nações, a par com os diversos planos

função das tipologias de consumo implantadas: espaços de comércio,

de reabilitação habitacional, comercial e terciária da zona, potenciaram

espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

uma nova centralidade ao lugar, promovida tanto pela qualificação do

Xira

(frente

Alcochete

reorganização

Atlântica/Costa de Caparica) Á Caracterização geral em função dos

de

Nações),

de

potencialidades ambientais e paisagísticas. A eleição da zona de antigo

Franca

das

estratégia

(Costa

Vila

–

nesta

(frente

rio/Samouco),

98

rio),

Almada

espaço público e infra-estruturas adjacentes (pavilhões expositivos,

10.2A Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados: Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira e Almada

O conjunto dos exemplos seleccionados, integra-se em quatro zonas

museus, zonas comerciais, etc.) como sobretudo pela revalorização

específicas distribuídas pelos concelhos de Lisboa, Alcochete, Vila

ambiental da frente rio (jardins, ciclovias, futuro campo de golfe, etc.),

Franca de Xira e Almada (imagem 77), protagonizando duas estratégias

que se assumiram como factores na caracterização ímpar do lugar em

específicas de revalorização ambiental: o potencial do estuário do Tejo

termos de AML.

no caso dos três primeiros concelhos enunciados; e a valorização da

No seguimento desta acção e das lógicas que lhe estão subjacentes,

costa atlântica no caso do concelho de Almada. Deste modo, integrando

os exemplos de Alcochete e Vila Franca de Xira, assumem-se como

problemáticas

transformações

zonas integradas na Área Metropolitana de Lisboa, com forte relação

recentes que ocorreram no território metropolitano, quer sejam ligadas

com o rio e cujas actividades económicas se centraram sempre tirando

à reconversão de áreas obsoletas (de antigos usos industriais ou afins),

partido dessa localização, quer como porta de acesso e escoamento de

como aconteceu na Expo 98, e actualmente em Vila Franca de Xira; quer

produtos como aconteceu em Vila Franca de Xira, quer pelas indústrias

seja pela potenciação de novas acessibilidades e centralidades como é o

de salineiros e seca de bacalhau como aconteceu em Alcochete.

diversas,

derivando

das

diferentes

caso de Alcochete; quer ainda por ocupações indevidas e ineficaz

No caso de Alcochete a localização periférica e a dificuldade de

gestão e planeamento territorial, como seja o caso da frente da Costa de

acessos, permitiriam que se preservasse fora do surto da indústria

Caparica;

a

pesada que assolou toda a margem sul do Tejo a partir de meados do

estratégia da valorização ambiental reabilitando e valorizando as

século XX. Em termos de enquadramento histórico, o nome Alcochete

diferentes áreas, associando a esta mais valia paisagística e natural

deriva da palavra árabe: “alcaxete”, que segundo alguns autores

aspectos de grande enraizamento cultural. No fundo o conjunto dos

significa “fornos”, o que de certo modo se relaciona com as

exemplos seleccionados, preconizam a acção conjunta de um desejo de

características da região, onde abundavam as matérias necessárias para

revalorizar o território metropolitano, entendido na sua forma global de

o fabrico de cerâmica (argila, areia, água e lenha) o que incentivou e

sistema articulado e competitivo.

favoreceu esta actividade durante anos.

os

diversos

exemplos

seleccionados

protagonizam

No território diversificado da Área Metropolitana de Lisboa, e no

No século XII, é concedido a Alcochete por D. Sancho I, o primeiro

contexto específico das áreas protegidas classificadas, a reserva natural

foral, iniciando-se assim um processo de sedimentação e colonização

do estuário do Tejo, assume-se pela particularidade de articular

territorial. No século XV, Alcochete evidencia-se como estância de

fisicamente o território metropolitano, englobando os concelhos de Vila

repouso e veraneio. Os bons ares da charneca, associados à existência
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de boa caça, veados, javalis e lobos, preenchiam as preferências da

mobilidade promovida pela construção da ponte Vasco da Gama, esta

nobreza de então. Deste modo, rapidamente transforma-se em poiso

zona assume-se como complemento privilegiado na sustentabilidade

preferencial da nobreza, e entre os finais de quatrocentos até aos finais

ambiental e zona de ócio e lazer na margem sul. Esta revalorização

de setecentos, a vila desenvolve-se, primeiro à sombra da protecção

sustenta-se na reabilitação das zonas de praia fluvial, promovendo

régia do Foral Manuelino, em 1515, e depois em torno de uma nobreza

zonas de estar associadas a ancoradouros de embarcações e espaços

rural que aí possuía vastos domínios territoriais.

pedonais. Em complemento com a acção promovida na margem norte, o

Nos séculos seguintes, Alcochete especializou-se na produção de

âmbito geral, associa-se na ideia de devolver a frente rio à cidade,

sal, o que promoveu o seu franco desenvolvimento económico. A

recuperando zonas obsoletas de porto (como se definiu na antiga zona

margem esquerda do Tejo, onde Alcochete se insere, chegou a ser

da Expo 98), reconvertendo zonas industriais (como acontece na

considerada como o centro salineiro mais importante do país. Já no

margem sul – Barreiro) ou simplesmente requalificando espaços até

século XX, com o desenvolvimento dos meios de transporte rodoviários

então ignorados em termos de hábito e afluência urbana (como

e o natural abandono do rio Tejo como meio de comunicação, Alcochete

protagonizam os exemplos de Alcochete).

perde

importância

económica,

assistindo-se

então

à

decadência

Na margem norte embora com semelhante localização junto à

progressiva de actividades como a pesca, a navegação fluvial e a

margem do Tejo, localiza-se Vila Franca de Xira de traçado medieval,

salicultura.379

Estas actividades embora em declínio, permaneceram

com raízes de fundação e actividade desde sempre ligadas ao Tejo, à

desde sempre ligadas à história e cultura do lugar, assumindo-se ainda

implantação de indústrias e ao transporte, protagonizando uma das

hoje a figura do salineiro, a par com o campino e o forcado como

zonas integradas na Área Metropolitana de Lisboa, com forte relação

ex-líbris característicos da região. Deste modo, sem indústria pesada e

com o rio. Rio que de certo modo se assume como a estrada natural que

consequentemente sem os acentuados fluxos populacionais que sempre

divide fisicamente o concelho em duas áreas distintas e características.

estiveram subjacentes, Alcochete manteve alguma integridade na

A zona norte com acentuado declive topográfico e a zona a sul dos

preservação do seu território e um património natural, ambiental e

terrenos inundáveis e extremamente férteis da lezíria. Este factor,

paisagístico praticamente intocável. É apenas o surto de mobilidade

condicionou de certo modo a ocupação territorial, assumindo o rio

promovido pela construção da ponte Vasco da Gama em 1998, que

como um elemento fundamental extremamente ligado à história do

imprimem as mudanças mais significativas na área. Aspecto que se

concelho e ao seu desenvolvimento. De facto, o rio pela sua plena

reflectiu no aumento de construção e urbanizações tanto de primeira

navegabilidade, foi durante muitos anos o elemento de acessibilidade

como de segunda habitação. São no entanto as exigências do

entre os territórios, o que contribuiu para a fixação das comunidades

desenvolvimento sustentado que se colocam hoje com maior acuidade,

urbanas, determinando simultaneamente os seus modos de vida e as

nos quais se assume Alcochete como reserva natural e urbana dos

suas actividades económicas. Primeiramente ligadas às condições de

núcleos ribeirinhos e peça central do futuro Parque do Tejo, como

extrema fertilidade das planícies, sobre as quais se desenvolveu a

contributo equilibrado em toda a rede de competitividade da Área

actividade económica do concelho, directamente ligada à exploração

Metropolitana de Lisboa. Deste modo, a frente ribeirinha de Alcochete e

agrícola e à criação de touros e cavalos, actividades que associadas à

Samouco assume-se como suporte de grande requalificação. Impelida

figura

pelas mudanças aferidas na margem norte em especial com a Expo 98 e

fundamentais de caracterização histórica e cultural. Desde sempre

a reconversão da frente portuária que a suportou, associada à crescente

ligada, à campina, às indústrias e ao transporte, assume-se em meados

do

campino

e

do

toureiro,

se

assumem

como

marcos

de oitocentos como local privilegiado à localização de importantes
indústrias, graças
379 Referência às consequências da estagnação desta actividade em aspectos ecológicos

que afectaram a fauna da região, assim como ao Observatório do Estuário do Tejo e à zona

às acessibilidades providas pela proximidade do

Tejo, assim como pela linha de caminho-de-ferro para norte e leste e a
estrada nacional que a assumem como porta natural na então

de protecção actualmente existente.
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circunscrita região de Lisboa. A implementação do comboio, em 1856,

sedimentação de segundas habitações, de uma forma perfeitamente

no âmbito da abertura do primeiro troço da linha-férrea do país, com a

desordenada e desqualificada. A acção de auto-construção, por vezes

ligação entre Lisboa e o Carregado, marcam o início de um novo

durante o fim-de-semana, aliada à falta de controlo camarário,

período de desenvolvimento da região. Os efeitos da implementação

promoveu uma paisagem de clandestinos, que ocuparam zonas de

das indústrias no já consolidado concelho de Vila Franca de Xira,

qualidade e de valor ambiental ímpar no contexto da Área Metropolitana

acabam por se reflectir num aumento demográfico, sustentado pela

de Lisboa.

migração nacional das populações do interior para o litoral, à procura

É neste panorama potencial de revalorização ambiental, que se

de oferta de trabalho na indústria, fenómeno muito acentuado durante a

promovem diversas acções de reordenamento nas quais se inserem os

década de 50. Com o crescimento das indústrias, cresceram as

diversos exemplos tanto do estuário do Tejo como da costa atlântica.

urbanizações albergando uma população significativa cujo aumento se

Assumidos

denuncia ainda actualmente. A boa acessibilidade natural pelo rio, mais

competitividade sobre a qual se imprime uma vertente e um novo

tarde promovida pela construção da ponte sobre o Tejo em Vila Franca

estatuto para o ambiente e a sustentabilidade ambiental. Passando de

de Xira em 1951, assim como a linha de caminho de ferro, e a

certo modo de uma postura rígida e defensiva que se resume à

norte,380

delimitação de áreas de protecção, para a constituição de uma política

passagem da auto-estrada do

assumiram Vila Franca de Xira

como porta de acesso ao pólo metropolitano. Deste modo, se fundam

como

lugares

complementares

nesta

rede

de

integrada e articulada no contexto metropolitano.

as características mistas entre o rural e industrial, à qual se associa

A oportunidade da revisão em bloco dos PDM´s de 2ª geração e a

ainda a convivência de forte ligação às tradições ribatejanas, onde as

possibilidade de criação de plataformas comuns de ajuste e articulação,

tradições taurinas são um marco fundamental. Hoje já ultrapassados

agora com uma nova figura do PROTAML, que se procura mais activa e

alguns dos problemas de poluição ambiental derivados das indústrias

interveniente,

cimenteiras que povoaram a zona, aos poucos intenta-se uma

requalificação estratégica dos recursos naturais.

recuperação do equilíbrio natural. Neste âmbito, os núcleos urbanos

abrem

novas

perspectivas

de

potencialidade

na

10.2B

10.2B Caracterização geral em função dos concelhos: estrutura do edificado, estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

apostam na requalificação. A oportunidade de não esgotar estas

No que se refere à caracterização geral dos concelhos enunciados e

estratégias em meras reabilitações de espaços públicos, aumentando as

ao enquadramento dos casos de estudo seleccionados, destaca-se

zonas verdes, os passeios pedonais, os equipamentos lúdicos e

relativamente a Alcochete e no âmbito das transformações recentes que

infra-estruturas de lazer, assume-se como um desafio à integração de

transformaram a sua acessibilidade e proximidade a Lisboa os seguintes

conjunto. Apostando em estratégias de competitividade em diversas

aspectos fundamentais:

escalas (municipal, regional, nacional e internacional), o troço da frente

No que se refere à estrutura de edificado (imagem 78), o concelho de

ribeirinha Vila Franca de Xira - Alhandra, abre-se nesta perspectiva de

Alcochete caracteriza-se por uma concentração muito polarizada em

reflexão e oportunidade.

torno da vila de Alcochete, registando-se na última década um processo

A Costa de Caparica em Almada, define-se pelas suas extensas

de crescimento disperso para o interior, em especial motivado pelas

praias que desde há décadas atraem as gentes metropolitanas. Essa

melhorias de acessibilidade a Lisboa pela ponte Vasco da Gama,

extensa frente de praias viradas ao Atlântico, a proximidade de zonas

inaugurada em 1998. De certo modo, o incentivo desta maior

verdes de pinhal e da Serra da Arrábida, assumiram-se desde cedo

mobilidade, associado a uma intensa procura de novos padrões

como

de

habitacionais, sedimentou-se numa proliferação pelo território de

fim-de-semana. Aspectos a que se associou uma depredadora acção de

urbanizações de baixa densidade, de carácter unifamiliar à qual

factores

de

atracção

para

zonas

de

veraneio

ou

correspondeu uma ocupação de segundas habitações, em especial na
freguesia dominante: Alcochete, conforme atestam os dados estatísticos
380 O troço Lisboa – Vila Franca de Xira foi inaugurado em 1962.
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referentes aos censos de 1991 e de 2001.381
Relativamente

à

estrutura

da

rio, tendo dado origem às actuais povoações de maior dimensão

mobilidade

principal,

e

às

(Alverca, Alhandra, Vila Franca de Xira), às quais se associaram

transformações ocorridas entre 1991 e 2001 ressalta neste campo a

actividades económicas também diferenciadas. Enquanto que estas

importância do eixo da A 12 - IP 1 de ligação a Lisboa (Ponte Vasco da

zonas ribeirinhas sustentaram o seu desenvolvimento económico no

Gama), assim como o IC 3 de ligação a importantes concelhos da

potencial fértil da lezíria e do rio, em actividades muito ligadas à pesca,

margem sul como a Moita, Montijo e Barreiro, assim como a Benavente,

à agricultura e mais tarde à adequada implantação industrial; as zonas

sobre as quais se desenham novos projectos de infra-estruturação do

do interior assumiram-se desde sempre como zonas mais rurais

concelho com a implementação de grandes equipamentos nos quais se

dependentes da agricultura de subsistência, sendo actualmente zonas

destaca o projecto Freeport.

de notório escasso desenvolvimento.
A

Em termos populacionais, Alcochete assume-se como um dos
concelhos com maior crescimento na década de 1991-2001, registando
um valor de cerca de

28%.382

condicionar

o

crescimento

e

implantação

populacional,

evidencia-se ainda a construção da linha de caminho de ferro e a forte

Este crescimento apoiou-se sobretudo no

dinâmica de transformação que a ela se associou, sobretudo ao nível de

acréscimo da acessibilidade o que potenciou a sediação no concelho,

implantação de actividades como a indústria, que rapidamente adquiriu

pela sua qualidade e características ambientais como um novo modelo

um forte significado. Na primeira fase de expansão das áreas urbanas

de ocupação residencial.

durante os anos 50, e de acordo com o êxodo rural já anteriormente

Em termos de usos de solos (imagem 80), o concelho de Alcochete

referido, verifica-se um crescimento bastante marcante e acentuado

evidencia o seu forte carácter agrícola, denunciando uma concentração

junto à frente ribeirinha. Este facto verifica-se não só pela proximidade

de áreas consolidadas de carácter urbano nas zonas de Alcochete e

com o rio como também pela proximidade com a linha-férrea, sendo aí

Samouco, sendo predominantes as áreas agrícolas e zonas verdes,

que se localizaram as indústrias pela acessibilidade às matérias-primas

sobre as quais se destacam algumas de carácter industrial e de

e em tornos das quais se sedimentaram as populações que procuravam

armazenagem.

novos postos de trabalho. Deste modo, a localização das indústrias, a

No caso de Vila Franca de Xira, a morfologia de ocupação do

acessibilidade

da

linha-férrea

assim

como

a

estrada

nacional,

edificado em termos de transformação nas últimas décadas (imagem

assumiram-se simultaneamente como condicionantes e potenciadores

79),

de

registou-se

sobretudo,

por

uma

ocupação

inicialmente

condicionada pelas características naturais, nas quais o rio se assume

localização

das

populações.

Mais

tarde

o

aparecimento

da

auto-estrada acentuou essa tendência.

como elemento fundamental. Deste modo, as primeiras implantações,

A expansão das vias de comunicação assume-se com a construção

que deram origem à sedimentação dos lugares, estabelecem-se junto à

da já referida ponte Marechal Carmona, erguida em 1951, e que de

zona ribeirinha, tendo o seu crescimento perante a barreira do rio e dos

certo modo materializa a ligação física do concelho. Durante a década

terrenos agrícolas da lezíria a sul, sido realizado a partir desta zona

de 60 e 70, o crescimento de Vila Franca de Xira, irá suportar-se num

para o interior. Desta forma as grandes povoações situam-se junto ao

novo fenómeno sustentado na cada vez melhor acessibilidade a Lisboa,
nomeadamente com a construção da auto-estrada, e na procura de
habitação nas periferias, onde o custo de aquisição é mais baixo

381 Sobre este aspecto registam-se as seguintes variações de número de edifícios entre

1991 e 2001, por freguesias:
Em 1991 – Freguesia de Alcochete: 2 366; Freguesia do Samouco: 773; Freguesia de São
Francisco: 399.
Em 2001 - Freguesia de Alcochete: 2 408; Freguesia do Samouco: 773; Freguesia de São
Francisco: 397.
Fonte: INE.

relativamente aos grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa.
Posteriormente a expansão do concelho faz-se para o interior,
prolongando

a

zona

urbana

existente

para

norte.

A

excessiva

concentração nas zonas ribeirinhas, a barreira topográfica, assim como
a promoção de novas acessibilidade, permitiram a expansão

do

382 Este valor deriva da variação da população residente registada nos censos de 1991

de 10 169 habitantes, face ao valor registado em 2001 de 13 010 habitantes. Fonte: ibid.
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Em termos de mobilidade principal, as dinâmicas de transformação
do

concelho

sustentaram-se

nos

elementos

já

de forma significativa.383 A importância do concelho, na sua vocação

anteriormente

industrial e a passagem para um estatuto de armazenamento,

referenciados e que de certo modo, de acordo com a sua importância

directamente ligada ao reforço das suas infra-estruturas de mobilidade,

determinaram transformações no crescimento do concelho. Por ordem

assumiram-no como pólo atractivo para a sedimentação populacional,

cronológica, o rio, a linha de caminho de ferro, a estrada nacional (EN

que via aí uma alternativa às zonas mais centrais. De facto, a construção

10), a ponte Marechal Carmona, a auto-estrada (A1), marcaram durante

da A 1,384 o aumento e melhoramento das estradas dentro do próprio

os séculos XIX e XX, sedimentações variáveis em termos de edificado,

concelho, e da linha-férrea promoveram condições favoráveis à

população e actividades. Durante a década de 1991 e 2001, regista-se

sedimentação populacional.

como principal acréscimo nesta rede de transformações, a construção

Em termos de usos do solo (imagem 81), destaca-se o facto de neste

da CREL de ligação a Alverca, aspecto que potenciou este lugar na rede

concelho grande parte da sua área constituir reserva agrícola nacional.

metropolitana de acessibilidades. Actualmente a discussão em torno do

De facto, a estrutura de mobilidade associada primeiramente às

reforço da linha-férrea, assim como o traçado do TGV, assumem-se

margens, depois à linha do comboio e posteriormente à auto-estrada

como potencialidades de transformação significativas.

organizaram a implantação de usos de carácter fabril, industrial,

No que se refere à população a análise do crescimento populacional
assume-se como reflexo complementar ao crescimento e transformação
do concelho. Deste modo, a ocupação até aos anos 50 define-se por

armazenagem e outros sobre os quais se denuncia actualmente um
processo de franca revisão.
10.2B

10.2C Caracterização específica em função das tipologias de consumo implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

uma população local de características muito enraizadas ao lugar e às

Sobre as tipologias de consumo implantadas, a caracterização geral

suas características agrícolas e rurais, e que ocupava a frente ribeirinha

no âmbito da evolução ocorrida entre 1991-2001, destaca-se sobre as

ao longo da linha-férrea e da estrada nacional. Os anos 60 e 70,

diversas tipologias levantadas e já anteriormente classificadas nas três

assumem-se como anos de mudança, onde a ocupação industrial

categorias principais de: espaços de comércio, espaços de cultura e

acentua

espaços de ócio e lazer. No âmbito das quais se destacam determinadas

a

vinda

de

populações

externas

que

intensificam

a

sedimentação em torno das zonas mais desenvolvidas.

intervenções

Nos anos 70 a população concentrava-se junto à zona ribeirinha,
sendo aí que se localizavam as indústrias, e com isso os principais
postos de trabalho, e as principais vias, tanto a linha-férrea como a
estrada

nacional

que

atravessava

o

município.

A

que

pela

sua

escala

e

impacto,

reorganizaram

territorialmente estas zonas no lugar estratégico que tomam em termos
de sistema metropolitano.
Relativamente aos espaços de comércio destaca-se a criação de

população

novos pólos de atracção que restabeleceram a centralidade dos lugares.

encontrava-se concentrada em núcleos populacionais bem definidos ao

Se numa primeira fase (inicio da década de 90), essa estratégia, em

longo do rio, separados por zonas de descontinuidade, apenas ligados

termos

pelos eixos rodoviários e ferroviários. Em contraste o interior era pouco

(hipermercados de uso diário, especializado ou misto), geralmente

povoado e densificado. A partir dos anos 70, e sobretudo durante a

próximos de vias de grande acessibilidade, no final dos anos 90 e

década de 80, o crescimento populacional em Vila Franca de Xira, é

projectando-se para além de 2001, assiste-se à implementação de

praticamente estável, denunciando-se apenas algumas zonas de

novas infra-estruturas de centros comerciais, directamente associadas

comerciais,

se

imprime

através

de

grandes

superfícies

ocupação nova no interior do concelho e em zonas pontuais ao longo da
EN 10, sobretudo no corredor entre Alverca e Póvoa de Santa Íria. No
entanto entre 1981 e 2001, o crescimento populacional assume-se já

383 Em 1981, Vila Franca de Xira registava cerca de 88 193 habitantes, em 1991

registava cerca de 103 571 e em 2001 cerca de 122 908, ou seja na última década
1991-2001, o crescimento foi da ordem dos 18,7%, ocupando o sétimo lugar no conjunto
dos concelhos que mais cresceram dentro da Área Metropolitana de Lisboa. Fonte: INE.
384 Iniciada na década de 70, a A 1, concretiza no início da década de 90, a primeira

ligação via auto-estrada de Lisboa ao norte do país.
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às valências naturais dos lugares, como protagonizam os exemplos do

aglomerados populacionais mais significativos como Alverca, Alhandra e

Centro Comercial Vasco da Gama (inaugurado em 1999), e o

Vila Franca de Xira.

empreendimento Freeport em Alcochete (inaugurado em 2004).

Em termos gerais e no âmbito dos quatro concelhos seleccionados,

No caso do concelho de Lisboa (imagem 58), e em continuidade dos
aspectos gerais sobre a evolução das tipologias de consumo na década
de

90,385

destaca-se o estatuto atractivo do actual Parque das Nações

que de certo modo assumindo o legado histórico da Expo 98, ainda hoje

assiste-se

em

termos

de

espaços

comerciais,

à

estratégia

da

revalorização territorial dos lugares, tornando-os em novos pólos
atractivos, até então completamente fora dos usos e das vivências
populacionais.

se evidencia como pólo singular de muitas zonas do país, da cidade e

No que se refere aos espaços de cultura, destaca-se no mesmo

da região. Deste modo, a conciliação da valorização paisagística da

âmbito dos exemplos referidos anteriormente, tanto o acentuar das

frente rio, promovendo zonas de passeio, ímpares no contexto da

novas

cidade, associadas a equipamentos de consumo de diversas índoles e

estratégias

escalas de influência, como é o caso do centro comercial Vasco da

comerciais), como protagonizam os exemplos da Expo 98/Parque das

Gama, e dos diversos usos que lhe estão associados, promoveram uma

Nações e do Freeport em Alcochete; assim como o ênfase das

nova centralidade estratégica do lugar. Na mesma lógica o actual

características naturais e culturais dos lugares como evidenciado,

Freeport projectado para Alcochete (imagem 78), e inaugurado em

respectivamente, nos casos de Almada/Costa de Caparica e de Vila

2004, coordena uma acção semelhante na qual a escala comercial do

Franca de Xira. Deste modo, se nos exemplos de Lisboa e Alcochete, a

empreendimento, e a forte relação com as características paisagísticas e

promoção cultural se associa ao evidenciar de determinados aspectos

naturais do contexto em que se insere se assumem como marcos

do empreendimento cultural, tanto de carácter permanente geralmente

primordiais.

ligada ao cinema, como temporário, com a introdução de eventos como

centralidades

promovidas

associadas

com

(geralmente

a

a

implantação

grandes

de

novas

empreendimentos

Os exemplos de Vila Franca de Xira (imagem 79) e Almada/Costa de

exposições actividades culturais, temáticas e lúdicas. Nos casos de

Caparica (imagem 69), tanto pelo carácter sedimentado que têm

Almada/Costa de Caparica e Vila Franca de Xira, as apostas centram-se

relativamente aos exemplos anteriores como pela forte pressão

mais para a valorização das potencialidades do lugar, em termos de

populacional que albergam, não assumiram relativamente aos exemplos

atractividade cultural, promovendo-os como referência cultural em

focados estratégias tão radicais de implementação comercial. Se em

resposta a uma certa promoção de turismo interno e do acentuar e

termos gerais, no concelho de Almada se assistem a implantações

valorização da diferenciação metropolitana dos lugares.

comerciais de significativo impacto em torno da cidade de Almada e nas

Em termos de espaços de ócio e lazer, e no âmbito do reforço

suas periferias imediatas, no caso da Costa de Caparica (frente

estratégico das acções delineadas, assiste-se durante a década de 90 e

No caso de

no que se refere aos exemplos delineados ao ênfase da consciência do

Vila Franca de Xira, e confirmando as tendências referidas, ressaltam as

potencial dos lugares em termos de diferenciação e valorização

implementações

territorial.

atlântica), estas acções são mais tímidas e

comerciais

das

insignificantes.386

grandes

superfícies

de

carácter

Deste

modo,

e

partindo

do

exemplo

da

Expo

98,

suburbano, associadas aos eixos de grande acessibilidade e mobilidade

protagoniza-se a vontade de reabilitar as diversas frentes de águas dos

como a CREL, a auto-estrada do norte (A 1), assim como aos

concelhos da AML, nas quais os casos seleccionados ganham um lugar
de destaque. Operações que se preconizam em diversas medidas de
significativas transformações: tanto na reconversão de tecidos obsoletos

385 Ver Capítulo VIII – Reabilitação dos centros, alínea 8.2 Exemplos seleccionados:

Lisboa (Baixa/Avenidas), sobre a referência à evolução das tipologias de consumo no
concelho de Lisboa, p. 196.

(industriais, militares, etc.), como acontece no caso de Lisboa/Expo 98,
e em parte em Vila Franca de Xira; na qualificação territorial

386 Ver Capítulo IX – Reaqualificação das periferias, alínea 9.2 Exemplos seleccionados:

desordenada, como acontece no caso de Almada/Costa de Caparica; ou

Sintra (Cacém-Mem Martins) e Almada/Seixal (Pragal-Fogueteiro), sobre a referência à

na simples potenciação natural de lugares, promovidos por novas

evolução das tipologias de consumo no concelho de Almada, pp. 223-226.
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acessibilidades, como preconiza o exemplo de Alcochete.
É assim enquadrado neste contexto de caracterização que se
destacam os planos/projectos definidos na identificação de um
processo tipo de reorganização territorial assente no consumo como
fundamento na estratégia de revalorização de zonas de grande
potencial natural. Onde os diversos exemplos seleccionados, se
assumem

como

estratégias

convergentes

numa

tendência

contemporânea, onde o estatuto do consumo se insurge como dinâmica
omnipresente de reorganização territorial.
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10.3

Revalorização das zonas de valor paisagístico

natural – metodologias e acções de intervenção

quatro acções específicas sobre os quatros concelhos delineados
(imagem 82, 83 e 84): Lisboa e o exemplo da Expo 98; Alcochete e as
intenções de revalorização da sua frente ribeirinha (entre Alcochete e
Samouco), com especial destaque para o projecto do Freeport Alcochete

10.3A

Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

Lisboa Designer Outlet Resort; Vila Franca de Xira, também com a

Á Descrição dos planos/projectos Á Revalorização ambiental: promoção

estratégia de reabilitação dos tecidos obsoletos (industriais e outros) da

e preservação – síntese crítica

frente rio, com os planos integrados no programa Polis; e finalmente o
exemplo de Almada, com o caso específico da revalorização da frente

10.3A Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

No âmbito da qualificação específica das áreas metropolitanas, e em
termos de enquadramento geral, estabelece-se a referência a um

de costa atlântica com as intervenções sobre a Costa de Caparica,
também integradas nas acções do programa Polis.

conjunto de medidas apresentadas durante a década de 90 pela

O plano da Expo 98, preconiza uma acção de retomar a cidade

Secretária de Estado Adjunta do Ministro do Ambiente e dos Recursos

ribeirinha,389

Naturais,387 nas quais se promoviam diversos aspectos que reflectiam

reenquadrando estrategicamente a zona oriental da cidade tanto no

de certo modo o potencial da revalorização física e natural do ambiente

contexto de Lisboa, como da Área Metropolitana e do país. Deste modo,

como ponto forte de acção e intervenção crítica. Medidas, que se

partindo de um novo conceito que se apoia em directrizes de

resumiam em seis vertentes fundamentais: a valorização de espaços

reconversão radical, apostando no desafio de recentrar a zona no

públicos; a criação e restabelecimento de estruturas ecológicas

contexto

integradas no espaço urbano; a avaliação do risco e reforço da

competitivas, materializa-se uma ideia sobre os cerca de 350 hectares

segurança em zonas urbanas especialmente sensíveis; a valorização

de intervenção, concretizada em seis planos de pormenor específicos.

da

pela

reabilitação

cidade,

de

tecidos

imprimindo-lhe

industriais

dinâmicas

obsoletos,

atractivas

e

integrada de frentes ribeirinhas; a redução da produção de resíduos

Estes planos,390 embora enquadrados por uma política de integração

urbanos e sua valorização; e finalmente a monitorização da qualidade

global, acabaram por assumir alguma autonomia criativa, sendo ainda

da água, do ar e do ruído.

hoje notório o espelho dessa distinção, quer no desenho urbano, na

Estes aspectos contemporâneos à execução dos Planos Directores
Municipais dos concelhos seleccionados para os casos de estudo eleitos,

estrutura do edificado ou até nos projectos de arquitectura que
integram.

assumiram-se numa primeira fase com um carácter muito delimitativo e
estático, que ganhou ênfase num sentido mais proibitivo do que

Esta acção de reconversão de uma extensa área com cerca de 5 km
de

frente

fluvial,

estruturou-se

ainda

numa

política

de

interventivo e integrador.388 O final da década de 90, e de certo modo
estimulado pela acção específica da Expo 98, marca passo na
introdução de novas mentalidades que se preconizam em acções de
reconversão de zonas de grande potencial natural.
10.3B

389 Acções anteriores como o concurso de ideias lançado para a Zona Ribeirinha da

Cidade de Lisboa em 1988, o projecto e a construção do Centro Cultural de Belém em 1992,
o Plano Estratégico e o Plano Director respectivamente em 1999 e 1994, o Plano de
Ordenamento da Zona Ribeirinha (POZOR) em 1994, são exemplos que antecedem a decisão

10.3B Descrição dos planos/projectos

É enquadrado neste plano de medidas que se elegem o conjunto das

da realização da Exposição Mundial de 1998 na zona oriental da cidade, assumindo-se como
marcos fundamentais numa viragem cultural no modo de entender a cidade, o seu espaço
público e especialmente a sua relação com o rio.
390 A ZI (zona de intervenção), foi dividida em seis áreas a que corresponderam os seis

387 Referência a João Jonaz de Melo e Carlos Pimenta,

planos de pormenor propostos: PP 1 (zona central com cerca de 50 hectares) da autoria do

Ecologia e Ambiente, Lisboa,

Difusão Cultural, 1993, p. 85.

arquitecto Tomás Taveira, PP 2 (correspondente ao recinto da exposição com cerca de 61
hectares) da autoria do arquitecto Manuel Salgado, PP 3 (zona sul com cerca de 39 hectares)

388 Referência aos Planos Directores Municipais dos diversos concelhos em que se

da autoria do arquitecto Troufa Real, PP 4 (zona norte com cerca de 72 hectares) da autoria

incluem os casos de estudo seleccionados: Plano Director Municipal de Lisboa – 1994, Plano

do arquitecto Cabral de Mello, PP 5 (zona Sacavém com cerca de 11 hectares) da autoria dos

Director Municipal de Alcochete - 1997, Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira -

arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Pedro Botelho, e finalmente PP 6 (zona do parque

1993, Plano Director Municipal de Almada - 1997.

urbano com cerca de 117 hectares) da autoria de Hargreaves e João Nunes.
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infra-estruturação da zona tanto em termos de acessibilidades como de

projecção de novas iniciativas, nas quais, a revalorização do território

mobilidades, apoiadas no reforço da estrutura viária, ferroviária, e de

assente nas premissas da competitividade e sustentabilidade, se

metro. Acções que associadas à construção da nova ponte sobre o Tejo

assumem como aspectos primordiais.

(Ponte Vasco da Gama em 1998), abriram campo à potenciação de uma
nova centralidade urbana e regional.

Directamente ligado a esta estratégia, sobretudo à promoção de
novas formas de mobilidade e acessibilidade em relação a Lisboa, com a

Em termos gerais os objectivos desta intervenção, e tal como

construção da Ponte Vasco da Gama, Alcochete insurge-se num plano

referido, concretizam-se no recentrar desta zona, tanto em termos

de novas centralidades, assumindo rapidamente um carácter atractivo

habitacionais, como de serviços, de usos e de vivências. O propósito do

sobre as populações metropolitanas. O seu resguardado potencial

evento da EXPO 98, assumiu-se como uma estratégia fundamental que

histórico, cultural e natural, rapidamente se evidencia como aspectos

em apenas 5 meses, transformou esta área no pólo mais atractivo do

importantes de atracção e sedimentação. Deste modo, diversas

país. Aspecto que de certo modo, foi um incentivo muito importante na

estratégias se desenharam e concretizaram ao nível da reabilitação

moldagem de novos hábitos das populações. O actual Parque das

deste potencial natural e cultural.

Nações,391

é ainda hoje um foco importante, nos destinos de lazer tanto

A frente rio de Alcochete preconiza assim um exemplo desta vontade

das populações que habitam a AML, como ao nível do país. Desta forma,

de aproveitamento das zonas ribeirinhas que banham algumas cidades

integrando a componente habitacional, os serviços, o comércio (tanto

portuguesas para fins turísticos, de lazer ou até desportivos. Deste

de grande escala – com a implementação de hipermercados e centro

modo, desenham-se assim as intenções de revalorizar a zona da frente

comercial), como na escala de bairro, associados a potencialidades

rio do concelho entre Samouco e Alcochete, uma área com mais de sete

advindas de outros equipamentos como: a centralidade da estação do

quilómetros, numa estratégia que a longo prazo visa a criação de um

Oriente, o Centro Comercial Vasco da Gama, o pavilhão Atlântico, a

pequeno embarcadouro, a valorização da praia dos moinhos, e o arranjo

Feira Internacional de Lisboa, o Oceanário, o Museu da Ciência, o Teatro

da zona ribeirinha.

Camões, etc., promoveram a zona de forma ímpar no contexto nacional.

Enquadrado por estas acções ainda muito prepositivas e tímidas,

De facto, esta estratégia preconiza um exemplo vivo de transformação e

destaca-se um projecto de grande escala: o projecto do Freeport

reconciliação territorial. De certo modo, espelha a verdade das vontades

Designer Outlet Alcochete Lisboa,392 cuja primeira fase foi inaugurada

de transformar e reabilitar as cidades, reorganizando e potenciando os

em Setembro de 2004. Este projecto ocupando uma área a norte do

lugares, pela promoção de novos desejos e novas vivências.

concelho, muito próxima da reserva natural do estuário do Tejo,

Actualmente a sociedade gestora de todo este processo, a actual

assume-se como uma intervenção de grande escala, que sobre os

Parque Expo´98 SA, assume-se na gestão de funções que vão muito

terrenos da antiga fábrica de pneus Firestone, acolhe um complexo

além do território delimitado da Expo 98. Este alargamento da sua área

lúdico-comercial, seguindo o conceito de “outlet”.393 Este espaço

de influência, nomeadamente na gestão e promoção de planos de

organizado em três grandes áreas, integra uma zona destinada a

reconversão urbana de cidade de média dimensão, directamente

comércio, à restauração e ao recreio e lazer; outra destinada a

associadas ao programa Polis instituído em 2000, inauguram a

392 Este projecto assume-se como o maior “outlet” da Europa, com uma área de 75 000

metros quadrados, onde 50 000 se destinam a venda a retalho repartidos por mais de 200
391 Do ponto de vista quantitativo, o Plano de Urbanização da Zona de Intervenção,

distribui pelos seus 350 hectares, 24% de área destinada à edificação, 10% a equipamentos e

marcas, e os restantes destinados ao lazer, integrando um cinema com 21 ecrãs e 35 cafés e
restaurantes, e onde foram gastos cerca de 160 milhões de euros. Fonte: Luís Bonixe,

40% a espaços verdes. A restante área ficou destinada à construção de vias e à reserva de

“Freeport de Lisboa abre em Junho do próximo ano”, Jornal Público, 7 de Dezembro de 2003,

espaços canal para as grandes infra-estruturas. Por sua vez, da superfície edificável que

p. 46.

corresponde a 2 460 000 m2, 45% destina-se a habitação, 45% afectos a actividades

393

O conceito de outlet, está associado à venda das próprias marcas sem

económicas e 10% a equipamentos, dos quais 7% são de escala metropolitana e 3% de âmbito

intermediários, o que de certo modo, permite preços atractivos em relação a outros postos

local.

de venda.
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estacionamento (com capacidade para cerca de 3 500 automóveis) e

por estratégias geradas por outras intervenções de carácter regional e

uma terceira dedicada à Natureza, potenciando actividades que de

nacional nas quais a revisão dos novos planos de mobilidade tanto

certo modo tiram partido da sua localização espacial.

viária como ferroviária ganham um papel primordial. Desta forma, o

Em termos tipológicos, este projecto integra um novo conceito de

potencial natural, englobando a maior área protegida da região,

espaço comercial, onde se tira partido do contexto envolvente. Deste

associado à qualidade da paisagem, constitui uma potencialidade

modo, além da boa acessibilidade, terrenos amplos e económicos, este

inegável,

projecto integra os espaços verdes existentes, nos quais se potenciam

transformação

novas

carácter

aproveitamento turístico de escala local e ampliada. Deste modo, a faixa

internacional. A implementação de um lago, de um casino de um hotel,

ribeirinha em estudo e as potencialidades de transformação, visam

de um clube com piscinas, campos de ténis e uma pista de bowlling a

exactamente a satisfação deste objectivo, promovendo oportunidades

par com a proximidade do rio e de Lisboa, assumem-se como

de lazer e recreio à população, assim como uma ligação estratégica

parâmetros ímpares nesta iniciativa.

entre os diversos aglomerados. É partindo destas directrizes que se

actividades

e

atracções

que

se

pretendem

de

Este projecto, tanto pela escala como pela sua localização estratégica
assume-se como um megaespaço comercial que reenquadra a Península
de Setúbal, potenciando riqueza e emprego, estimando-se que atraia a
Alcochete cerca de um milhão de visitantes por

ano.394

Localizado à

sobre

a

qual

da

se

imagem

desenham
do

as

concelho,

actuais

políticas

associando-o

a

de
um

estabelecem os objectivos gerais da intervenção e nos quais se
destacam:

Promover o ordenamento do território, de forma contínua e flexível,
visando prever e prevenir impactos, corrigir assimetrias, salvaguardar os

saída do IC 13, artéria recente que liga à Ponte Vasco da Gama, este

valores

empreendimento assume-se como elemento fulcral na reorganização da

socio-económico do concelho e garantir o equilíbrio e compatibilidade

centralidade de Alcochete em função dos seus concelhos adjacentes.

dos vários segmentos de ocupação, procurando deste modo, conferir

É neste contexto de reflexão crítica e criativa de reordenamento da

culturais

e

naturais

e

promover

o

desenvolvimento

qualidade e funcionalidade ao sistema urbano;

Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito dos diversos instrumentos de

Fomentar uma política de ambiente urbano, que passe em primeiro

planeamento e ordenamento territorial, que se destaca a programação

lugar pela prática continuada do planeamento e da gestão urbanística

da revalorização da frente ribeirinha em Vila Franca de Xira, na qual se

como instrumentos de protecção e qualificação ambiental das áreas

integram algumas acções do programa
Os

projectos

referidos

urbanas, segundo um modelo traduzido pelo triângulo “qualidade

Polis.395

assumem-se

como

um

contributo

urbana, arquitectónica e ambiental”;

fundamental na reconversão de tecidos obsoletos contribuindo para a

Manter e reforçar a capacidade do território para a vida e as

ligação entre esta e Alhandra, potenciando a instalação de novos usos,

actividades humanas com qualidade através da preservação dos

promovendo os espaços públicos e a valorização e usufruto ambiental

principais sistemas naturais;

destes espaços. Deste modo, integrando um troço da extensa frente da

Melhorar a qualidade do ambiente;

zona ribeirinha que com cerca de 22 quilómetros se estende entre a

Proteger e valorizar as áreas com valores naturais, paisagísticos e

Póvoa de Santa Íria e Castanheira do Ribatejo, assume-se como
principal objectivo potenciar um novo território atractivo para viver,
habitar ou trabalhar, através do recurso tanto a vocações próprias, quer

patrimoniais;
Contribuir para a valorização das áreas urbanas e da qualidade de
vida da população.396
Objectivos que desenham em diversas de acções que de certo modo
se concretizam num conjunto de oito projectos específicos. Estes

394 Fonte: ibid, p. 46.
395 Incluem-se no âmbito do programa Polis os seguintes projectos referidos: o Parque

Urbano de Alhandra, o Arranjo dos Espaços Exteriores do Pavilhão do Cevadeiro (obras já
concluídas) e o Caminho Pedonal Ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra.

396 Cf. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
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projectos serão complementados com intervenções na vertente de

construção de um novo teatro, irá assumir-se como o auditório da

reordenamento e requalificação urbanas, envolvendo terrenos públicos

Sociedade Euterpe Alhandrense.

e privados, com potencialidades de auto-financiamento, ou recorrendo

Finalmente e a enquadrar todas estas acções específicas, destaca-se

a outros financiamentos externos, e que em termos gerais contemplam

ainda o plano de pormenor da zona ribeirinha de Vila Franca de Xira,

o seguinte:

destacado pela faixa ribeirinha do concelho entre a EN 10 e o rio, desde

O caminho pedonal ribeirinho, que se integra no Programa Municipal

Alhandra até à ponte Marechal Carmona. Este plano abrange uma área

de Requalificação da Zona Ribeirinha, e que visa a ligação dos dois

de cerca de 85 hectares, e além de integrar as propostas anteriores, visa

aglomerados urbanos: Vila Franca de Xira e Alhandra.

a resolução de duas problemáticas específicas: a integração urbana da

O projecto do pavilhão multiusos do Campo do Cevadeiro, que se

solução de quadruplicação da linha do Norte,398 na solução que vier a

assume como um espaço polivalente com capacidade para 600 pessoas,

ser adoptada, e a integração plena da zona da UD 4,399 no tecido urbano

destinado a actividades recreativas e culturais.

do concelho.

O arranjo dos espaços exteriores do Campo do Cevadeiro, que se

Em complemento a estas diversas acções de valorização ambiental

assume como um espaço livre entre o Campo de Futebol do Cevadeiro e

da frente ribeirinha da AML em torno do estuário do rio Tejo,

a Praça de Touros Palha Blanco, limitado a nascente e a poente pela

promovem-se estratégias complementares sobre a ideia de converter a

plataforma do caminho-de-ferro e pela EN 10. Tradicionalmente

costa atlântica num novo centro de lazer e turismo tanto no âmbito

utilizado para feiras, pretende-se deste modo, constituir este espaço

metropolitano e nacional, como internacional. A protagonizar este

com características polivalentes, às quais se associa a implantação do

processo e no caso específico do concelho de Almada, sobressai a zona

novo pavilhão multiusos, assim como uma ligação pedonal sobre a linha

da Costa de Caparica, na qual as acções do Programa Polis se

de caminho de ferro, que ligará ao novo passeio pedonal.

evidenciam de forma emblemática. Este projecto avaliado em cerca de

O Parque Urbano de Alhandra, localizado na frente ribeirinha de

85 milhões de euros e abrangendo uma área de intervenção de cerca de

Alhandra, ocupa uma extensão de cerca de 700 metros. O projecto do

650 hectares (cerca de uma vez e meia o espaço de urbanização do

parque dá resposta aos objectivos definidos no Plano de Pormenor de

Parque

Alhandra e inclui zonas de estadia, um percurso linear ao longo da

revalorização, distribuída em diversas acções e cuja conclusão se previa

margem do rio e as futuras instalações do complexo desportivo, que

para 2006.

integra

diversas

infra-estruturas

de

apoio

(restaurante,

café,

esplanadas, ancoradouro, área de desporto informal e estacionamento).
O projecto das novas instalações do Alhandra Sport Club – Secção de
Vela, localizado num terreno incluído na área anterior e que integra

das

Nações

em

Lisboa),

assenta

numa

estratégia

de

O projecto tem como âmbitos principais a demolição e realojamento
das zonas de bairros de génese ilegal através da construção de cerca de
420 fogos, reordenando a linha da costa, e promovendo a construção e
remodelação de cerca de 7 700 lugares de estacionamento, assim como

além do edificado, áreas de apoio exterior como infra-estruturas
náuticas de acesso (cais flutuantes e rampas).
A remodelação da sede da Sociedade Euterpe Alhandrense,397 que
consiste na ampliação e remodelação do actual edifício, adaptando-o às
solicitações existentes para os diversos utentes da sua actividade e
ainda adequando-o às normas de segurança e acessibilidade em vigor.
O projecto do Teatro Salvador Marques, que se trata de uma

398 O projecto da necessidade de modernização da linha do norte levado a cabo pela

REFER, pressupõe a quadruplicação da linha-férrea existente, aspecto que por si só levanta
graves problemas urbanos, no caso de Vila Franca de Xira, pelo acentuar da separação já
existente entre o aglomerado urbano e o rio. Aspecto que por si só levantou algumas
contrapropostas nas quais se levantou a hipótese de enterramento da via, proposta
obviamente mais cara, mas que permitiria a libertação de terrenos, potenciais fontes de
receita, para além das melhorias na qualidade urbana que daí derivavam.
399 O projecto do UD 4, constitui um polémico projecto de ampliação do aglomerado

urbano de Vila Franca de Xira, nos terrenos a norte da ponte Marechal Carmona. Este
projecto além da densidade de ocupação que propõe tanto em termos de habitação como de
397 A Sociedade Euterpe Alhandrense é uma colectividade de utilidade pública fundada

em 1862, dedicada à Cultura, Instrução e Recreio, com um papel importante no concelho.

serviços, destaca-se pelo facto de ocupar zonas polemicamente classificadas como
urbanizáveis pela sua proximidade às zonas de Reserva Agrícola e Reserva Ecológica.
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requalificando três parques de estacionamento e promovendo um

apoios de praia entre a praia do Norte e a Nova Praia, a promoção de

interface de transportes e um parque automóvel na Fonte da Telha.

equipamento hoteleiro e a reabilitação das obras de defesa costeira e de

Associados a estes factores de requalificação espacial promovidos pelo

alimentação artificial de praias.

Programa

Polis,

ligam-se

outros

aspectos

como

a

extensão

a

O PP 2, Plano de Pormenor do Jardim Urbano,401 tem como principais

implementação do metropolitano a Almada (MST) e o prolongamento do

objectivos a construção de um jardim urbano, incluindo parque infantil,

IC 20 (a via rápida para a Costa de Caparica até à Fonte da Telha).

área de restauração, parque de merendas e ciclovia, a construção de via

O Programa Polis pretende melhorar as praias urbanas situadas no

de remate, a relocalização e construção de equipamentos socioculturais

enfiamento do IC 20, através da remodelação do paredão existente e

(junta

renovação das areias. Como âmbito principal define-se a valorização

complementares ligadas ao PER como a construção no local de 180

das praias da costa, com a criação de um passeio atlântico, associado a

fogos para realojamento, e noutro local de 70 fogos também para

um percurso interpretativo-ambiental e lúdico-desportivo, ligando as

realojamento.

de

freguesia).

Assim

como

coordena

outras

acções

praias urbanas e as praias naturalizadas a sul. Revalorização que para

O PP 3,402 Plano de Pormenor do Bairro do Campo da Bola, tem como

promover melhor qualidade e integração ambiental depende ainda da

principais objectivos e a partir da relocalização do novo equipamento

demolição de muitos dos edifícios degradados existentes que cortam a

desportivo, fomentar a consolidação urbana, onde através da resposta

relação paisagística com a frente da costa. Propõe-se ainda a instalação

aos

de dois novos hotéis com apoio a parques desportivos, assim como se

actividades, promove novas áreas de habitação e comércio de forma a

promovem zonas de espaço verde, novos apoios à praia, como

sustentar a viabilidade da revalorização.

problemas

existentes

do

realojamento

das

populações

e

caminhos para peões, ciclovias, e diversos equipamentos municipais

O PP 4, Plano da Frente Urbana e Rural Nascente,403 tem como

(centro de saúde, centro infantil, biblioteca, centro de apoio a idosos,

principais âmbitos a requalificação viária e pedonal da Avenida Aresta

etc.).

Branco e da Estrada Florestal, com a construção de áreas de

Estas estratégias definiram-se na concretização de sete projectos

estacionamento num total de 1 700 lugares, dos quais 200 em silo

estruturantes que se desenvolveram em acções específicas delineadas

automóvel, assim como a construção de diversos equipamentos e

nos seguintes planos de pormenor: o Plano de Pormenor das Praias

edifícios de realojamento.

Urbanas, o Plano de Pormenor do Jardim Urbano, o Plano de Pormenor

O PP 5, Plano das Praias de Transição,404 tem como principais

do Bairro do Campo da Bola, o Plano de Pormenor da Frente Urbana e

objectivos a criação de novos espaços públicos que fomentem a

Rural Nascente, o Plano de Pormenor das Praias de Transição, o Plano

consolidação

de Pormenor das Praias Equipadas, e o Plano de Pormenor dos Novos

atravessamentos pedonais, apoios de praia, equipamentos, remoção de

Parques de Campismo.

construções clandestinas e realojamento noutros locais (PER).

O PP 1, Plano de Pormenor das Praias

Urbanas,400

urbana,

através

da

promoção

de

estacionamento,

tem como

O PP 6, Plano de Pormenor das Praias Equipadas,405 tem como

principais objectivos a remodelação do actual paredão, com a

principais objectivos a remoção das construções localizadas no domínio

requalificação do espaço público e construção de áreas de lazer

público marítimo, a criação de um interface de transportes públicos e de

equipadas incluindo a construção do equipamento desportivo localizado

um centro de estágio desportivo associado a um novo complexo, assim

na mata de Sto. António, a construção de áreas de estacionamento, a
construção da Alameda Urbana, a relocalização e construção de
instalações de apoio à pesca, a construção de acessos pedonais e de

401 Da autoria de: GLOBAL, Arquitectura Paisagista, Lda.
402 Da autoria de: BRUNO SOARES, Arquitectos.
403 Da autoria de: CAMILO CORTESÃO E ASSOCIADOS, Lda.

400 Da autoria de: Consórcio SANTA RITA, Arquitectos Lda/W. S. ATKINS, Consultores e

Projectos Internacionais.

404 Da autoria de: VÍTOR FIGUEIREDO, Gabinete de Arquitectura Lda.
405 Da autoria de: BAIXA, Atelier de Arquitectura Lda.
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como a construção de novos apoios de praia entre a Praia da Rainha e a

naturais e culturais dos diversos lugares abordados, introduzindo-se

Praia da Bela Vista, promovendo a construção de 2 900 lugares de

como novas variáveis de potenciação na caracterização e valorização

estacionamento, a recuperação do sistema dunar, a construção de

espacial. Deste modo, e de forma análoga ao anteriormente referido

acessos pedonais, assim como de alguns apoios técnicos locais.

para as estratégias anteriores no contexto dos centros e das periferias,

O PP7, Plano de Pormenor dos Novos Parques de

Campismo,406

tem

as componentes do consumo interagem de forma integrada, onde

como principais objectivos e estratégias de execução a aquisição de um

enfatizando as componentes de intervenção de ócio e lazer, associadas

terreno, a infra-estruturação da área dos parques de campismo, a

à vertente cultural local, se elevam novas potencialidades globais, que

construção de estacionamento e equipamentos para os parques de

associadas ao comércio reescrevem a atractividade e centralidade dos

campismo. Em complemento com estas acções assumem-se as

lugares no contexto metropolitano.

seguintes medidas: o prolongamento do IC 20 e a promoção de
transportes e estacionamento para a Praia da Fonte da Telha.
Estas

acções

delineadas

pelos

diversos

planos,

são

ainda

estruturadas em medidas globais directamente ligadas à estruturação
das mobilidades e acessibilidades, tanto locais, como ao nível do
concelho, nas quais se destaca a construção de ciclovia, a reabilitação
do comboio de praia, a implementação de um sistema de controlo de
tráfego, a extensão do MST até à Costa de Caparica, a construção de
Interface de Transportes (MST/Comboio de Praia/terminal Rodoviário), e
a construção de vias Bus e emergência.
Este projecto preconiza assim, no âmbito das suas diversas acções a
estratégia da revalorização ambiental de um zona de forte impacto
natural, pela sua proximidade à costa, pela oportunidade de criar novas
atractividades,

que

ao

longo

dos

tempos

foram

descuradas

e

menosprezadas.
É neste contexto de revalorização ambiental, que se promovem
diversas acções de reordenamento nas quais se inserem os casos
específicos dos exemplos seleccionados. Assumidos como lugares
complementares nesta rede de competitividade sobre a qual se imprime
uma vertente do novo estatuto do consumo: o ócio/lazer...
10.3C

10.3C Revalorização ambiental: promoção e preservação – síntese crítica

Este

aspecto

Consumo =

gl

reflecte-se
l

l g 407
) ,

€ +(C +O

numa

estratégia

específica,

onde

o

se denuncia pelo ênfase das características

406 Da autoria de: CONSÓRCIO BIODESIGN, Arquitectura Paisagista, Planeamento e

Consultoria Ambiental Lda/DIÂMETRO, Gabinete de Estudos e Projectos, Lda.
407 Tal como anteriormente referido:

€ representa o comércio, C representa a cultura, O

representa o ócio/lazer e l as componentes de caracterização locais e g as componentes de
caracterização globais.
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CONCLUSÃO E IDEOGRAMA CRÍTICO

A terminar este trabalho, cumpre-se a difícil tarefa de estabelecer

Primeiro, sobre o balizamento do novo estatuto do consumo como

uma conclusão à investigação realizada, tanto pela extensão abordada,

um conceito ampliado às novas contingências da cidade contemporânea

como especialmente pela natureza da temática abrangida e do seu

e portanto assumido como premissa interveniente na caracterização e

contexto no plano da contemporaneidade. Aspectos cuja complexidade

concepção da própria cidade actual. No âmbito da qual se estruturou

e acelerada mutabilidade, contrariam a estaticidade de uma visão

toda a Parte I deste trabalho, onde de forma crítica se estabeleceu o

conclusiva. Assume-se assim, mais como uma síntese crítica sobre o

enquadramento do consumo como fundamento na caracterização do

trabalho realizado e a sua operatividade no contexto específico da acção

espaço urbano contemporâneo.
Segundo, sobre o entendimento da forma como essa condição se

urbanística actual.
Corporizando deste modo, uma espécie de balanço final, esta

estabelece sobre o contexto específico da realidade urbana existente,

abordagem estabelece-se pelo confronto dos planos de síntese

em específico sobre a Área Metropolitana de Lisboa, imprimindo através

realizados ao longo do desenvolvimento do tema, com os objectivos

da análise e crítica de determinados casos de estudo, novas estratégias

propostos no início da

investigação,408

e as diversas questões e

de

reorganização,

formalizadas

na

reabilitação, requalificação e

revalorização territorial. Aspecto que se corporizou nas Partes II e III da

hipóteses de trabalho levantadas em cada uma das partes.
É neste sentido que se apresenta a estrutura desta conclusão, onde

investigação realizada sobre o crescimento e transformação da AML nos

se reúnem os aspectos específicos mais significativos de cada fase de

últimos anos em função das estratégias do consumo, e respectiva

trabalho, assim como os encadeamentos gerais na construção de um

intervenção pela análise de planos/projectos em diversos grupos dos

balanço final. Uma espécie de síntese metodológica, concretizada num

casos de estudo seleccionados.

ideograma crítico, onde se procura sistematizar as questões mais

reenquadra uma síntese da investigação, exactamente em três pontos

relevantes da investigação realizada.
Deste modo, partindo dos objectivos lançados no início do trabalho
e das intuições delineadas nesse âmbito, constrói-se um diagrama
crítico sobre as diversas asserções realizadas, desde o enquadramento
da temática no campo da urbanística actual, à sua visualização no
território

específico

da

Área

Metropolitana

É portanto partindo da sistematização destas premissas, que se

de

Lisboa,

até

à

operatividade de intervenção dos casos de estudo seleccionados.
No que se refere aos objectivos delineados, e em termos da

fundamentais:
O estatuto do consumo na contemporaneidade, e o enquadramento
do conceito no âmbito da cultura arquitectónica e urbana;
A acção crítica e interventora, subjacente a este novo fenómeno e à
sua estrutura organizativa sobre os espaços metropolitanos;
A especificidade da reorganização territorial da Área Metropolitana
de Lisboa fundamentada nesta nova potencialidade de qualificação

abordagem realizada, parte-se do seu enquadramento em duas

projectada

na

operatividade

das

vertentes principais:

requalificação e revalorização urbana.

intervenções

de

reabilitação,

O estatuto do consumo na contemporaneidade, afirma-se assim
408

Enquadrar o novo estatuto do consumo, como um conceito ampliado às novas

contingências da cidade contemporânea.

Entender a forma como essa realidade se estabelece sobre a realidade urbana existente,
imprimindo novas formas de organização territorial.

Reflectir operativamente, sobre essas novas estratégias de caracterização espacial,
através de propostas específicas sobre o território da Área Metropolitana de Lisboa. Cf.

como um conceito reposicionado, perante as contingências que
matizam a situação actual, enfatizado pelas novas problemáticas da
cidade contemporânea, reenquadrado como factor omnipresente sobre
o espaço urbano e sobretudo como estratégia de intervenção nas
cidades e na sua qualificação em termos globais.

Introdução, pp. 10-11.
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As problemáticas da cidade contemporânea assumem o conceito de

continuidade da cidade moderna e a descontinuidade fractal da cidade

rede como paradigma da condição actual, sobre o qual se desenham

contemporânea. Aquilo que Christine Boyer compara com as três

novos âmbitos de reflexão e intervenção, e onde o contexto europeu

asserções críticas da cidade: a cidade como obra de arte, a cidade como

sobressai como palco privilegiado.

panorama

Neste âmbito o panorama do crescimento da população mundial e a
sua

assimétrica

redistribuição,

enfatizando

a

cada

vez

e

a

cidade

como

espectáculo.

No

plano

da

contemporaneidade, e derivada das novas formas de ver e experimentar

maior

a realidade, imprimem-se então novas condições existenciais, sobre as

concentração urbana em detrimento dos aglomerados rurais, evidencia,

quais a emergência do conceito de cidade descartável se impõe como

por si só, a pertinência da temática no contexto actual. Suportada por

hipótese conceptual determinante.

perspectivas delineadas em diversos autores, redesenham-se os

Redefinição que no fundo se sustenta pela substituição dos modelos

discursos sobre a globalização nos quais se sintetizam diversos

casualistas e absolutos por novas formas de incerteza e indeterminação,

telepólis fundamentada na comunicação

sobre as quais o consumo se determina como aspecto fundamental.

generalizada, a cosmopólis sustentada na globalização da cultura, e a

Tanto como conceito omnipresente em todas as formas de actividade

tecnopólis resultante da proliferação tecnológica. Sendo exactamente

humana, e produto de três realidades específicas de intervenção: o

estatutos

de cidade: a

neste contexto que sobressaem novas formas de organização territorial,
nos quais o conceito de rede se eleva como paradigma da condição
actual.

Rede, que se impõe como uma nova forma de acesso: sobre a qual
se estabelece a redefinição da experiência, como condição de relação

comércio, a cultura e o ócio/lazer, como pela mediatização da cidade e
do seu paradoxo entre a catastrófica homogeneização integral e a
requalificação urbana.
O enquadramento do consumo como condição omnipresente sobre o
espaço urbano, advém da sua conotação negativa até à 2ª metade do
século XX, e progressivo enaltecimento do estatuto, assumindo-se

com o mundo envolvente, tanto ao nível da sua apreensão (sistemas de

actualmente como reflexo da qualidade de vida das populações. Deste

apropriação), percepção (sistemas referenciais) e concepção (sistemas

modo, sobressai como estratégia económica e sobretudo territorial, na

valorativos). Neste panorama o conceito de rede subjaz em novas

organização e projecção de novas tipologias espaciais, sobre as quais se

formas de agir integradas e interactivas, nas quais a articulação de

insurge a relação entre o desejo e território. Reinventando novas formas

escalas e de realidades diversas e heterogéneas se impõem como

de usufruto e experimentação, as questões do acesso elevam-se como

aspectos privilegiados. No fundo a rede e a estrutura organizacional em

estratégia, em detrimento da posse e da propriedade. A possibilidade

rede pressupõem a passagem do valor da entidade ao valor da relação

de acesso, inova formas de relação, que promovem no limite uma

entre as entidades, onde o que existe, ou importa é exactamente essa

simples capacidade de experimentação, sobre a qual se desenha uma

capacidade de interacção, naquilo a que em termos existenciais se

espécie de ADN em leasing, onde tudo (no limite o próprio individuo) é

assume por uma espécie de substituição do átomo pela rede.

transformado em mercadoria.

Neste contexto conceptual a análise territorial centra-se na realidade
europeia e em especial na estrutura da União Europeia, na qual Portugal
se insere e da qual se insurgem diversas particularidades conceptuais.
Primeiro no que se refere à especificidade de conceitos ligados à
génese, história e mítica dos lugares, que no caso da Europa e dos

É assim perante esta aparente catastrófica homogeneização integral
que se promovem novas tipologias urbanas sobre as quais se abrem
hipóteses de requalificação espacial. No contexto do excesso e da
abundância, insurgem-se novas visões, onde a afirmação do indivíduo e
o seu enaltecimento se assumem como aspectos primordiais. De certo
modo, as temáticas da globalização integral, da eliminação das

países que a constituem a destacam de realidades mais vastas e

diferenças e das particularidades, reflectidas em conceitos como a coca

homogéneas como Tóquio, Los Angeles ou Nova Iorque. Segundo, no

colonização ou macdonalização, refazem-se perante a valorização

que respeita à própria história da cidade europeia e ao encadeamento

individual. Neste âmbito, e no que se refere aos lugares, a estratégia do

das diversas lógicas de cidade ou de modelo urbano ocidental, no qual

consumo insurge-se também ela como potenciadora de transformação

se inserem momentos distintos: a ruptura com o mundo antigo, a

e qualificação urbana, no fundo reafirmando o fim útil da cidade (como
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definia Aristóteles) – a felicidade… A construção da cidade como

procura de estabilidade e equilíbrio fundamental.

produto, reinventa a própria conotação negativa deste conceito,

O consumo como fundamento na caracterização do espaço urbano

anulando-o como algo unitário, massificado, homogéneo, mas sim

contemporâneo, estabelece-se principalmente pela revisão e discussão

como

de

potenciador

das

diferenças,

como

enaltecimento

da

novos

conceitos,

que

se

assumem

como

fundamentais

no

particularidade dos lugares e enriquecimento do próprio sistema global

enquadramento e encadeamento crítico do tema. Deste modo, desde o

em que se inserem.

estabelecimento dos novos estatutos organizacionais em rede, e

Neste sentido enquadra-se a promoção de novos estatutos de
cidade,

onde

subjacente

a

uma

espécie

de

homogeneização

diversificada, que se sustenta na potencialidade das estratégias do
consumo, se insurgem novas realidades: a cidade como objecto de

consumo (onde a promoção de novas tipologias comerciais reinventa o
acto de comprar associando a um acto de lazer), a cidade museu-vivo

consequente redefinição em termos de apreensão, percepção e
concepção espacial; até à reinvenção do consumo como estratégia
omnipresente de potenciação qualitativa, tudo converge na afirmação
de uma nova condição de cidade, que potenciada como objecto de
desejo, se materializa também ela como um produto. Na reinvenção

reafirma

destes estatutos a construção de uma nova ideia de cidade, dinâmica,

potencialidade cultural e histórica dos lugares) e a cidade como espaço

heterogénea, complexa, reflecte-se numa cidade descartável, que se

temático (onde através de novos espaços de ócio e lazer, se potencia o

reinventa, constante e ciclicamente no contexto da contemporaneidade.

carácter lúdico da cidade).

No fundo, e reflexo da impressão das novas formas de desejo sobre o

(onde

a

potenciação

de

novas

tipologias

culturais,

É portanto neste contexto, de potencialidade, de transformação e de

território, a cidade produto insurge-se como paradigma na construção

qualificação que se insurge a reflexão sobre a cidade e as novas

de novos estatutos nas quais a interacção entre o local e o global, a

estratégias do consumo. Onde, associada às novas contingências da

competição e a sustentabilidade dos lugares se afirmam como aspectos

descentralização

primordiais.

regional

e

local,

da

competição

global

e

da

sustentabilidade, se redesenham novas formas de planeamento e
intervenção.

A acção crítica e interventora, subjacente a este novo fenómeno e à

As estratégias da descentralização, projectam-se na aproximação

sua estrutura organizativa sobre os espaços metropolitanos, projecta-se

das condições da dispersão e da polarização. Aproximando-as e

na análise crítica da Área Metropolitana de Lisboa, desde o seu

complementando-as

enquadramento geral em termos de formação e crescimento, e em

como

estratégias

de

coexistência

na

governabilidade dos lugares, onde local e global se complementam na
estratégia

organizacional

da

rede

de

cidades.

Deste

modo,

a

visualização de escalas de redes de cidade (a nível mundial, europeu e
ibérico), permite enquadrar o objecto de análise e visualizar a
potencialidade destas interacções na construção crítica territorial.
Neste seguimento e abordando a competição ou melhor coopetição
(competição + cooperação) entre as cidades, o conceito de cidade

produto – cidade marca, insurge-se como paradigma actual. De certo
modo e projectando as diversas experiências tanto do marketing urbano
como do marketing territorial, este conceito imprime-se como forma de
sistematizar a condição actual e coordenar as diversas escalas e factores
que condicionam e potenciam o crescimento e transformação das
cidades.
Finalmente, a sustentabilidade insurge-se como uma problemática
de

fundo,

na

qual

o

paradoxo

da

atractividade

e

simultânea

desvirtualização da cidade se assumem como aspectos de reflexão na

CONCLUSÃO E IDEOGRAMA CRÍTICO

especial sobre as transformações recentes entre 1986 (data da adesão
de Portugal à União Europeia) e 2002. Sobre as quais se desenham as
novas estratégias de reorganização territorial fundamentadas no
consumo.
É nesta redefinição do estatuto do consumo, no contexto da cidade e
do urbano, perante as contingências actuais, que se enquadram as
visões da acção contemporânea sobre os espaços metropolitanos e em
espacial sobre a Área Metropolitana de Lisboa. Aspecto que se corporiza
no fundo sobre o entendimento da forma como essa condição se
estabelece sobre a realidade urbana existente, imprimindo novas formas
de caracterização espacial. Deste modo, desde o enquadramento geral
sobre a génese e formação do contexto específico da AML, à sua
constituição e caracterização geral, estabelece-se uma visão crítica
sobre as transformações recentes dos últimos 20 anos, perante a
análise específica das décadas de 80, 90 e 2000.
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A abordagem do tema das áreas metropolitanas, insurge-se pela

mudanças significativas em termos territoriais, associadas sobretudo

exposição da complexidade que envolve as próprias definições sobre as

aos incentivos económicos. Sobre os quais se desenhou um novo

áreas metropolitanas ao nível da ambiguidade das suas delimitações

território

físicas. Aspectos que de certo modo reforçam a mutabilidade e a

exactamente no paradoxo da promoção de grandes acessibilidades

diversidade conceptual que matizam este tipo de reflexão, privilegiando

(aumento, modernização e reforço da rede viária), que de certo modo

uma postura mais crítica, comparativa e não tanto vinculativa.

permitiu a conquista de novos territórios a par com uma densificação

Desta

forma

a

constituição

e

caracterização

geral

da

AML,

desenha-se no âmbito regional sobre duas lógicas de crescimento que
embora

distintas

se

sobrepõem.

Uma

centro-periferia

e

outra

tanto

à

escala

metropolitana

como

nacional

assente

dos pólos existentes, que se reflectiu numa certa congestão.
Deste modo, as inerentes redes de consumo associadas a novas
tipologias

espaciais

e

urbanas,

estabelecem-se

como

aspectos

radiocêntrica, sobre as quais se define o contraste entre um contexto

primordiais na caracterização espacial das principais transformações

metropolitano mais central e uma periferia metropolitana mais dispersa.

ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa neste período. Sendo

A complementar esta visão regional sobressai um enquadramento

portanto pelo enquadramento dos diferentes tipos de implantação, pela

nacional, que se revela numa forte metropolização/litoralização que nos

caracterização e definição dos diversos contextos envolventes, que se

últimos anos se foi consolidando perante o reforço de uma rede de

estabelecem quadros de possíveis potencialidades e condicionantes de

pequenos pólos/núcleos urbanos. Uma espécie de país arquipélago

reorganização espacial. No âmbito das quais, as novas premissas de

(segundo

competitividade

João

Ferrão),

ao

qual

correspondem

diferentes

na

tendência

de

desenvolvimento

de

novas

caracterizações: as zonas metropolitanas e litoral algarvio (país de alta

centralidades solidárias entre si, se estabelecem como aspectos

pressão), as zonas do interior (país sonolento) e o litoral (país

fundamentais. Deste modo, os instrumentos de planeamento e gestão

tranquilo).

territorial impõem-se como estratégias revistas, assentes na reclamação

Sendo exactamente neste âmbito que se sistematiza um processo de

do lugar da participação pública, como e sobretudo nas novas

análise e caracterização do território da AML, ao longo das décadas

estratégias de organização em rede, cada vez mais prolíferas e

entre e 1981 e 2001, segundo os diversos parâmetros específicos: o

omnipresentes.

–

As estratégias de consumo na Área Metropolitana de Lisboa,

caracterização, e o planeamento. Sobre os quais se enquadram e

evidenciam assim uma visão crítica, que partindo do enquadramento

sobressaem as novas tipologias de consumo, com uma implementação

geral da AML, tanto da sua génese e crescimento polarizado em torno

escassa até 1981, denunciando-se na década seguinte (entre 1991 e

da capital, se assume nas últimas décadas por um processo complexo,

2001) uma tendência embrionária na introdução de novos formatos, que

que embora não contrarie a tendência macrocéfala da cidade capital,

se assume como explosiva em 2001 até à data actual.

atenua a sua hierarquia pela potenciação de novas centralidades

edificado,

as

infra-estruturas

de

mobilidade,

a

população

É assim perante este enquadramento que se formaliza a análise

competitivas entre si. Sendo exactamente nesta reinvenção territorial,

específica das diversas transformações que ocorreram entre 1986 e

que as estratégias do consumo ligadas sobretudo à implementação de

2002. Tanto ao nível social, na introdução de novos modos de vida e

novas tipologias urbanas, se assumem como aspectos relevantes, tanto

padrões de consumo, como sobretudo territorial na implementação de

na reorganização territorial, como na potenciação de novas formas de

novas tipologias urbanas que imprimem reflexos significativos ao nível

acção que se reflectem em novas posturas de planeamento e gestão.

da reorganização territorial dos lugares.
A europeização dos modos de vida, resultante tanto das mutações
sócio-económicas que antecederam a adesão à União Europeia,
nomeadamente a queda do regime político em 1974, como e
principalmente o próprio processo de adesão à União introduziu
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A especificidade da reorganização territorial da Área Metropolitana
de Lisboa fundamentada nesta nova potencialidade de qualificação
projectada

na

operatividade

das

intervenções

de

reabilitação,

requalificação e revalorização urbana, imprime-se no enquadramento
dos

diversos

casos

de

estudo

seleccionados.

Tanto

no

seu
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enquadramento geral ao nível da AML, como na análise específica em

estratégias fundamentais no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa: o

termos dos concelhos em que se inserem, como ao nível das

estuário do Tejo em torno do qual se corporizam os exemplos da Expo

acções/características de plano/projecto que integram.

98, Alcochete e Vila Franca de Xira e a frente atlântica com o exemplo
Área

da Costa de Caparica, preconizam a temática da revalorização ecológica

Metropolitana de Lisboa, se definem na eleição de situações padrão de

e ambiental da grande área metropolitana, sustentada pelas novas

análise, crítica e projecção de novas estratégias de caracterização

condições e exigências de tempo livre e consequente promoção espacial

espacial ligadas a situações/problemas tipo: reabilitação dos centros,

de novas tipologias urbanas. Assim como a importância económica do

Aspectos

que

no

universo

do

objecto

de

estudo

da

requalificação das periferias e revalorização ambiental. Realidades que
embora recaindo sobre problemas-tipo das áreas metropolitanas e de
certo modo alargadas à problemática geral das grandes metrópoles,
permitem sublinhar as diversas questões, articulando simultaneamente
em escalas de planeamento regional e municipal, factores que se
interligam, sustentam e condicionam em termos urbanos.
A

reabilitação

dos

centros,

foca-se

no

exemplo

Lisboa:

polarização da capital metropolitana e dos consequentes efeitos de
migração pendular, na qual se define a desertificação da zona tanto em
termos habitacionais como até mesmo de comércio e serviços. Sendo
perante

um

panorama

de

competitividade entre si promovem acções simultâneas de recuperação
e manutenção ambiental nas quais o consumo se define como premissa
fundamental, tirando partido da mais valia ambiental (ócio/lazer), e da
envolvente cultural dos lugares (cultura) às quais se associam novas
tipologias comerciais (comércio).
No âmbito dos casos de estudo, ou operatividade de estratégias,

de

Baixa/Avenidas, enquadrando uma problemática que se define pela

portanto

turismo na sustentabilidade das diversas áreas, as estratégias de

monofuncionalidade

assume-se uma visualização sobre a problemática em causa, que
partindo da acção específica do projecto, imprime uma sistematização
crítica que afirma o consumo como estratégia privilegiada, ampliada às
suas diversas vertentes comerciais, culturais e lúdicas, e que articula
potencialidades contextuais, tanto ao nível local como global.

e

envelhecimento populacional que se estabelecem novas metodologias e

Em síntese, esta investigação sobre o impacto das redes de consumo

acções de intervenção, centradas no objectivo da reabilitação vivencial

na reorganização do espaço urbano contemporâneo, aplicada à

do espaço urbano, no qual a estratégia do consumo se estrutura sobre a

realidade específica da Área Metropolitana de Lisboa, denuncia-se pela

mais valia do centro (cultura) associado a novas actividades comerciais

pluralidade e complementaridade das diversas acções. As revisões de

(comércio), por vezes complementadas com espaços desportivos e/ou

conceitos, as estratégias delineadas, as situações de expectativa,

recreativos (ócio/lazer).

abordadas em cada uma das fases de investigação, deixam em aberto

A requalificação das periferias, corporizada nos exemplos de Sintra:

esta problemática complexa. Sendo pois neste sentido que a pesquisa

Cacém-Mem Martins e Almada/Seixal: Pragal-Fogueteiro, enquadra a

se assume como um contributo nessa reflexão, como um ponto de

problemática do consumo no âmbito dos factores de suburbanização,
inicialmente ligados ao pretexto da industrialização e actualmente à
maior acessibilidade relativamente ao centro e à promoção competitiva
da periferia como espaço dormitório ao qual correspondem realidades
de extensa densificação e crescimento desordenado. Aspectos que se
insurgem hoje como factores de reflexão e promoção espacial, criando
acções na requalificação de infra-estruturas, equipamentos e serviços,

partida na discussão de novos conceitos, na clarificação de novas ideias
e no estabelecimento de novas hipóteses.

Abrir novos rumos na reflexão sobre a urbanística actual,
reinventando

conceitos,

até

então

assumidos

como

estáticos

e

eventualmente castradores da qualificação espacial.

Potenciar, a partir do exemplo abordado sobre a Área Metropolitana

que de forma compacta e instantânea se imprimem sobre a realidade

de Lisboa, uma metodologia de análise e interpretação de novas formas

territorial (comércio, cultura, ócio e lazer), articulando diversas escalas

de transformação e reorganização espacial.

de interacção local e global, sobre as quais se sustentam novas
centralidades espaciais.
Finalmente, a revalorização ambiental protagonizada em duas
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Fomentar

a

contingências
potencialidades

discussão

da

realidade

como

crítica

e

criativa,

contemporânea,

motores

de

e

qualificação,

reentendendo
assumindo
são

os

as

essas
pontos
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privilegiados de projecção deste trabalho.
De certo modo consciente da complexidade

que envolve a

sistematização crítica da realidade urbana contemporânea, este projecto
teórico assume-se pela estrutura abordada e metodologia aplicada,
como um processo de investigação determinado por uma procura
constante, por um jogo de acertos, de polémicas, de dúvidas e de
contestações.
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IDEOGRAMA CRÍTICO
SOBRE O CONSUMO COMO FUNDAMENTO NA CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO

AS PROBLEMÁTICAS DA CIDADE CONTEMPORÂNEA
O CONCEITO DE REDE COMO PARADIGMA DA CONDIÇÃO ACTUAL
Á As problemáticas da cidade contemporânea: o panorama de crescimento da

Á A assimétrica distribuição populacional entre as zonais mais ricas e mais pobres do globo e o acentuado

população e o seu enquadramento territorial

crescimento dos aglomerados urbanos

Á Os discursos sobre a globalização: enquadramento crítico

Á Cidade global e globalização – enquadramento conceptual (Yorgos Simeoforidis, Edward Soja)
Á Síntese crítica:
Telepólis - comunicação generalizada (Christine Boyer, Paul Virilio, William J. Mitchell, François Ascher)
Cosmopólis - globalização da cultura (Saskia Sassen, Manuel Castells)
Tecnopólis - proliferação tecnológica (Francesco Indovina)

Á O conceito de rede como paradigma nesta condição actual: diversas

Á O conceito de rede ligado à estruturação do território (referência à origem da Internet)

vertentes conceptuais

Á Redes materiais (as mais tradicionais) e redes imateriais (as mais inovadoras)
Á O conceito de rede de cidades

Á Rede como uma nova forma de acesso: a redefinição da experiência

Á Sobre os conceitos: propriedade e acesso (Jeremy Rifkin)
Á A relação rede e experiência

OS NOVOS ÂMBITOS DE REFLEXÃO E INTERVENÇÃO
Á A falência dos modelos tradicionais: a experiência e os novos sistemas de

Á A falência dos modelos absolutos e casualistas no panorama de diversidade e complexidade actual

caracterização

Á A convivência entre o local e o global, entre a macro e a micro escala
Á

O

processo

de

revisão

conceptual:

no

âmbito

metodológico

(Nelson

Goodman

–

diversidade

metodológica/pluralismo ontológico) e no âmbito conceptual (Marc Augé, Merleau Ponty – não lugares/novo

lugar experimentado)

Á Sistemas de apropriação

Á Três factores que estão na base da redefinição conceptual: os media, a velocidade e a tecnologia
Á Os media (Marshall Macluhan, Gianni Vattimo) – sobre a relação entre o ver e o conhecimento
Á A velocidade (Paul Virilio) – sobre o carácter ilimitado de relação com o espaço
Á A tecnologia (Martin Heidegger) – sobre a interiorização da máquina e a abolição da distância entre técnica e
estética

Á Sistemas referenciais

Á A redefinição espaço-tempo
Á A espacialidade
Á A coexistência de conceitos: tempo cíclico, tempo linear e tempo pulverizado

Á Sistemas valorativos
Á Sobre o conceito de rede e as novas formas de agir integradas e interactivas

Á O sentido histórico e estético na caracterização contemporânea
Á A cidade e os três momentos representativos da cidade: a cidade como obra de arte, a cidade como panorama
e a cidade como espectáculo (Christine Boyer)
Á A estrutura organizacional em rede: a articulação de escalas e a articulação de realidades homogéneas e
diversificadas
Á A relação átomo-rede

O CONTEXTO EUROPEU E A REINVENÇÃO DOS CONCEITOS
Á As grandes metrópoles e a particularidade da diferenciação europeia

Á O contexto das grandes metrópoles: Tóquio, Los Angeles e Nova Iorque
Á O contexto europeu e a particularidade dos conceitos perante a diversidade urbana
Á Genius Loci, mindscape e cityscape (Giandomenico Amendola)

Á Enquadramento crítico da cidade europeia – momentos chave que

Á A génese da cidade europeia – ruptura com o mundo antigo – a Idade Média

antecederam a situação contemporânea

Á A continuidade subjacente à cidade moderna – o palimpsesto
Á A cidade contemporânea e a ruptura dessa continuidade – a cidade fractal, descontínua, pulverizada

Á O sistema europeu e as novas estratégias conceptuais

Á O mercado único e a união europeia
Á A Europa e um sistema de redes de cidades (Andrés Precedo Ledo), a polarização e a hierarquia (Sérgio Conti)
Á Sistematização das intervenções – as quatro referências limite: o modelo voluntarista-progressista, o modelo
voluntarista-culturista, o modelo enquadrador-culturalista e a corrente tipo-morfológica (François Ascher,
Françoise Choay)
Á Uma nova governabilidade (Precedo Ledo, Manuel Castells, Francesco Indovina, Antonio Font) – a participação
local
Á Exemplos de intervenção: do crescimento à transformação (Stefano Boeri)
Á Quatro aspectos essenciais na transformação europeia: a formação de um novo mapa nacional europeu; a
transição sócio-económica; a transição urbana e os seus diversos contextos; os meios de transporte e a sua
eficácia (Andrés Precedo Ledo)
Á O paradoxo da cidade descartável
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SOBRE O CONSUMO COMO FUNDAMENTO NA CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO

O CONTEXTO DO CONSUMO NA SOCIEDADE ACTUAL
O CONSUMO COMO CONDIÇÃO OMNIPRESENTE SOBRE O ESPAÇO URBANO
Á O estatuto do consumo na condição actual

Á Sobre a conotação negativa do consumo até à 2ª metade do século XX
Á Enquadramento de alguns conceitos: a relação etimológica otium/negotium, ócio (Thorstein Veblen) e lazer
(Joffre Dumazedier)
Á Sobre o enaltecimento do consumo a partir da 2ª metade do século XX (Gilles Lipovetsky)
Á O enquadramento histórico do consumo – fases fundamentais a partir do século XX (anos 60, 70, 80 e 90)
Á Sobre o estatuto omnipresente do consumo na contemporaneidade

Á Posse e Acesso – enquadramento de alguns aspectos conceptuais

Á A transição da noção de posse da propriedade física para a noção de acesso a bens e serviços (Jeremy Rifkin)
Á Mercado e redes (síntese da evolução conceptual)
Á Uma nova economia da experiência
Á ADN em leasing

Á A cidade como objecto de desejo – sobre o enquadramento das diversas

Á Economia sem peso e os reflexos territoriais (as novas políticas do just in time, gestão de stocks e consumo

relações entre a cidade e o consumo

electrónico) – novos critérios de localização
Á O decréscimo dos centros comerciais e a reinvenção de novas tipologias urbanas: os centros lúdicos, os
espaços desportivos, as zonas de ócio, etc.
Á O desejo e o território

A MEDIATIZAÇÃO DA CIDADE: ENTRE A CATASTRÓFICA HOMOGENEIZAÇÃO INTEGRAL E A REQUALIFICAÇÃO URBANA
Á Sobre a visão niilista da contemporaneidade - enquadramento do consumo

Á O contexto do excesso e da abundância
Á Enquadramento das visões niilistas (Jean Baudrillard, Gianni Vatimo, Paul Virilio)
Á Novas acções epistemológicas (Nelson Goodman e Edgar Morin)
Á Sobre o individualismo contemporâneo (Gilles Lipovetsky)
Á Sobre a homogeneização integral – alguns conceitos referenciais: coca-colonização e macdonalização

Á Sobre a catastrófica homogeneização integral versus a requalificação urbana

Á O consumo como artifício potenciador de transformação e qualificação urbana
Á O consumo como fundamento da cidade – o fim útil da felicidade (Aristóteles)
Á Sobre as estratégias do metaconsumo e do anticonsumo

Á Sobre o estatuto dos media na caracterização da sociedade contemporânea –

Á O consumo e a relação com as necessidades primárias e as necessidades secundárias – o desejo, a publicidade

enquadramento teórico

e os media
Á O enquadramento teórico da reflexão – referência a Marshall Macluhan – medium is the message
Á A inundação das imagens e a referência a uma espécie de doença da atenção deficitária (Italo Calvino, Beatriz
Colomina)
Á Sobre a visão niilista dos media (Jean Baudrillard, Gianni Vattimo)
Á As esperanças de emancipação (Paolo Landi)
Á A fragmentação imagética da realidade (Christine Boyer)

Á A mediatização da cidade – a cidade produto

Á A transição tempo sincrónico – tempo diacrónico ao qual corresponde a cidade do tempo rápido, a cidade do
consumo (Gonçalo Byrne)
Á A fundamentação de um novo estatuto de cidade – a cidade produto
Á A cidade histórica versus cidade produto (Marcelo Dachevsky)

A PROMOÇÃO DE NOVAS TIPOLOGIAS URBANAS: ESPAÇOS DE COMÉRCIO, ESPAÇOS DE CULTURA E ESPAÇOS DE ÓCIO E LAZER
Á A cidade e o consumo – síntese de enquadramento

Á A homogeneização diversificada
Á Sobre a qualificação cíclica
Á Sobre o sistema YE$ (Rem Koolhaas)

Á A promoção de novas tipologias urbanas: os espaços de comércio, os

Á O aumento do tempo livre

espaços de cultura e os espaços de ócio e lazer

Á A promoção de novos estatutos de cidade:
a cidade como objecto de consumo, a cidade museu-vivo, a cidade como espaço temático
Á Aspectos como a sobreposição antagónica de usos, a reciclagem mediática e o individualismo massificado –
exemplos críticos (Guggenheim em Las Vegas, Lojas Prada, Niketown)
Á As novas tipologias urbanas: comércio, cultura e ócio/lazer

Á Os espaços de comércio

Á Enquadramento histórico (do século XVII a.C. até ao século XXI)
Á Contingências contemporâneas – implementação e reconversão tipológica
Á Exemplos significativos – Val d´Europe e Berlim

Á Os espaços de cultura

Á Contingências contemporâneas – a proliferação da cultura
Á Exemplos significativos – Jewish Museum

Á Os espaços de ócio e lazer

Á Contingências contemporâneas – as estratégias ecológicas e turísticas
Á Exemplos significativos – Celebration
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SOBRE O CONSUMO COMO FUNDAMENTO NA CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO

A CIDADE E AS ESTRATÉGIAS DO CONSUMO
A DESCENTRALIZAÇÃO REGIONAL E LOCAL
Á Sobre as dimensões da descentralização

Á As estratégias da descentralização e os diferentes tipos de espaço: os espaços reais, os espaços surreais e os
espaços virtuais – referência à conferência Anywhere (Tóquio, 1992)
Á A reinvenção de conceitos como a centralidade: a referência à centralidade da reconfiguração dos centros, das
expansões metropolitanas e a criação de novas polaridades (Saskia Sassen)
Á Dispersão em rede versus polarização – sobre as estratégias de planeamento e governabilidade territorial

Á As redes de cidades (escala mundial, escala europeia, escala da Península

Á As redes de cidades: o global e o local

Ibérica)

Á Tipos de redes de cidades – sobre a amplitude conceptual deste sistema de relações urbanas
Á Sobre a descentralização à escala mundial: referência ao estudo - GaWC (Globalization and World Cities
Research Group and Network)
Á Sobre a descentralização à escala europeia: referência ao estudo - Study Programme on European Spatial
Planning, promovido pela Comissão Europeia e realizado pelo Dipartimento Interateneo Territorio del Politécnico
y de la Universidad de Turin
Á Sobre a descentralização à escala da península ibérica: referência aos estudos – CPSV (Centre de Política de Sol
i Valoracions) e DGOTDU (Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano)

Á Sobre a reinvenção das relações global, regional e local

Á As interacções entre o global e o local na vertente económica
Á A reconfiguração da paisagem urbana contemporânea (José Saramago)

A COMPETIÇÃO AO NÍVEL DO MERCADO GLOBAL
Á Sobre as dimensões da competitividade: da necessidade ao desejo

Á Sobre o looking, o feel da cidade
Á Viver, trabalhar, habitar – a sobreposição das vivências

Á O mercado global e as novas estratégias de planeamento urbano e territorial
– o marketing urbano e territorial e o planeamento estratégico

Á O novo contexto do planeamento e ordenamento territorial
Á O marketing urbano e marketing territorial – definições e âmbitos de aplicação
Á O planeamento estratégico

Á Sobre os conceitos de cidade marca (urban brand)

Á Competitividade ou coopetitividade (Tran Vinh)
Á A cidade como produto: 5 gerações de cidades (Marcelo Dachevsky)
Á A cidade marca ou a marca de cidades – exemplos críticos europeus (Berlim, Lille e Bilbao)

A SUSTENTABILIDADE URBANA
Á A cidade e o paradoxo da atractividade

Á A promoção da atractividade da cidade – os cenários construídos
Á O paradoxo da desvirtualização da cidade (Giandomenico Amendola)
Á Cidade elemento agressor versus cidade elemento agredido

Á O consumo e as políticas de sustentabilidade

Á Os princípios da sustentabilidade – referência à exposição: La Ciudad Sostenible, Barcelona, que se realizou no
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona em 1998
Á As políticas da sustentabilidade – referência à Declaração do Rio (Rio Summit – 1992)
Á O reenquadramento do conceito de sustentabilidade – o modelo urbano ocidental
Á O conceito de “pegada ecológica”
Á Referência a alguns trabalhos de aplicação operativa: Check List – Try it This Way (Lisboa, DGOTDU - CESUR,
2002), Princípios Orientadores para o Desenvolvimento Territorial Sustentável do Continente Europeu (Hanöver,
2000), Carta Europeia do Ordenamento do Território (Torremolinos, 1983)
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SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CONSUMO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

ENQUADRAMENTO GERAL: FORMAÇÃO E CRESCIMENTO
SOBRE A GÉNESE E FORMAÇÃO
Á Áreas metropolitanas – problemáticas e conceitos gerais (definições e
delimitações)

Á Os conceitos de área metropolitana (N. Gras, Mckenzie, Boustedt, Blumenfeld, Chombart de Lauwe)
Á A distinção entre região e espaço-plano metropolitano (Ribas Piera e Xavier de Mesones)
Á A teoria das áreas metropolitanas: Manuel Ribas i Piera; J. Sole i Llusà; T. Pou Viver, Teoria de las Áreas
Metropolitanas, Barcelona, Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona, 1979
Á O enquadramento do conceito de metapólis e a articulação de escalas: a micro escala e a macro escala
Á Enquadramento de algumas referências teóricas: as formas de crescimento urbano (Manuel Solà Morales) e a
construção do território metropolitano – morfogénese da região urbana de Barcelona (António Font, Carles Llop,
Josep Mª Vilanova)
Á A definição/delimitação das áreas metropolitanas – metodologias: NUREC, GEMACA, CPSV e GAME,
enquadramento crítico da AML

Á A génese da Área Metropolitana de Lisboa – síntese

Á A configuração física da Área Metropolitana de Lisboa – aspectos gerais (fisiografia e clima)
Á Enquadramento histórico geral desde 791 (ocupação muçulmana) até 1981
Á Sobre alguns aspectos de morfogénese específica (população e acessibilidades) dos concelhos constituintes crescimento e transformação, nas diversas décadas entre 1900 e 2001 (registos em:1900, 1911, 1920, 1930,
1940, 1950, 1960, 1970, 1981)

CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL
Á Área Metropolitana de Lisboa – constituição geral

Á A constituição da Área Metropolitana – número de concelhos, área total e população
Á Censos de 2001 – avaliação crítica geral
Á Sobre a constituição das duas margens: norte (Grande Lisboa, Mafra e Azambuja) e sul (Península de Setúbal) –
principais características e assimetrias
Á As 17 unidades territoriais estabelecidas no PROTAML: identificação e caracterização geral (referência às
subunidades territoriais anteriormente definidas por Jorge Gaspar)

Á Área Metropolitana de Lisboa – concelhos constituintes: caracterização geral

Á Os 19 concelhos constituintes da AML – caracterização geral (área, população residente em 2001,

(Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures,

potencialidades e condicionantes)

Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal,
Sintra, Vila Franca de Xira)
Á Área Metropolitana de Lisboa – enquadramento regional, sub-regional e
nacional

Á Enquadramento regional e sub-regional:
- referência às alterações de configuração regional definidas no Decreto-Lei n.º 244/2002 de 5 de
Novembro (estabelece o novo código de NUTS)
- sobre as lógicas de crescimento centro-periferia e radiocêntrica (referência ao Plano Estratégico da Região
de Lisboa Vale do Tejo e Oeste, realizado em 2000)
- o contraste entre um contexto metropolitano mais central e uma periferia metropolitana – caracterização
geral
Á Enquadramento nacional:
- metropolização/litoralização e o reforço de uma rede de pequenos pólos/núcleos urbanos (Nuno Portas,
Álvaro Domingues)
- sobre o conceito de país arquipélago e o novo mapa cognitivo de Portugal: país de alta pressão, sonolento
e tranquilo (João Ferrão)

CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA – FASES FUNDAMENTAIS
Á Crescimento e transformação urbana – enquadramento geral das fases de

Á Sobre o enquadramento geral até 1981 (a cidade-capital, o aumento populacional e o crescimento suburbano)

estudo: 1981, 1991 e 2001

Á Sobre os critérios de enquadramento das fases de estudo 1981-1991-2001: a adesão à União Europeia (1986);
a operatividade da informação (censos de 1981, 1991 e 2001)

Á Descrição específica em função dos diversos parâmetros enunciados

Á Bases de trabalho, metodologias de análise crítica e conteúdos específicos dos quatro parâmetros temáticos

(edificado, infra-estruturas de mobilidade, população – caracterização,

principais (edificado, infra-estruturas de mobilidade, população – caracterização, planeamento)

planeamento)

Á Caracterização geral e síntese em 1981 – 1991 – 2001:
1981 – Edificado concentrado em pólos nucleares nos quais Lisboa tem o principal destaque; estrutura de
mobilidade principal sustentada em estradas nacionais, regionais e municipais de pouca relevância com uma
estrutura ferroviária herdada do século XIX; 1991 – Crescimento suburbano estruturado nos principais eixos de
mobilidade; adesão à CEE, implementação dos PDM´s; 2001 – Densificação do fenómeno de crescimento
suburbano anterior, a par com um espraimento na ocupação territorial; aumento e reforço da estrutura de
mobilidade principal (viária, ferroviária, metro e fluvial), aprovação do PROTAML em 2002
Á Apreciação geral e enquadramento da análise específica sobre as tipologias de consumo mais relevantes: até
1981 (escassa implementação); a década seguinte assume-se como embrionária em algumas inovações; a última
década entre 1991 e 2001 e em especial os últimos anos entre 2001 e 2004, registam-se como explosivos na
proliferação de novos impactos territoriais, sobre as quais se reorganiza o território

272

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CONSUMO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES ENTRE O PERÍODO 1986-2002
A EUROPEIZAÇÃO DOS MODOS DE VIDA
Á Sobre as mutações sócio-económicas que antecederam a adesão à União

Á Referência às mutações que ocorreram após 1974 – queda do regime político

Europeia

Á Síntese dos diversos parâmetros de caracterização entre 1960-1981: população, povoamento, mobilidade,
estrutura populacional, estrutura social, condições de vida (Jorge Gaspar)

Á A adesão à União Europeia em 1986

Á Enquadramento estratégico de Portugal no contexto da UE: adesão dos diversos países desde 1957 até à
actualidade e referência ao arco atlântico
Á Referência crítica aos diversos quadros comunitários de apoio: I Quadro Comunitário de Apoio (1988-1993) e
II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999)
Á Enquadramento da região de Lisboa Vale do Tejo e Oeste
Á Referência projectiva aos diversos quadros comunitários de apoio: III Quadro Comunitário de Apoio
(2000-2006) e IV Quadro Comunitário de Apoio (2007-2013)

Á Enquadramento crítico do período entre 1986 (adesão à União Europeia) e

Á Enquadramento dos diversos factores que estiveram na base e de certo modo reflectiram uma europeização

2002 (implementação da moeda única)

dos modos de vida entre 1986 e 2001 (Nuno Portas, Álvaro Domingues)
Á Os reflexos territoriais: espraimento e conquista de novos territórios versus concentração e congestão

AS REDES DE CONSUMO E AS NOVAS TIPOLOGIAS URBANAS
Á As redes de consumo e o enquadramento das principais transformações

Á A UE e o aumento do nível de vida e dos hábitos de consumo: a passagem de uma economia agrícola a uma
economia liberal
Á A implementação de novas infra-estruturas e tipologias de consumo: os franchisings, os centros comerciais,
os hipermercados, etc.
Á A decadência da estrutura de consumo tradicional e a potenciação de novos hábitos e vivências urbanas

Á Tipologias de consumo: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços

Á Nota sobre a complexidade da tipificação das tipologias de consumo

de ócio/lazer – caracterização geral

Á Sobre o enquadramento específico das tipologias de consumo:

Á Tipologias de consumo: espaços de comércio - caracterização específica

Á Identificação das subcategorias mais relevantes:

- espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer

(identificação das subcategorias mais relevantes, definição, enquadramento
histórico e síntese sobre a implantação e transformação)
Á Tipologias de consumo: espaços de cultura - caracterização específica

- centros comerciais – definição, classificação, evolução (4 fases)
- hipermercados – definição/legislação, identificação de cadeias
- unidades comerciais de dimensão relevante
Á Identificação das subcategorias mais relevantes:
- salas de cinema: evolução do conceito e implementação
Á Sobre a promoção e incentivo das actividades culturais nos últimos anos à escala nacional – as políticas de
organização em rede

Á Tipologias de consumo: espaços de ócio e lazer - caracterização específica

Á Identificação das subcategorias mais relevantes:
- equipamentos associados à revalorização natural (oceanários, espaços lúdicos, frentes ribeirinhas,
ciclovias, etc.)
Á Sobre a crescente preocupação ambiental: de uma política estática e proibitiva a uma política aberta e
interventora - momentos chave: Expo 98, Programa Polis, Euro 2004
Á Enquadramento nacional, ibérico e europeu

Á Sobre as modalidades de lazer: a ocupação populacional e os reflexos

Á Sobre o inquérito implementado pelo Observatório das Actividades Culturais em 1999: a ocupação e a

territoriais

contrariedade territorial

OS REFLEXOS NA CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DA AML
Á Tipologias de consumo – enquadramento do levantamento

Á Referência do âmbito, objectivos e metodologias delineadas

Á Síntese crítica de caracterização geral (AML)

Á No âmbito da metodologia do levantamento realizado
Á Enquadramento crítico com outros levantamentos complementares sobre os parâmetros específicos definidos:
edificado, infra-estruturas de mobilidade, população – caracterização e o planeamento

Á Síntese crítica de caracterização específica (Alcochete, Almada, Amadora,

Á Tipologias de consumo na Área Metropolitana de Lisboa

Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas,

espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer:

Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira)

- caracterização específica sobre cada concelho
- caracterização geral no enquadramento da AML: o acentuado confronto entre margem norte – margem
sul; a concentração em torno dos concelhos mais centrais da AML (Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora,
Loures, Almada, Seixal, Moita, Barreiro, Montijo), com alguma rarefacção pelos restantes concelhos tanto a
norte como a sul, com concentrações polarizadas em torno dos principais aglomerados urbanos
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SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CONSUMO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

AS ESTRATÉGIAS DE REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O PLANEAMENTO DE ÁREAS METROPOLITANAS
Á O planeamento das áreas metropolitanas – enquadramento geral do

Á A complexidade contemporânea e a introdução de novos mecanismos de intervenção – a escala intermédia dos

contexto actual

planos estratégicos
Á O enquadramento da situação europeia (Mireia Belil, Oriol Nello)
Á A reclamação do estatuto/poder local e a articulação em rede (Jordi Borja, Manuel Castells, Francesco Indovina,
Bernardo Secchi)

A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: ESTRATÉGIAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
Á Sobre o panorama actual de planeamento e gestão territorial

Á A importância da eficácia do planeamento e da gestão urbana na resolução dos problemas e das contingências
que marcam hoje a competitividade das cidades europeias e em especial o caso da AML – o lugar da participação
pública

Á Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à escala

Á Sobre a legislação em vigor: Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro (estabelece o regime jurídico dos

nacional

instrumentos de gestão territorial)

Á Sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial – à escala da Área

Á O enquadramento do planeamento delineado no âmbito da AML – evolução/síntese

Metropolitana de Lisboa

Á O PROTAML: caracterização dos objectivos principais
Á A revisão e aplicação de novas políticas de regionalização e a possibilidade de novos agrupamentos
intermunicipais: GAM - grandes áreas metropolitanas, ComUrbe - comunidades urbanas e ComInter comunidades intermunicipais

O ENQUADRAMENTO DO CONSUMO COMO PROBLEMÁTICA DE REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
Á Enquadramento geral das estratégias de planeamento em função das
estratégias do consumo

Á Enquadramento geral das políticas de planeamento ligadas às estratégias do consumo na sua situação
ampliada: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer
Á Sobre alguns projectos de urbanismo comercial promovidos pela União Europeia: o PROCOM (II QCA) e o
URBECOM (III QCA)
Á Sobre alguns projectos ligados ao ambiente: a rede natura 2000

Á Apresentação de algumas medidas específicas: Plano Estratégico da Região

Á O Plano Estratégico da Região de Lisboa Vale do Tejo e Oeste

de Lisboa, Vale do Tejo e Oeste; PROTAML; Programa Polis e os PDM´s – 2ª

Á O PROTAML

geração
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Á O Programa Polis
Á Os PDM´s de 2ª geração

Á Apreciação crítica das diversas acções de intervenção: centros, periferias e

Á Síntese de enquadramento aos casos de estudo delineados: centros, periferias e zonas de valor paisagístico e

zonas de valor paisagístico natural

natural
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CASOS DE ESTUDO/OPERATIVIDADE DE ESTRATÉGIAS

CASOS DE ESTUDO: ENQUADRAMENTO E ÂMBITO GERAL DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
ENQUADRAMENTO DOS CASOS SELECCIONADOS NO ÂMBITO TERRITORIAL DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Á Âmbito dos casos de estudo analisados

Á A operatividade das estratégias e a sua relação com as redes de consumo, como artifícios potenciadores de
reorganização territorial
Á O enquadramento crítico dos conceitos, no contexto da urbanística metropolitana:
- centros: três registos de transformação: anulação da geografia e da centralidade, redes infraestruturais e
redes telemáticas, formação de um centro transterritorial (Saskia Sassen)
- periferias: periferias da cidade fordista e da cidade pós fordista (Giuseppe Dematteis)
- zonas de valor paisagístico natural: entre uma versão estática e proibitiva e uma visão dinâmica e
interactiva
Á A reafirmação do estatuto dos lugares: centro, periferia e espaços de valor paisagístico natural – uma

confirmação genética do lugar

Á Critérios de selecção crítica

Á Sobre os grupos de casos de estudo – enquadramento síntese das problemáticas:
- o problema do envelhecimento da cidade tradicional
- os fenómenos da suburbanização
- as preocupações sobre sustentabilidade ambiental
Á Enquadramento crítico dos conceitos no contexto do território da Área Metropolitana de Lisboa:
- centros históricos, centros, pólos de centralidade
- periferias, áreas suburbanas, áreas semi-rurais ou naturais
- zonas de valor paisagístico natural (delimitação estática versus perspectiva activa)
Á Os grupos apontados e as estratégias de reorganização territorial: reabilitação, requalificação e revalorização

CARACTERIZAÇÃO CRÍTICA DOS TRÊS GRUPOS APRESENTADOS

Á Centros

Á Caracterização geral do grupo e dos casos de estudo apontados
- enquadramento da selecção do concelho no contexto da AML
- a sobreposição dos estatutos de centros histórico, centros e pólos de centralidade nos diversos exemplos
seleccionados
- as diversas estratégias de intervenção de conjunto: Chiado e as intervenções pontuais: Praça do Comércio
e Rossio, projectos específicos na Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo e Avenida da
República
Á Os exemplos seleccionados e a estratégia da reorganização/reabilitação dos centros

Á Periferias

Á Caracterização geral do grupo e dos casos de estudo apontados
- enquadramento da selecção dos concelhos apontados: Sintra, Almada e Seixal, respectivamente na
margem norte e sul do Tejo – o estatuto de concelhos periféricos suburbanos a Lisboa, a estruturação em
vias de importante mobilidade (comboio e automóvel)
- a sobreposição dos estatutos de periferia degradada fordista e as estratégias de requalificação na
construção de uma nova periferia pós fordista
- as estratégias de intervenção no caso do concelho de Sintra integradas em planos de requalificação como
é o caso do Polis Cacém e as intervenções pontuais ao longo do eixo do IC 19 em especial na zona de Mem
Martins (pólo mais recente de ocupação e crescimento residencial)
- as estratégias de intervenção no caso dos concelhos de Almada/Seixal ao longo do eixo ferroviário e do
impacto das quatro estações associadas a mega infra estruturas comerciais
Á Os exemplos seleccionados e a estratégia da reorganização/requalificação das periferias

Á Zonas de valor paisagístico natural

Á Caracterização geral do grupo e dos casos de estudo apontados
- enquadramento da selecção dos concelhos apontados: Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira e Almada e o
enquadramento do estatuto do Tejo e da frente atlântica como elementos estratégicos de competitividade
global
- as visões proteccionistas e integradoras do ambiente e da natureza: o impulso da Expo 98
- as estratégias de intervenção: o plano da Expo 98 e as acções que dai derivaram: em Alcochete e em Vila
Franca de Xira. Referência a alguns projectos específicos de grande dimensão em Alcochete e a intervenção
do Plano Polis para a Costa de Caparica
Á Os exemplos seleccionados e a estratégia da reorganização/revalorização das zonas de valor paisagístico
natural
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CASOS DE ESTUDO/OPERATIVIDADE DE ESTRATÉGIAS

REABILITAÇÃO DOS CENTROS
REABILITAÇÃO DOS CENTROS - ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA EM TERMOS GERAIS
Á A polarização metropolitana: despolarização ou fragmentação do centro

Á O estatuto de centro polarizador em função dos subúrbios periféricos – enquadramento temporal
Á As infra-estruturas de mobilidade e as acções de descentralização em função de novas polarizações adjacentes
Á A permanência de um estatuto de centralidade
Á O crescimento e a estabilidade populacional até à década de 80

Á O decréscimo populacional

Á O decréscimo populacional: tipo de população, áreas mais afectadas, problemas derivados (envelhecimento
populacional, marginalização e segregação social, insegurança e criminalidade)
Á A degradação do património

Á Os desequilíbrios sócio-urbanísticos

Á Sobre o paradoxo da desqualificação assente na falta de habitação e o número de edifícios abandonados ou
devolutos em Lisboa – referência ao grupo de observação Lisboa Abandonada (análise crítica dos registos)
Á Os problemas da monofuncionalidade: enquadramento geral (a perda populacional, a degradação do edificado,

Á Os problemas da monofuncionalidade

a pendulariedade, etc.)
Á Sobre as questões da terciarização
Á O desgaste e a saturação da utilização da cidade – o terciário e a abusiva utilização do automóvel

Á Qualidade de vida e degradação ambiental

Á O desprestígio do espaço público
Á A degradação patrimonial dos edifícios
Á A degradação ambiental

EXEMPLOS SELECCIONADOS: LISBOA (BAIXA/AVENIDAS
Á Caracterização histórica geral: situação actual do CBD, o envelhecimento da população, a segregação social e

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados

espacial no contexto do projecto pombalino e da expansão da cidade para norte

- Baixa-Chiado
- Avenidas: o eixo Restauradores-Entrecampos
Á Caracterização geral em função do concelho: estrutura do edificado,

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens

estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

enunciados

Á

Caracterização

específica

em

função

das

tipologias

de

consumo

implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens
enunciados

lazer

REABILITAÇÃO DOS CENTROS – METODOLOGIAS E ACÇÕES DE INTERVENÇÃO
Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

Á Sobre o PDM e os diversos PMOT´s em vigor
Á Aspectos específicos do plano de recuperação da zona sinistrada do Chiado e das acções posteriores
Á Enquadramento crítico dos exemplos seleccionados: unidade temporal (intervenções da última década),
unidade programática (introdução de aspectos de inovação)

Á Descrição dos planos/projectos

Á Plano de pormenor para a zona sinistrada do Chiado
Á Projecto de reconversão do quarteirão no Chiado da Companhia de Seguros Império
Á Projectos de referência: Edifícios Bragança e Edifícios Terraços de Bragança
Á PDM (eixo Baixa-Avenidas):
- Arranjo do espaço público da Praça do Rossio
- Projecto do edifício Éden
- Projecto do Hard Rock Cafe
- Projecto do edifício Tivoli Fórum
- Ampliação e remodelação do Palácio Sottomayor
- Projecto dos edifícios: Galerias Saldanha e Saldanha Residence
- Projecto do edifício Atrium Saldanha
- Projecto das Galerias Monumental
- Projecto do Alvaláxia
Á Projecto de recuperação da Praça do Comércio
Á Projecto de recuperação do Parque Mayer
Á Projecto de recuperação da Praça de Touros do Campo Pequeno
Á Projecto de recuperação do quarteirão da antiga Feira Popular de Lisboa

Á Reabilitação vivencial do espaço urbano – síntese crítica

lg

lg

Á CONSUMO = € +C +O

lg

(€ representa o comércio, C representa a cultura, O representa o ócio/lazer e l as componentes de
caracterização locais e g as componentes de caracterização globais)
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CASOS DE ESTUDO/OPERATIVIDADE DE ESTRATÉGIAS

REQUALIFICAÇÃO DAS PERIFERIAS
REQUALIFICAÇÃO DAS PERIFERIAS - ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA EM TERMOS GERAIS
Á A reprogramação das periferias: suburbanização e potenciação de novas

Á O crescimento suburbano a partir dos anos 50

centralidades

Á A dicotomia de ocupação entre a margem norte (eixos de mobilidade radiais a Lisboa) e a margem sul (frente
ribeirinha)
Á A génese de um crescimento desqualificado
Á A crise do petróleo e a falência do modelo industrial
Á O crescimento especulativo da periferia
Á A reprogramação funcional assente em novos usos – a promoção de novas centralidades

Á A densificação territorial sustentada no aumento populacional e de edificado

Á O crescimento populacional das zonas periféricas entre 1960-2001 (taxa média de 50%) – o contexto
específico de Sintra, Almada e Seixal
Á O crescimento do edificado e as políticas de aquisição de habitação própria
Á O crescimento em torno de eixos de mobilidade

Á A saturação das infra-estruturas de mobilidade (pública e privada)

Á As elevadas taxas de motorização: contexto geral da AML e contexto específico dos concelhos de Sintra,
Almada e Seixal
Á Sobre a caracterização morfológica e funcional das periferias

Á O domínio do uso residencial e a ausência de qualificação espacial

Á Sobre a ausência de infra-estruturas, equipamentos, usos complementares, espaço público qualificado, etc.
Á Sobre as tendências/acções de requalificação

EXEMPLOS SELECCIONADOS: SINTRA (CACÉM-MEM MARTINS) E ALMADA/SEIXAL (PRAGAL-FOGUETEIRO)
Á Enquadramento dos dois grupos seleccionados: Sintra, Almada e Seixal, no contexto das problemáticas

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados

apresentadas

- Sintra (Cacém–Mem Martins)

Á Caracterização histórica geral:

- Almada/Seixal (Pragal–Fogueteiro)

- Sintra
- Almada/Seixal

Á Caracterização geral em função do concelho: estrutura do edificado,

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens

estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

enunciados

Á

Caracterização

específica

em

função

das

tipologias

de

consumo

implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens
enunciados

lazer

REQUALIFICAÇÃO DAS PERIFERIAS – METODOLOGIAS E ACÇÕES DE INTERVENÇÃO
Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção

Á Sobre a política actual de intervenção nas periferias – a periferia como objecto de desejo (referência ao Projecto
Vinex na Holanda)
Á Sobre o PDM e os diversos PMOT´s em vigor
Á Os projectos de reabilitação de zonas centrais: Polis para a Vila de Sintra e o projecto de reabilitação de
Almada Velha – referência ao Europan
Á Os projectos de reabilitação das zonas ribeirinhas: o projecto para os terrenos da Margueira e para a frente
ribeirinha da baia do Seixal
Á Os projectos de infra-estruturas e mobilidade – o MST

Á Descrição dos planos/projectos

Á Sintra
- plano Polis Sintra - Cacém
- projecto do centro comercial Sintra Retail Park
Á Almada/Seixal
- projecto do troço ferroviário: Pragal-Fogueteiro
- projecto do centro comercial Almada Forum

Á Requalificação espacial da envolvente urbana – síntese crítica

gl

gl

gl lg

Á CONSUMO = (€ +C +O )

(€ representa o comércio, C representa a cultura, O representa o ócio/lazer e l as componentes de
caracterização locais e g as componentes de caracterização globais)
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CASOS DE ESTUDO/OPERATIVIDADE DE ESTRATÉGIAS

REVALORIZAÇÃO DAS ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL
REVALORIZAÇÃO DAS ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL - ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA EM TERMOS GERAIS
Á A revalorização ambiental enquadrada como factor de competitividade e

Á A promoção ambiental dos últimos anos ligada aos incentivos da moda e ao aumento de tempo livre e o

sustentabilidade dos lugares

correspondente reflexo na promoção da competitividade e sustentabilidade entre os lugares
Á A distinção de conceitos: ambiente, ecologismo e ecologia (João Joanaz de Melo, Carlos Pimenta)
Á As problemáticas globais: poluição, sobreexploração de recursos, alteração do equilíbrio ecológico e o
potencial estratégico dos lugares
Á O turismo e a reinvenção de novas tendências: procura externa versus potencial interno

Á A pressão do turismo na revalorização de centralidades

Á Referência às diversas posturas de resposta e intervenção (MVRDV, Francisco Keil do Amaral)

Á Enquadramento das problemáticas em termos territoriais: no contexto do

Á As problemáticas globais ao nível do território nacional: a destruição de áreas naturais, a ocupação densificada

país e no contexto da Área Metropolitana de Lisboa

de terrenos agrícolas, a degradação do solo e do ambiente, a inadequada organização de actividades
Á A particularidade do litoral português
Á O contexto das estratégias de revalorização ambiental na AML: a herança natural e a pressão urbana

EXEMPLOS SELECCIONADOS: LISBOA (EXPO 98/PARQUE DAS NAÇÕES), ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA (ESTUÁRIO DO TEJO) E ALMADA (COSTA DE CAPARICA/FRENTE
ATLÂNTICA)
Á Enquadramento dos quatro grupos seleccionados: Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira e Almada, no contexto

Á Sobre o enquadramento dos casos de estudo seleccionados

das problemáticas apresentadas

- Lisboa (frente rio/Expo 98 – Parque das Nações)

Á Caracterização histórica geral:

- Alcochete (frente rio/Samouco)

- Alcochete (com referência a Lisboa/Expo 98 – Parque das Nações)

- Vila Franca de Xira (frente rio)

- Vila Franca de Xira

- Almada (costa atlântica/Costa de Caparica)

- Almada (específico sobre a zona da Costa de Caparica)

Á Caracterização geral em função do concelho: estrutura do edificado,

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens

estrutura da mobilidade principal, população, estrutura funcional - PDM

enunciados

Á

Caracterização

específica

em

função

das

tipologias

de

consumo

implantadas: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e

Á Caracterização geral - crescimento e transformação no período 1991-2001, referência aos diversos itens
enunciados

lazer

REVALORIZAÇÃO DAS ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL – METODOLOGIAS E ACÇÕES DE INTERVENÇÃO
Á Sobre o enquadramento das metodologias e acções de intervenção
Á Descrição dos planos/projectos

Á Sobre as políticas actuais de intervenção nas zonas de potencial natural: preservação versus actuação
Á Sobre o PDM e os diversos PMOT´s em vigor – enquadramento das acções seleccionadas
Á Lisboa
- plano de intervenção na zona da EXPO´98 (Parque das Nações) - referência às seis zonas/planos
Á Alcochete
- revalorização da frente ribeirinha entre Alcochete e Samouco – referência ao projecto do Freeport em
Alcochete
Á Vila Franca de Xira
- plano Polis para a frente ribeirinha entre Vila Franca de Xira e Alhandra (análise dos projectos)
Á Almada
- plano Polis para a Costa de Caparica (análise dos planos de pormenor)

Á Revalorização ambiental: promoção e preservação – síntese crítica

gl

l

l g

Á CONSUMO = € +(C +O )

(€ representa o comércio, C representa a cultura, O representa o ócio/lazer e l as componentes de
caracterização locais e g as componentes de caracterização globais)
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A terminar este trabajo, se cumple la difícil tarea de establecer una

conclusión de la investigación realizada, tanto por la extensión

abordaje realizado, se parte de su encuadre en dos vertientes
principales:

comprendida, como especialmente por la naturaleza de la temática

La primera, sobre el balizamiento del nuevo estatuto del consumo

abordada y su contexto en el plano de la contemporaneidad. Aspectos

como un concepto ampliado a las nuevas contingencias de la ciudad

cuya complejidad y acelerada mutabilidad, contrarían el carácter

contemporánea, asumido por lo tanto como premisa de intervención en

estático de una visión conclusiva. Asumido así, más como una síntesis

la caracterización y concepción de la propia ciudad actual. En este

crítica sobre el trabajo realizado y su operatividad en el contexto

sentido, es que se ha estructurado toda la Parte I de este trabajo,

específico de la acción urbanística actual.

estableciendo de forma crítica el encuadre del consumo como

De este modo, corporizando una especie de balance final, este

fundamento en la caracterización del espacio urbano contemporáneo.

abordaje se establece por la confrontación de los planos de síntesis

La segunda, planteada sobre el entendimiento de la forma como

realizados al largo del desarrollo del tema, con los objetivos propuestos

condición, se establece sobre el contexto específico de la realidad

en el inicio de la

investigación,409

y las diversas cuestiones e hipótesis

de trabajo levantadas en cada una de las partes.

urbana existente, en particular sobre el Área Metropolitana de Lisboa,
imprimiendo a través del análisis y crítica de determinados casos de

Es en este sentido que se presenta la estructura de la presente

estudio, nuevas estrategias de reorganización, formalizadas en la

conclusión, reuniendo por una parte, los aspectos específicos más

rehabilitación, recalificación y revalorización territorial. Todos estos

significativos de cada fase de trabajo, así como los encadenamientos

aspectos se han materializado en las Partes II y III de la investigación

generales hacia la construcción de un balance final. Es por tanto, una

realizada, tanto a partir del análisis del crecimiento y transformación del

especie de síntesis metodológica, concretizada en un ideograma crítico,

AML en los últimos años en función de las estrategias del consumo,

donde se procura sistematizar las cuestiones más relevantes de la

como de las respectivas intervenciones, revisadas sobre el análisis de

investigación realizada.

planos/proyectos

Desde esta perspectiva, partiendo de los objetivos planteados en el

en

diversos

grupos

de

los

casos

de

estudio

seleccionados.

inicio del trabajo y las intuiciones delineadas en ese ámbito, se ha

Por lo tanto, partiendo de la sistematización de estas premisas, es

construido un diagrama crítico sobre las diversas aseveraciones

que se reencuadra una síntesis de la investigación, exactamente en tres

realizadas, desde el encuadre de la temática en el campo de la

puntos fundamentales:

urbanística actual y su visualización en el territorio específico del Área
Metropolitana de Lisboa, hasta la operatividad de intervención en los
casos de estudio seleccionados.
En lo que se refiere a los objetivos delineados, y en términos del

El estatuto del consumo en la contemporaneidad, y el encuadre del
concepto en el ámbito de la cultura arquitectónica y urbana;
La acción crítica e interventora, subyacente a este nuevo fenómeno y
su estructura organizativa sobre los espacios metropolitanos;
La

especificidad

de

la

reorganización

territorial

del

Área

Metropolitana de Lisboa fundamentada en esta nueva potencialidad de
409

Encuadrar el nuevo estatuto del consumo, como un concepto ampliado a las nuevas

contingencias de la ciudad contemporánea.

Entender la forma como esa realidad se establece sobre la realidad urbana existente,

calificación proyectada en la operatividad de las intervenciones de

rehabilitación, recalificación y revalorización urbana.

imprimiendo nuevas formas de organización territorial.

Reflexionar operativamente sobre esas nuevas estrategias de caracterización espacial,

El estatuto del consumo en la contemporaneidad, se afirma así como

através de propuestas específicas sobre el territorio del Área Metropolitana de Lisboa. Cf.

un concepto reposicionado, por una parte, ante las contingencias que

Introducción, p. 14.
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matizan la situación actual, enfatizado por las nuevas problemáticas de

los lugares, que en el caso de la Europa y de los países que la

la ciudad contemporánea, y por otra, reencuadrado como factor

constituyen, sobresalen de realidades más vastas y homogéneas como

omnipresente sobre el espacio urbano y sobre todo como estrategia de

Tokio, Los Ángeles o Nueva York. Segundo, en lo que respecta a la

intervención en las ciudades y en su calificación en términos globales.

propia historia de la ciudad europea y la sucesión de las diversas lógicas

Las problemáticas de la ciudad contemporánea asumen así, el

de ciudad del modelo urbano occidental, en el cual se observan

concepto de red como paradigma de la condición actual, sobre el cual

momentos distintos como: la ruptura con el mundo antiguo, la

se dibujan nuevos ámbitos de reflexión e intervención, y donde el

continuidad de la ciudad moderna y la discontinuidad fractal de la

contexto europeo sobresale en una posición privilegiada.

ciudad contemporánea. Lo que Christine Boyer compara con las tres

En este ámbito, el panorama del crecimiento de la población mundial

aserciones críticas de la ciudad: la ciudad como obra de arte, la ciudad

y su asimétrica redistribución, enfatiza la cada vez mayor concentración

como panorama y la ciudad como espectáculo. En el plano de la

urbana en desmedro de los aglomerados rurales, evidenciando, por si

contemporaneidad, y derivada de las nuevas formas de ver y

sola, la pertinencia de la temática en el contexto actual. En base a las

experimentar la realidad, se imprimen entonces nuevas condiciones

perspectivas delineadas por diversos autores, se han re-dibujado los

existenciales, sobre las cuáles la emergencia del concepto de ciudad

discursos sobre la globalización, en los cuáles se sintetizan diversos

descartable se impone como hipótesis conceptual determinante.

estatutos de ciudad: la telepolis fundamentada en la comunicación

Esta redefinición en el fondo se sustenta como consecuencia de la

generalizada, la cosmopolis sustentada en la globalización de la cultura,

substitución de los modelos casualistas y absolutos por nuevas formas

y la tecnopolis resultante de la proliferación tecnológica. Es en este

de incertidumbre e indeterminación, sobre las cuales el consumo se

contexto exactamente que sobresalen nuevas formas de organización

determina como aspecto basilar fundamental. Tanto como concepto

territorial, en el cual el concepto de red se eleva como paradigma de la

omnipresente en todas las formas de actividad humana, y producto de

condición actual.

tres realidades específicas de intervención: el comercio, la cultura y el

Red, que se impone como una nueva forma de acceso: sobre la cual

ocio/disfrute, como por la mediatización de la ciudad y su paradoja

se establece la redefinición de la experiencia, como condición de

entre la catastrófica homogeneización integral y la recalificación urbana.

relación con el mundo envolvente, tanto al nivel de su aprehensión
(sistemas

de

apropiación),

percepción

(sistemas

referenciales)

y

concepción (sistemas valorativos). En este panorama, el concepto de red
subyace en nuevas formas de acciones integradas e interactivas, en las
cuales la articulación de escalas y de realidades diversas y heterogéneas
se impone como aspecto privilegiado. En este sentido, tanto la red como

El encuadre del consumo como condición omnipresente sobre el
espacio urbano, parte de su connotación negativa desde tiempos
remotos hasta la 2ª mitad del siglo XX, y su progresivo enaltecimiento
del estatuto, asumido actualmente como reflejo de la calidad de vida de
las poblaciones. De este modo, sobresale como estrategia económica y
sobre todo territorial, en la organización y protección de nuevas
tipologías espaciales, sobre las cuales surge la relación entre el deseo y

la estructura organizacional en red, presuponen el paso del valor de la

el territorio. De esta forma, reinventando nuevas formas de usufructo y

entidad al valor de la relación entre las entidades, donde lo que existe y

experimentación, las cuestiones del acceso se elevan como estrategia,

lo que importa, es exactamente esa capacidad de interacción, que en

en detrimento de la posesión y de la propiedad. La posibilidad de

términos existenciales se asume por una especie de substitución del

acceso, innova en cuanto a formas de relación, promovidas en el limite

átomo por la red.

una simple capacidad de experimentación, sobre la cual se diseña una

En este contexto conceptual, el análisis territorial se centra en la
realidad europea y en especial en la estructura de la Unión Europea, en

especie de ADN en leasing, donde todo (en el limite el propio individuo)
es transformado en mercancía.

diversas

Es así que, ante esta aparente homogenización integral y catastrófica

particularidades conceptuales. Primero, en lo que se refiere a la

de las nuevas tipologías urbanas promovidas, se abren hipótesis de

la

cual

Portugal

se

inserta

y

desde

la

cual

surgen

particularidad de conceptos conectados a la génesis, historia y mítica de

recalificación espacial. En el contexto del exceso y de la abundancia,
surgen nuevas visiones, donde la afirmación del individuo y su

280

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

enaltecimiento se asumen como aspectos primordiales. En cierto modo

En cierto modo, proyectando las diversas experiencias tanto del

las temáticas de la globalización integral, de eliminación de las

marketing urbano como del marketing territorial, este concepto se

diferencias y las particularidades, reflejadas en conceptos como la coca

imprime como forma de sistematizar la condición actual y coordinar las

colonización o macdonalización, se rehacen ante la valorización

diversas escalas y factores que condicionan y potencian el crecimiento y

individual. En este ámbito, y en lo que se refiere a los lugares, la

transformación de las ciudades.

estrategia

del

consumo

aparece

también

como

potencial

de

Finalmente la sostenibilidad surge como una problemática de fondo,

transformación y calificación urbana, en el fondo reafirmando el fin útil

en el cual la paradoja del atractivo y la simultánea desvirtualización de

de la ciudad (como definía Aristóteles) – la felicidad… La construcción

la ciudad se asumen como aspectos de reflexión, en la búsqueda de

de la ciudad como producto reinventa la propia connotación negativa de

estabilidad y equilibrio fundamental.

este concepto, anulándolo como algo unitario, masificado, homogéneo,

El consumo como fundamento en la caracterización del espacio

y afirmándolo como algo potenciador de las diferencias, como

urbano contemporáneo, se establece principalmente por la revisión y

enaltecimiento de la particularidad de los lugares y enriquecimiento del

discusión de nuevos conceptos, que se asumen como fundamentales en

propio sistema global en que se insertan.

el encuadre y encadenamiento crítico del tema. De este modo, desde el

En este sentido se encuadra la promoción de nuevos estatutos de
ciudad, donde subyace a una especie de homogeneización diversificada,
que se sustenta en la potencialidad de las estrategias del consumo, con
el surgimiento de nuevas realidades: la ciudad como objeto de consumo
(donde la promoción de nuevas tipologías comerciales reinventa el acto
de comprar asociado a un acto de disfrute), la ciudad museo-vivo
(donde la potenciación de nuevas tipologías culturales, reafirma la

establecimiento de los nuevos estatutos organizacionales en red, y su
consecuente redefinición en términos de aprehensión, percepción y
concepción espacial; hasta la reinvención del consumo como estrategia
omnipresente

de

potenciación

cualitativa,

todo

converge

en

la

afirmación de una nueva condición de ciudad, que potenciada como
objeto de deseo, se materializa también como un producto. En la

potencialidad cultural e histórica de los lugares) y la ciudad como

reinvención de estos estatutos, la construcción de una nueva idea de

espacio temático (donde, a través de nuevos espacios de ocio y disfrute,

ciudad, dinámica, heterogénea, compleja, se refleja en una ciudad

se potencia el carácter lúdico de la ciudad).

descartable, que se reinventa, constante y cíclicamente en el contexto

Es por lo tanto en este contexto, de potencialidad de transformación

de la contemporaneidad. En el fondo, el reflejo de la impresión de las

y calificación que aparece la reflexión sobre la ciudad y las nuevas

nuevas formas de deseo sobre el territorio, la ciudad producto aparece

estrategias del consumo. Estrategias que, asociadas a las nuevas

como paradigma en la construcción de nuevos estatutos, en los cuales

contingencias de la descentralización regional y local, de competencia

la interacción entre lo local y lo global, la competición y la sostenibilidad

global

de los lugares se afirman como aspectos primordiales.

y

de

sostenibilidad,

se

re-dibujan

nuevas

formas

de

descentralización,

se

El acción crítica e interventora, subyacente a este nuevo fenómeno y

proyectan en la aproximación de las condiciones de dispersión y

su estructura organizativa sobre los espacios metropolitanos, se

polarización, aproximándolas y complementándolos como estrategias

proyecta en el análisis crítico del Área Metropolitana de Lisboa, desde su

de coexistencia en la gobernabilidad de los lugares, donde local y global

encuadre general en términos de formación y crecimiento, y en especial

planeamiento e intervención.
Como

consecuencia,

las

estrategias

de

se completan en una estrategia organizacional de la red de ciudades.
Diste modo, la visualización de escalas de redes de ciudad (al nivel
mundial, europeo e ibérico), permite encuadrar el objeto de análisis y
visualizar la potencialidad de estas interacciones en la construcción
crítica territorial.
En

este

seguimiento,

y

abordando

la

competición

o

mejor

coopetición (competición + cooperación) entre las ciudades, el concepto
de ciudad producto – ciudad marca, aparecen como paradigma actual.

CONCLUSIÓN E IDEOGRAMA CRÍTICO

sobre las transformaciones recientes entre 1986 (fecha del adhesión de
Portugal a la Unión Europea) y 2002, sobre las cuáles se redibujan las
nuevas estrategias de reorganización territorial fundamentadas en el
consumo.
Es en esta redefinición del estatuto del consumo, en el contexto de la
ciudad y de lo urbano ante las contingencias actuales, que se encuadran
las

visiones

de

la

acción

contemporánea

sobre

los

espacios
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metropolitanos, en especial sobre el Área Metropolitana de Lisboa.

Es así que ante este encuadre se formaliza el análisis específico de

Dicho aspecto se materializa en el fondo sobre el entendimiento de la

las diversas transformaciones que han ocurrido entre 1986 y 2002.

forma como esa condición que se establece sobre la realidad urbana

Tanto al nivel social, en la introducción de nuevos modos de vida y

existente, imprimiendo nuevas formas de caracterización espacial. De

patrones

este modo, desde el encuadre general sobre la génesis y formación del
contexto específico del AML, hasta su constitución y caracterización
general, se establece una visión crítica sobre las transformaciones
recientes de los últimos 20 años, específicamente ante el análisis de las
décadas de 80, 90 y 2000.
Diste modo, el abordaje sobre el tema de las áreas metropolitanas,
parte por la exposición de la complejidad que envuelve las propias
definiciones sobre las áreas metropolitanas, tanto al nivel de la
ambigüedad sobre sus delimitaciones. Aspectos que de cierto modo
refuerzan la mutabilidad y la diversidad conceptual que matizan este
tipo de reflexión, privilegiando una postura más crítica, comparativa y

Diste modo, la constitución y caracterización general del AML, se
dibuja en el ámbito regional sobre dos lógicas de crecimiento, las que a
pesar de ser distintas, aparecen sobrepuestas. Una, centro-periferia, y
otra, radiocéntrica, sobre las cuáles se define el contraste entre un
contexto metropolitano más central y una periferia metropolitana más
dispersa. Al complementar esta visión regional sobresale un encuadre
nacional, destacada en una fuerte metropolización/litoralización que en
los últimos años se fue consolidando ante el refuerzo de una red de
pequeños polos/núcleos urbanos. Una especie de país archipiélago
João

Ferrão),

al

cual

corresponden

diferentes

caracterizaciones: las zonas metropolitanas y litoral sur (país de alta

presión), las zonas del interior (país soñoliento) y el restante litoral (país
Es exactamente en este ámbito que se sistematiza un proceso de
análisis y caracterización del territorio del AML, a lo largo de las
décadas entre 1981 y 2001, según los diversos parámetros específicos:
edificado,

las

infraestructuras

de

movilidad,

la

población

–

caracterización, y el planeamiento. Serán estos parámetros sobre los
cuáles se encuadran y sobresalen las nuevas tipologías de consumo, con
una implementación escasa anterior a 1981, denunciando en la década
siguiente (entre 1991 y 2001) una tendencia embrionaria en la
introducción de nuevos formatos, asumida como explosiva en 2001
hasta la actualidad.

282

implementación

de

como,

nuevas

sobre

tipologías

todo,

territorial

urbanas

que

en

la

imprimen

significativos reflejos al nivel de la reorganización territorial de los
lugares.
La europeización de los modos de vida, resultante tanto de las
mutaciones socio-económicas que antecederán la adhesión a la Unión
Europea, específicamente la queda del régimen político en 1974, como y
principalmente el propio proceso de adhesión a la Unión ha introducido
significativas mudanzas en términos territoriales, asociadas sobre todo
a los incentivos económicos. Ha sido precisamente, bajo éstos
incentivos sobre los cuales se ha dibujado un nuevo territorio tanto a

paradoja

de

la

promoción

de

gran

accesibilidad

(incremento,

modernización y refuerzo de la red viaria), lo que en cierto modo ha
permitido

la

conquista

de

nuevos

lugares

a

la

par

con

una

densificación/congestión de los polos existentes.
De este modo, las inherentes redes de consumo, asociadas a nuevas
tipologías

espaciales

primordiales

en

la

y

urbanas,

se

caracterización

establecen
espacial

de

como
las

aspectos
principales

transformaciones ocurridas en el Área Metropolitana de Lisboa en este
período. Es, por lo tanto, por el encuadre de los diferentes tipos de
implantación, por la caracterización y definición de los diversos
contextos

envolventes,

potencialidades

y

que

se

condicionantes

establecen
de

cuadros

reorganización

de

posibles

espacial.

Es

entonces, bajo éste ámbito, que las nuevas premisas de competitividad

tranquilo).

el

consumo,

escala metropolitana como nacional, fundado exactamente en el

no tanto vinculativa.

(segundo

de

en la tendencia de desarrollo de nuevas centralidades solidarias entre si,
se establecen como aspectos fundamentales. De este modo, los
instrumentos de planeamiento y gestión territorial se imponen como
estrategias revisadas, presentes tanto en la reclamación de un lugar
para la participación pública, como, y sobre todo, presentes en las
nuevas estrategias de organización en red, cada vez más prolíferas y
omnipresentes.
Las estrategias del consumo en el Área Metropolitana de Lisboa,
evidencian así una visión crítica que, partiendo del encuadre general del
AML, desde su génesis y crecimiento polarizado en torno de la capital,
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se asume en las últimas décadas por un proceso complejo, aunque no

estructura sobre la mayor apreciación del centro (cultura), asociado

contrarío a la tendencia macrocéfala de la ciudad capital, que atenúa su

principalmente a nuevas actividades comerciales (comercio), y en otras

jerarquía por la potenciación de nuevas centralidades competitivas entre

ocasiones

si. Es exactamente en esta reinvención territorial, que las estrategias del

(ocio/disfrute).

consumo conectadas sobre todo a la implementación de nuevas

asociadas

a

espacios

deportivos

y/o

recreativos

La recalificación de las periferias, corporizada en los ejemplos de

tipologías urbanas, se asumen como aspectos relevantes, tanto en la

Sintra:

Cacém-Mem

Martins

y

reorganización territorial, como en la potenciación de nuevas formas de

encuadra la problemática del consumo en el ámbito de los factores de

acción que se reflejen en nuevas posturas de planeamiento y gestión

suburbanización,

inicialmente

Almada/Seixal:
conectados

al

Pragal-Fogueteiro,
pretexto

de

la

industrialización y actualmente asociados a una mayor accesibilidad

urbana.

respecto al centro y a la promoción competitiva de la periferia como
La

especificidad

de

la

reorganización

territorial

del

Área

Metropolitana de Lisboa, fundamentada en esta nueva potencialidad de
calificación proyectada en la operatividad de las intervenciones de

rehabilitación, recalificación y revalorización urbana, se imprime en el
encuadre de los diversos casos de estudio seleccionados. Tanto en su
encuadre general al nivel del AML, como en el análisis específico en
términos de los ayuntamientos en que se inserten, como al nivel de las
acciones/características de plano/proyecto que integran.

espacio

dormitorio

al

cual

corresponden

realidades

de

extensa

densificación y crecimiento desordenado. Aspectos que surgen hoy
como factores de reflexión y promoción espacial, motivando acciones
en la recalificación de infraestructuras, equipamientos y servicios, que
de forma compacta e instantánea se imprimen sobre la realidad
territorial (comercio, cultura, ocio y disfrute), articulando diversas
escalas de interacción local y global, sobre las cuales se sustentan
nuevas centralidades espaciales.
Finalmente la revalorización ambiental, protagonizada en dos

Aspectos que en el universo del objeto de estudio del Área

estrategias fundamentales en el ámbito del Área Metropolitana de

Metropolitana de Lisboa, se definen en la elección de padrones de

Lisboa: el estuario del Tajo, en torno al cual se corporizan los ejemplos

análisis, crítica y proyección de nuevas estrategias de caracterización

de la Expo 98, Alcochete y Vila Franca de Xira y la frente atlántica, con el

espacial, conectadas a situaciones/problemas tipo: rehabilitación de los

ejemplo de la Costa de Caparica, que preconizan la temática de la

centros, recalificación de las periferias y revalorización ambiental.

revalorización ecológica y ambiental de la gran área metropolitana.

Realidades que, aunque recayendo sobre aquellos problemas-tipo de

Sustentadas por las nuevas condiciones y exigencias de tiempo libre y la

las áreas metropolitanas y en cierto modo proyectadas a la problemática

consecuente promoción espacial de nuevas tipologías urbanas, como

general de las grandes metrópolis, permiten subrayar las diversas

por la importancia económica del turismo en la sostenibilidad de las

cuestiones, articulando simultáneamente en las escalas de planeamiento

diversas áreas, las estrategias de competitividad entre si promueven

regional y municipal, factores que se interconectan, sustentan y
condicionan en términos urbanos.
La rehabilitación de los centros, se centra en el ejemplo de Lisboa:
Baixa/Avenidas, encuadrando una problemática que se define por la
polarización de la capital metropolitana y los consecuentes efectos de
migración pendular, en el cual se define la desertificación de la zona
tanto en términos habitacionales como hasta en el mismo de comercio y
servicios. Es por lo tanto, ante un panorama de monofuncionalidad y
envejecimiento poblacional que se establecen nuevas metodologías y
acciones de intervención, centradas en el objetivo de la rehabilitación
vivencial del espacio urbano, que la estrategia del consumo se

CONCLUSIÓN E IDEOGRAMA CRÍTICO

acciones simultaneas de recuperación y manutención ambiental, en las
cuales el consumo se define como estrategia fundamental, sacando
partido de la más valía ambiental (ocio/disfrute), y de la envolvente
cultural de los lugares (cultura), a las cuáles se asocian nuevas
tipologías comerciales (comercio).
En el ámbito de los casos de estudio, la operatividad de las
estrategias, se asume en una visualización sobre la problemática en
causa, que partiendo de la acción específica del proyecto, imprime una
sistematización crítica que afirma el consumo, como estrategia
privilegiada, ampliada a sus diversas vertientes comerciales, culturales y
lúdicas, y que articula potencialidades contextuales, tanto al nivel local
como global.
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En síntesis, esta investigación sobre el impacto de las redes de
consumo en la reorganización del espacio urbano contemporáneo,
aplicada a la realidad específica del Área Metropolitana de Lisboa, se
demarca por la pluralidad y complementariedad de las diversas
acciones. Las revisiones de conceptos, las estrategias delineadas, las
situaciones de expectativa, abordadas en cada una de las fases de
investigación, dejan en abierto esta compleja problemática complexa.
En este sentido, la pesquisa, se asume como una contribución, como
punto de partida, tanto en la discusión de nuevos conceptos, en la
clarificación de nuevas ideas, como en el establecimiento de nuevas
hipótesis.

Abrir nuevos rumbos en la reflexión sobre la urbanística actual,
reinventando

conceptos,

entonces

asumidos

como

estáticos

y

eventualmente castradores de la calificación espacial;

Potenciar, a partir del ejemplo abordado sobre el Área Metropolitana
de Lisboa, una metodología de análisis e interpretación de nuevas
formas de transformación y reorganización espacial;

Fomentar

la

discusión

crítica

y

creativa,

reentendiendo

las

contingencias de la realidad contemporánea, y asumiendo esas
potencialidades

como

motores

de

calificación,

son

los

puntos

privilegiados de proyección de este trabajo.
Finalmente,

consciente

de

la

complejidad

que

envuelve

la

sistematización crítica da realidad urbana contemporánea, en cierto
modo, este proyecto teórico se asume, por la estructura abordada y
metodología aplicada, como un proceso de investigación determinado
por una procura constante, por un juego de aciertos, de polémicas, de
dudas y de contestaciones.
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ID
DEOGRAMA CRÍTICO
SOBRE EL CONSUMO COMO FUNDAMENTO EN LA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO

LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CUIDAD CONTEMPORÁNEA
EL CONCEPTO DE RED COMO PARADIGMA DE LA CONDICIÓN ACTUAL
Á Las problemáticas de la ciudad contemporánea: el panorama del crecimiento

Á La asimétrica distribución poblacional entre las zonas más ricas y más pobres del globo y el acentuado

de la población y su encuadre territorial

crecimiento de los aglomerados urbanos

Á Los discursos sobre la globalización: marco crítico

Á Ciudad global y globalización – encuadre conceptual (Yorgos Simeoforidis, Edward Soja)
Á Síntesis crítica:

Telepolis - comunicación generalizada (Christine Boyer, Paul Virilio, William J. Mitchell, François Ascher)
Cosmopolis - globalización da cultura (Saskia Sassen, Manuel Castells)
Tecnopolis - proliferación tecnológica (Francesco Indovina)

Á El concepto de red como paradigma en esta condición actual: diversas

Á El concepto de red conectado con la estructuración del territorio (referencia al origen de Internet)

vertientes conceptuales

Á Redes materiales (las más tradicionales) y redes inmateriales (las más innovadoras)
Á El concepto de red de ciudades

Á Red como una nueva forma de acceso: la redefinición de la experiencia

Á Sobre los conceptos: propiedad y acceso (Jeremy Rifkin)
Á La relación red y experiencia

LOS NUEVOS ÁMBITOS DE REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN
Á La falencia de los modelos tradicionales: la experiencia y los nuevos
sistemas de caracterización

Á La falencia de los modelos absolutos y casualistas en el panorama de diversidad y complejidad actual
Á La convivencia entre lo local y lo global, entre la macro y la micro escala
Á

El

proceso

de

revisión

conceptual:

en

el

ámbito

metodológico

(Nelson

Goodman

–

diversidad

metodológica/pluralismo ontológico) y en el ámbito conceptual (Marc Augé, Merleau Ponty – no lugares/nuevo

lugar experimentado)

Á Sistemas de apropiación

Á Tres factores que están en la base de la redefinición conceptual: los media, la velocidad y la tecnología
Á Los media (Marshall Macluhan, Gianni Vattimo) – sobre la relación entre el ver y el conocimiento
Á La velocidad (Paul Virilio) – sobre el carácter ilimitado de relación con el espacio
Á La tecnología (Martin Heidegger) – sobre la interiorización de la máquina y la abolición de la distancia entre
técnica y estética

Á Sistemas referenciales

Á La redefinición espacio-tiempo
Á La espacialidad
Á La coexistencia de conceptos: tiempo cíclico, tiempo lineal y tiempo pulverizado

Á Sistemas valorativos

Á El sentido histórico y estético en la caracterización contemporánea

Á Sobre el concepto de red y las nuevas formas de acción integradas e

Á La ciudad y los tres momentos representativos de la ciudad: la ciudad como obra de arte, la ciudad como

interactivas

panorama y la ciudad como espectáculo (Christine Boyer)
Á La estructura organizacional en red: la articulación de escalas y la articulación de realidades homogéneas y
diversificadas
Á La relación átomo-red

EL CONTEXTO EUROPEO Y LA REINVENCIÓN DE LOS CONCEPTOS
Á Las grandes metrópolis y la particularidad de la diferenciación europea

Á El contexto de las grandes metrópolis: Tokio, Los Ángeles y Nueva York
Á El contexto europeo y la particularidad de los conceptos ante la diversidad urbana
Á Genius Loci, mindscape y cityscape (Giandomenico Amendola)

Á Encuadre crítico de la ciudad europea – momentos llave que han antecedido

Á La génesis de la ciudad europea – ruptura con el mundo antiguo – la Edad Media

la situación contemporánea

Á La continuidad subyacente a la ciudad moderna – el palimpsesto
Á La ciudad contemporánea y la ruptura de esa continuidad – la ciudad fractal, descontinúa, pulverizada

Á El sistema europeo y las nuevas estrategias conceptuales

Á El mercado único y la unión europea
Á La Europea y un sistema de redes de ciudades (Andrés Precedo Ledo), la polarización y la jerarquía (Sérgio
Conti)
Á Sistematización de las intervenciones – las cuatro referencias limite: el modelo voluntarista-progressista, el
modelo voluntarista-culturista, el modelo encuadrado-culturalista y la corriente tipo-morfológica (François
Ascher, Françoise Choay)
Á Una nueva gobernabilidad (Precedo Ledo, Manuel Castells, Francesco Indovina, Antonio Font) – la participación
local
Á Ejemplos de intervención: del crecimiento a la transformación (Stefano Boeri)
Á Cuatro aspectos esenciales en la transformación europea: la formación de un nuevo mapa nacional europeo; la
transición socio-económica; la transición urbana y sus diversos contextos; los medios de transporte y su eficacia
(Andrés Precedo Ledo)
Á La paradoja de la ciudad descartable
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SOBRE EL CONSUMO COMO FUNDAMENTO EN LA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO

EL CONTEXTO DEL CONSUMO EN LA SOCIEDAD ACTUAL
EL CONSUMO COMO CONDICIÓN OMNIPRESENTE SOBRE EL ESPACIO URBANO
Á El estatuto del consumo en la condición actual

Á Sobre la connotación negativa del consumo hasta la 2ª mitad del siglo XX
Á Encuadre de algunos conceptos: la relación etimológica otium/negotium, ocio (Thorstein Veblen) y disfrute
(Joffre Dumazedier)
Á Sobre el enaltecimiento del consumo a partir de la 2ª mitad del siglo XX (Gilles Lipovetsky)
Á El encuadre histórico del consumo – fases fundamentales a partir del siglo XX (anos 60, 70, 80 y 90)
Á Sobre el estatuto omnipresente del consumo en la contemporaneidad

Á Posesión y Acceso – encuadre de algunos aspectos conceptuales

Á La transición de la noción de posesión de la propiedad física para la noción de acceso a bienes y servicios
(Jeremy Rifkin)
Á Mercado y redes (síntesis de la evolución conceptual)
Á Una nueva economía de la experiencia
Á ADN en leasing

Á La ciudad como objeto de deseo – sobre el encuadre de las diversas

Á Economía sin peso y los reflejos territoriales (las nuevas políticas del just in time, gestión de stocks y consumo

relaciones entre la ciudad y el consumo

electrónico) – nuevos criterios de localización
Á La aminoración de los centros comerciales y la reinvención de nuevas tipologías urbanas: los centros lúdicos,
los espacios deportivos, las zonas de ocio, etc.…
Á El deseo y el territorio

LA MEDIATIZACIÓN DE LA CIUDAD: ENTRE LA CATASTRÓFICA HOMOGENIZACIÓN INTEGRAL Y LA RECALIFICACIÓN URBANA
Á Sobre la visión nihilista de la contemporaneidad - encuadre del consumo

Á El contexto del exceso y de la abundancia
Á Encuadre de las visiones nihilistas (Jean Baudrillard, Gianni Vatimo, Paul Virilio)
Á Nuevas acciones epistemológicas (Nelson Goodman y Edgar Morin)
Á Sobre el individualismo contemporáneo (Gilles Lipovetsky)
Á Sobre la homogenización integral – algunos conceptos referenciales: coca-colonización y macdonalización

Á Sobre la catastrófica homogenización integral versus la recalificación urbana

Á El consumo como artificio potenciado de transformación y calificación urbana
Á El consumo como fundamento de la ciudad – el fin útil de la felicidad (Aristóteles)
Á Sobre las estrategias del metaconsumo y del anticonsumo

Á Sobre el estatuto de los media en la caracterización de la sociedad

Á El consumo y la relación con las necesidades primarias y las necesidades secundarias – el deseo, la publicidad

contemporánea – encuadre teórico

y los media
Á El encuadre teórico de la reflexión – referencia a Marshall Macluhan – medium is the message
Á La inundación de las imágenes y la referencia a una especie de enfermedad de la atención deficitaria (Italo
Calvino, Beatriz Colomina)
Á Sobre la visión nihilista de los media (Jean Baudrillard, Gianni Vattimo)
Á Las esperanzas de emancipación (Paolo Landi)
Á La fragmentación imagética de la realidad (Christine Boyer)

Á La mediatización de la ciudad – la ciudad producto

Á La transición tiempo sincrónico – tiempo diacrónico a lo cual corresponde la cuidad del tiempo rápido, la
ciudad del consumo (Gonçalo Byrne)
Á El fundamento de un nuevo estatuto de ciudad – la ciudad producto
Á La ciudad histórica versus ciudad producto (Marcelo Dachevsky)

LA PROMOCIÓN DE NUEVAS TIPOLOGÍAS URBANAS: ESPACIOS DE COMERCIO, ESPACIOS DE CULTURA Y ESPACIOS DE OCIO Y DISFRUTE
Á La ciudad y el consumo – encuadre síntesis

Á La homogenización diversificada
Á Sobre la calificación cíclica
Á Sobre el sistema YE$ (Rem Koolhaas)

Á La promoción de nuevas tipologías urbanas: los espacios de comercio, los

Á El incremento de tiempo libre

espacios de cultura y los espacios de ocio y disfrute

Á La promoción de nuevos estatutos de ciudad:
la ciudad como objeto de consumo, la cuidad como museo-vivo, la ciudad como espacio temático
Á Aspectos como la sobre posición antagónica de usos, la reciclaje mediática y el individualismo masificado –
ejemplos críticos (Guggenheim en Las Vegas, Tiendas Prada, Niketown)
Á Las nuevas tipologías urbanas: comercio, cultura y ocio/disfrute

Á Los espacios de comercio

Á Encuadre histórico (del siglo XVII a.C. hasta el siglo XXI)
Á Contingencias contemporáneas – implementación y reconversión tipológica
Á Ejemplos significativos – Val d´Europe y Berlín

Á Los espacios de cultura

Á Contingencias contemporáneas – la proliferación de la cultura
Á Ejemplos significativos – Jewish Museum

Á Los espacios de ocio y disfrute

Á Contingencias contemporáneas – las estrategias ecológicas y turísticas
Á Ejemplos significativos – Celebration
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SOBRE EL CONSUMO COMO FUNDAMENTO EN LA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO

LA CIUDAD Y LAS ESTRATEGIAS DEL CONSUMO
LA DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL Y LOCAL
Á Sobre las dimensiones de la descentralización

Á Las estrategias de la descentralización y los diferentes tipos de espacio: los espacios reales, los espacios
surrealistas y los espacios virtuales – referencia a la conferencia Anywhere (Tokio, 1992)
Á La reinvención de conceptos como la centralidad: la referencia a la centralidad en la reconfiguración de los
centros, de las expansiones metropolitanas y la creación de nuevas polaridades (Saskia Sassen)
Á Dispersión en red versus polarización – sobre las estrategias de planeamiento y gobernabilidad territorial

Á Las redes de ciudades (escala mundial, escala europea, escala de la
Península Ibérica)

Á Las redes de ciudades: lo global y lo local
Á Tipos de redes de ciudades – sobre la amplitud conceptual de este sistema de relaciones urbanas
Á Sobre la descentralización a la escala mundial: referencia al estudio - GaWC (Globalization and World Cities
Research Group and Network)
Á Sobre la descentralización a la escala europea: referencia al estudio - Study Programme on European Spatial
Planning, promovido por la Comisión Europea y realizado por el Dipartimento Interateneo Territorio del
Politécnico y de la Universidad de Turin
Á Sobre la descentralización a la escala de la Península Ibérica: referencia a los estudios – CPSV (Centre de
Política de Sol i Valoracions) y DGOTDU (Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano)

Á Sobre la reinvención de las relaciones global, regional y local

Á Las interacciones entre el global y el local en la vertiente económica
Á La reconfiguración de la paisaje urbana contemporánea (José Saramago)

LA COMPETICIÓN AL NIVEL DEL MERCADO GLOBAL
Á Sobre las dimensiones de la competitividad: de la necesidad al deseo

Á Sobre el looking, el feel de la ciudad
Á Vivir, trabajar, habitar – la sobre posición de las vivencias

Á El mercado global y las nuevas estrategias del planeamiento urbano y
territorial – el marketing urbano y territorial y el planeamiento estratégico

Á El nuevo contexto del planeamiento y ordenamiento territorial
Á El marketing urbano y marketing territorial – definiciones y ámbitos de aplicación
Á El planeamiento estratégico

Á Sobre los conceptos de ciudad marca (urban brand)

Á Competitividad o coopetitividade (Tran Vinh)
Á La ciudad como producto: 5 generaciones de ciudad (Marcelo Dachevsky)
Á La ciudad marca o la marca de ciudades – ejemplos críticos europeos (Berlín, Lille e Bilbao)

LA SOSTENIBLIDAD URBANA
Á La ciudad y la paradoja de su atracción

Á La promoción de la atractividad de la ciudad – los escenarios construidos
Á La paradoja de la desvirtualización de la ciudad (Giandomenico Amendola)
Á Ciudad elemento agresor versus ciudad elemento agredido

Á El consumo y las políticas de sosteniblidad

Á Los principios de la sosteniblidad – referencia a la exposición: La Ciudad Sostenible, Barcelona, que se ha
realizado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 1998
Á Las políticas de la sostenibilidad – referencia a la Declaración del Río (Rio Summit – 1992)
Á El encuadre del concepto de sostenibilidad – el modelo urbano occidental
Á El concepto de “huella ecológica”
Á Referencia a trabajos de aplicación operativa: Check List – Try it This Way (Lisboa, DGOTDU - CESUR, 2002),
Principios Orientadores por el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo (Hanöver, 2000), Carta
Europea del Ordenamiento del Territorio (Torremolinos, 1983)
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SOBRE LAS ESTRATEGIAS DEL CONSUMO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

ENCUADRE GENERAL: FORMACIÓN Y CRECIMIENTO
SOBRE LA GÉNESIS Y FORMACIÓN
Á Áreas metropolitanas – problemáticas y conceptos generales (definiciones y

Á Los conceptos del área metropolitana (N. Gras, Mckenzie, Boustedt, Blumenfeld, Chombart de Lauwe)
Á La distinción entre región y espacio-plano metropolitano (Ribas Piera y Xavier de Mesones)

delimitaciones)

Á La teoría de las áreas metropolitanas: Manuel Ribas i Piera; J. Sole i Llusà; T. Pou Viver, Teoria de las Áreas
Metropolitanas, Barcelona, Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona, 1979
Á El encuadre del concepto de metapolis y la articulación de escalas: la micro escala y la macro escala
Á Encuadre de algunas referencias teóricas: las formas de crecimiento urbano (Manuel Solà Morales) y la
construcción del territorio metropolitano – morfogénesis de la región urbana de Barcelona (Antonio Font, Carles
Llop, Josep Mª Vilanova)
Á La definición/delimitación de las áreas metropolitanas – metodologías: NUREC, GEMACA, CPSV y GAME,
encuadre crítico del AML
Á La configuración física del Área Metropolitana de Lisboa – aspectos generales (fisiografía y clima)

Á La génesis del Área Metropolitana de Lisboa – síntesis

Á Encuadre histórico general desde 791 (ocupación musulmana) hasta 1981
Á Sobre algunos aspectos de morfogénesis específica (población y accesibilidades) de los ayuntamientos
constituyentes - crecimiento y transformación, en las diversas décadas entre 1900 y 2001 (registros en:1900,
1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981)

CONSTITUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL
Á La constitución del Área Metropolitana – número de ayuntamientos, área total y población

Á Área Metropolitana de Lisboa – constitución general

Á Censos de 2001 – avaluación crítica general
Á Sobre la constitución de los dos márgenes: norte (Grande Lisboa, Mafra y Azambuja) y sur (Península de
Setúbal) – principales características y asimetrías
Á Las 17 unidades territoriales establecidas en el PROTAML: identificación y caracterización general (referencia a
las subunidades territoriales anteriormente definidas por Jorge Gaspar)

Á

Área

Metropolitana

de

Lisboa

–

ayuntamientos

constituyentes:

caracterización general (Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro,

Á Los 19 ayuntamientos constituyentes del AML – caracterización general (área, población residente en 2001,
potencialidades y condicionantes)

Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira)
Á Área Metropolitana de Lisboa – encuadre regional, sub-regional y nacional

Á Encuadre regional y sub-regional:
- referencia a las alteraciones de configuración regional definidas en el Decreto-Lei n.º 244/2002 de 5 de
noviembre (establece el nuevo código de NUTS)
- sobre las lógicas de crecimiento centro-periferia y radiocéntrica (referencia al Plano Estratégico da Região
de Lisboa Vale do Tejo e Oeste, realizado en 2000)
- el contraste entre un contexto metropolitano más central y una periferia metropolitana – caracterización
general
Á Encuadre nacional:
- metropolización/litoralización y el refuerzo de una red de pequeños polos/núcleos urbanos (Nuno Portas,
Álvaro Domingues)
- sobre el concepto de país archipiélago y el nuevo mapa cognitivo de Portugal: país de alta presión,
soñoliento y tranquilo (João Ferrão)

CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN URBANA – FASES FUNDAMENTALES
Á Crecimiento y transformación urbana – encuadre general de las fases de

Á Sobre el encuadre general hasta1981 (la ciudad-capital, el incremento poblacional y el crecimiento suburbano)

estudio: 1981, 1991 y 2001

Á Sobre los criterios de encuadre de las fases de estudio 1981-1991-2001: la adhesión a la Unión Europea
(1986); la operatividad de la información (censos de 1981, 1991 y 2001)

Á Descripción específica en función de los diversos parámetros enunciados

Á Bases de trabajo, metodologías de análisis crítico y contenidos específicos de los cuatro parámetros temáticos

(edificado, infra-estructuras de movilidad, población – caracterización,

principales (edificado, infra-estructuras de movilidad, población – caracterización, planeamiento)

planeamiento)

Á Caracterización general y síntesis en 1981 – 1991 – 2001:
1981 – Edificado concentrado en polos nucleares en los cuáles Lisboa tienen el principal destaque; estructura de
movilidad principal sustentada en vías nacionales, regionales y municipales de poca relevancia con una
estructura ferroviaria del siglo XIX; 1991 – Crecimiento suburbano estructurado en los principales ejes de
movilidad; adhesión a la CEE, implementación de los PDM´s; 2001 – Densificación del fenómeno de crecimiento
suburbano anterior, a par con una fragmentación en la ocupación territorial; incremento y refuerzo de la
estructura de movilidad principal (viaria, ferroviaria, metro y fluvial), aprobación del PROTAML en 2003
Á Apreciación general y encuadre de la análisis específica sobre las tipologías de consumo más relevantes: hasta
1981 (escasa implementación); la década siguiente se asume como embrionaria en algunas innovaciones; la
última década entre 1991 y 2001 y en especial los últimos años entre 2001 y 2004, se registran como
explosivos en la proliferación de nuevos impactos territoriales, sobre las cuáles se reorganiza el territorio
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SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE CONSUMO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES ENTRE EL PERÍODO 1986-2002
LA EUROPEIZACIÓN DE LOS MODOS DE VIDA
Á Sobre las mutaciones socio-económicas que han antecedido la adhesión a la

Á Referencia a las mutaciones que han ocurrido después 1974 – queda del régimen político

Unión Europea

Á Síntesis de los diversos parámetros de caracterización entre 1960-1981: población, poblado, movilidad,
estructura poblacional, estructura social, condiciones de vida (Jorge Gaspar)

Á La adhesión a la Unión Europea en 1986

Á Encuadre estratégico de Portugal en el contexto de la UE: adhesión de los diversos países desde 1957 hasta la
actualidad y referencia al arco atlántico
Á Referencia crítica a los diversos cuadros comunitarios de apoyo: I Cuadro Comunitario de Apoyo (1988-1993)
y II Cuadro Comunitario de Apoyo (1994-1999)
Á Encuadre de la región de Lisboa Vale do Tejo e Oeste
Á Referencia proyectada a los diversos cuadros comunitarios de apoyo: III Cuadro Comunitario de Apoyo (20002006) y IV Cuadro Comunitario de Apoyo (2007-2013)

Á Encuadre crítico del período entre 1986 (adhesión a la Unión Europea) y

Á Encuadre de los diversos factores que han estado en la base y de cierto modo han reflectado una

2002 (implementación de la moneda única)

europeización de los modos de vida entre 1986 y 2001 (Nuno Portas, Álvaro Domingues)
Á Los reflejos territoriales: fragmentación y conquista de nuevos territorios versus concentración y congestión

LAS REDES DE CONSUMO Y LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS URBANAS
Á Las redes de consumo y el encuadre de las principales transformaciones

ÁLa UE y el incremento del nivel de vida y de los hábitos de consumo: la pasaje de una economía agrícola a una
economía liberal
Á La implementación de nuevas infra-estructuras y tipologías de consumo: los franchisings, los centros
comerciales, los hipermercados, etc.
Á La decadencia de la estructura de consumo tradicional y la potenciación de nuevos hábitos y vivencias urbanas

Á Tipologías de consumo: espacios de comercio, espacios de cultura y

Á Nota sobre la complejidad de la tipificación de las tipologías de consumo

espacios de ocio/disfrute – caracterización general

Á Sobre el encuadre específico de las tipologías de consumo:

Á Tipologías de consumo: espacios de comercio - caracterización específica

Á Identificación de las subcategorías más relevantes:

- espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y disfrute

(identificación de las subcategorías más relevantes, definición, encuadre
histórico y síntesis sobre la implantación y transformación)
Á Tipologías de consumo: espacios de cultura - caracterización específica

- centros comerciales – definición, clasificación, evolución (4 fases)
- hipermercados – definición/legislación, identificación de cadenas
- unidades comerciales de dimensión relevante
Á Identificación de las subcategorías más relevantes:
- salas de cine: evolución del concepto e implementación
Á Sobre la promoción y incentivo de las actividades culturales en los últimos años a la escala nacional – las
políticas de organización en red

Á Tipologías de consumo: espacios de ocio y disfrute - caracterización
específica

Á Identificación de las subcategorías más relevantes:
- equipamientos asociados a la revalorización natural (oceanários, espacios lúdicos, frentes del río,
ciclovias, etc.)
Á Sobre la creciente preocupación ambiental: de una política estática y prohibitiva a una política abierta y
interventora - momentos llave: Expo 98, Programa Polis, Euro 2004
Á Encuadre nacional, ibérico y europeo

Á Sobre las modalidades de disfrute: la ocupación poblacional y los reflejos

Á Sobre la inquisición implementada por el Observatório das Actividades Culturais en 1999: la ocupación y la

territoriales

contrariedad territorial

LOS REFLEJOS EN LA CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL AML
Á Tipologías de consumo – encuadre de la recogida

Á Referencia del ámbito, objetivos y metodologías delineadas

Á Síntesis crítica de caracterización general (AML)

Á En el ámbito de la metodología de la recogida realizada
Á Encuadre crítico con otras recogidas complementarias sobre los parámetros específicos definidos: edificado,
infra-estructuras de movilidad, población – caracterización y planeamiento

Á Síntesis crítica de caracterización específica (Alcochete, Almada, Amadora,

Á Tipologías de consumo en el Área Metropolitana de Lisboa

Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas,

espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y disfrute:

Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira)

- caracterización específica sobre cada ayuntamiento
- caracterización general en el encuadre sobre el AML: la acentuada confrontación entre margen norte –
margen sur; la concentración alrededor de los ayuntamientos más centrales del AML (Lisboa, Oeiras,
Cascais, Amadora, Loures, Almada, Seixal, Moita, Barreiro, Montijo), con alguna rarefacción por los
restantes ayuntamientos tanto al norte como al sur, con concentraciones polarizadas alrededor de los
principales aglomerados urbanos.
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SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE CONSUMO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

LAS ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
El PLANEAMIENTO DE ÁREAS METROPOLITANAS
Á El planeamiento de las áreas metropolitanas – encuadre general del contexto

Á La complejidad contemporánea y la introducción de nuevos mecanismos de intervención – la escala intermedia

actual

de los planos estratégicos
Á El encuadre de la situación europea (Mireia Belil, Oriol Nello)
Á La reclamación del estatuto/poder local y la articulación en red (Jordi Borja, Manuel Castells, Franceso
Indovina, Bernardo Secchi)

LA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: ESTRATEGIAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Á Sobre el panorama actual de planeamiento y gestión territorial

Á La importancia de la eficacia del planeamiento y de la gestión urbana en la resolución de los problemas y de
las contingencias que han marcado la competitividad de las ciudades europeas y en especial el caso del AML – el
lugar de la participación pública

Á Sobre los instrumentos de planeamiento y gestión territorial – a la escala

Á Sobre la legislación en vigor: Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de septiembre (establece el régimen jurídico de los

nacional

instrumentos de gestión territorial)

Á Sobre los instrumentos de planeamiento y gestión territorial – a la escala del

Á El encuadre del planeamiento delineado en el ámbito del AML – evolución/síntesis

Área Metropolitana de Lisboa

Á El PROTAML: caracterización de los objetivos principales
Á La revisión y aplicación de nuevas políticas de regionalización y la posibilidad de nuevas agrupaciones
intermunicipales: GAM - grandes áreas metropolitanas, ComUrbe - comunidades urbanas y ComInter comunidades intermunicipales

EL ENCUADRE DEL CONSUMO COMO PROBLEMÁTICA DE REORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Á Encuadre general de las estrategias de planeamiento en función de las

Á Encuadre general de las políticas de planeamiento conectadas a las estrategias del consumo en la situación

estrategias de consumo

ampliada de: espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y lazer
Á Sobre algunos proyectos de urbanismo comercial promovidos por la Unión Europea: el PROCOM (II QCA) y el
URBECOM (III QCA)
Á Sobre algunos proyectos conectados al ambiente: la rede natura 2000

Á Presentación de algunas medidas específicas: Plano Estratégico da Região de

Á El Plano Estratégico da Região de Lisboa Vale do Tejo e Oeste

Lisboa, Vale do Tejo e Oeste; PROTAML; Programa Polis y los PDM´s – 2ª

Á El PROTAML

generación
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Á El Programa Polis
Á Los PDM´s de 2ª generación

Á Apreciación crítica de las diversas acciones de intervención: centros,

Á Síntesis de encuadre a los casos de estudio delineados: centros, periferias y zonas de valor paisajístico y

periferias y zonas de valor paisajístico natural

natural
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CASOS DE ESTUDIO/OPERATIVIDAD DE ESTRATEGIAS

CASOS DE ESTUDIO: ENCUADRE Y ÁMBITO GENERAL DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
ENCUADRE DE LOS CASOS SELECCIONADOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Á Ámbito de los casos de estudio analizados

Á La operatividad de las estrategias y su relación con las redes de consumo, como artificios potenciales de
reorganización territorial
Á El encuadre crítico de los conceptos, en el contexto de la urbanística metropolitana:
- centros: tres registros de transformación - anulación de la geografía y la centralidad, redes
infraestructurales y redes telemáticas, formación de un centro transterritorial (Saskia Sassen)
- periferias: periferias de la ciudad fordista y de la ciudad posfordista (Giuseppe Dematteis)
- zonas de valor paisajístico natural: entre una versión estática y prohibitiva y una visión dinámica y
interactiva
Á La reafirmación del estatuto de los lugares: centro, periferia y espacios de valor paisajístico natural – una

confirmación genética del lugar

Á Criterios de selección crítica

Á Sobre los grupos de casos de estudio – encuadre síntesis de las problemáticas:
- el problema del envejecimiento de la ciudad tradicional
- los fenómenos de la suburbanización
- las preocupaciones sobre ambiente sostenible
Á Encuadre crítico de los conceptos en el contexto del territorio del Área Metropolitana de Lisboa:
- centros históricos, centros, polos de centralidad
- periferias, áreas suburbanas, áreas semi-rurales o naturales
- zonas de valor paisajístico natural (delimitación estática versus perspectiva activa)
Á Los grupos apuntados y las estrategias de reorganización territorial: rehabilitación, recalificación y
revalorización

CARACTERIZACIÓN CRÍTICA DE LOS TRES GRUPOS PRESENTADOS

Á Centros

Á Caracterización general del grupo y de los casos de estudio apuntados
- encuadre de la selección del ayuntamiento en el contexto del AML
- la sobreposición de los estatutos de centros histórico, centros y polos de centralidad en los diversos
ejemplos seleccionados
- las diversas estrategias de intervención de conjunto: Chiado y las intervenciones puntuales: Praça do
Comércio y Rossio, proyectos específicos en la Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo y
Avenida da República
a estrategia de la reorganización/rehabilitación de los centros
Á Los ejemplos seleccionados y la

Á Periferias

Á Caracterización general del grupo y de los casos de estudio apuntados
- encuadre de la selección de los ayuntamientos apuntados: Sintra, Almada y Seixal, respectivamente en la
margen norte y sur del Tajo – el estatuto de ayuntamientos periféricos suburbanos a Lisboa, la
estructuración en vías de importante movilidad (tren y coche)
- la sobreposición de los estatutos de periferia degradada fordista y las estrategias de recalificación en la
construcción de una nueva periferia posfordista
- las estrategias de intervención en el caso del ayuntamiento de Sintra integradas en planos de
recalificación como es el caso del Polis Cacém y las intervenciones puntuales a lo largo del eje del IC 19 en
especial en la zona de Mem Martins (polo más reciente de ocupación y crecimiento residencial)
- las estrategias de intervención en el caso de los ayuntamientos de Almada/Seixal a lo largo del eje
ferroviario y el impacto de las cuatro estaciones asociadas a mega infra estructuras comerciales
a estrategia de la reorganización/recalificación de las periferias
Á Los ejemplos seleccionados y la

Á Zonas de valor paisajístico natural

Á Caracterización general del grupo y de los casos de estudio apuntados
- encuadre de la selección de los ayuntamientos apuntados: Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira y Almada
y el encuadre del estatuto del Tajo y el frente atlántico como elementos estratégicos de competitividad
global
- las visiones proteccionistas y integradoras del ambiente y la naturaleza: el impulso de la Expo 98
- las estrategias de intervención: el plano de la Expo 98 y las acciones que han derivado de este marco: en
Alcochete y en Vila Franca de Xira. Referencia a algunos proyectos específicos de gran dimensión en
Alcochete y la intervención del Plano Polis por la Costa de Caparica
Á Los ejemplos seleccionados y la estrategia de la reorganización/revalorización de las zonas de valor
paisajístico natural
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CASOS DE ESTUDIO/OPERATIVIDAD DE ESTRATEGIAS

REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS
REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS – ENCUADRE DE LA PROBLEMÁTICA EN TÉRMINOS GENERALES
El estatuto de centro polarizador en función de los suburbios periféricos – encuadre temporal

La polarización metropolitana: despolarización o fragmentación del centro

Las infra-estructuras de movilidad y las acciones de descentralización en función de nuevas polarizaciones
adyacentes
La permanencia de un estatuto de centralidad
El aminoración y la estabilidad poblacional hasta la década de 80

La disminución poblacional

La disminución poblacional: tipos de población, áreas más afectadas, problemas derivados (envejecimiento
poblacional, marginalización y segregación social, inseguridad y criminalidad)
La degradación del patrimonio

Los desequilibrios socio-urbanísticos

Sobre la paradoja de la descalificación fundamentada en la falta de habitación y el número de edificios
abandonados o desocupados en Lisboa – referencia al grupo de observación Lisboa Abandonada (análisis crítico
de los registros)

Los problemas de la monofuncionalidad

Los problemas de la monofuncionalidad: encuadre general (la perdida poblacional, la degradación del
edificado, la pendulariedad, etc…)
Sobre las cuestiones de la terciarización
El desgaste y la saturación de la utilización de la ciudad – el terciario y la abusiva utilización del coche

La calidad de vida y la degradación ambiental

El desprestigio del espacio público
La degradación patrimonial de los edificios
La degradación ambiental

EJEMPLOS SELECCIONADOS: LISBOA (BAIXA/AVENIDAS)
Caracterización histórica general: situación actual del CBD, el envejecimiento de la población, la segregación

Sobre el encuadre de los casos de estudio seleccionados
- Baixa-Chiado

social y espacial en el contexto del proyecto pombalino y la expansión de la ciudad hacia el norte

- Avenidas: el eje Restauradores-Entrecampos
Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

Caracterización general en función del ayuntamiento: estructura de lo
edificado, estructura de la movilidad principal, población, estructura funcional

ítems enunciados

- PDM
Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

Caracterización específica en función de las tipologías de consumo
implantadas: espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y

ítems enunciados

disfrute

REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS – METODOLOGÍAS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN
Sobre el encuadre de las metodologías y acciones de intervención

Sobre el PDM y los diversos PMOT´s en vigor
Aspectos específicos del plan de recuperación de la zona siniestrada del Chiado y las acciones posteriores
Encuadre crítico de los ejemplos seleccionados: unidad temporal (intervenciones de la última década), unidad
programática (introducción de aspectos de innovación)

Descripción de los planos/proyectos

Plano de pormenor para la zona siniestrada del Chiado
Proyecto de reconversión de una manzana en el Chiado de la Companhia de Seguros Império
Proyectos de referencia: Edificios Bragança y Edificios Terraços de Bragança
PDM (eje Baixa-Avenidas):
- Arreglo del espacio público de la Praça del Rossio
- Proyecto del edificio Éden
- Proyecto del Hard Rock Cafe
- Proyecto del edificio Tivoli Fórum
- Ampliación e remodelación del Palácio Sottomayor
- Proyecto de los edificios: Galerias Saldanha y Saldanha Residence
- Proyecto del edificio Atrium Saldanha
- Proyecto de las Galerias Monumental
- Proyecto del Alvaláxia
Proyecto de recuperación de la Praça do Comércio
Proyecto de recuperación del Parque Mayer
Proyecto de recuperación de la Praça de Touros del Campo Pequeno
Proyecto de recuperación de la manzana de la anticua Feira Popular

Rehabilitación vivencial del espacio urbano – síntesis crítica

lg

lg

CONSUMO = € +C +O

lg

(€ representa el comercio, C representa la cultura, O representa el ocio/disfrute y l las componentes de
caracterización locales y g las componentes de caracterización globales)
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CASOS DE ESTUDIO/OPERATIVIDAD DE ESTRATEGIAS

RECALIFICACIÓN DE LAS PERIFERIAS
RECALIFICACIÓN DE LAS PERIFERIAS - ENCUADRE DE LA PROBLEMÁTICA EN TÉRMINOS GENERALES
Á La reprogramación de las periferias: suburbanización y potenciación de

Á El crecimiento suburbano a partir de los años 50

nuevas centralidades

Á La dicotomía de ocupación entre el margen norte (ejes de movilidad radiales a Lisboa) y el margen sur (frente
río)
Á La génesis de un crecimiento descalificado
Á La crisis del petróleo y la falencia del modelo industrial
Á El crecimiento especulativo de la periferia
Á La reprogramación funcional fundamentada en nuevos usos – la promoción de nuevas centralidades

Á La densificación territorial sustentada en el incremento poblacional y

Á El crecimiento poblacional de las zonas periféricas entre 1960-2001 (tasa media de 50%) – el contexto

edificado

específico de Sintra, Almada y Seixal
Á El crecimiento del edificado y las políticas de adquisición de habitación propia

Á La saturación de las infra-estructuras de movilidad (pública y privada)

Á El crecimiento en torno de ejes de movilidad
Á Las elevadas tasas de motorización: contexto general del AML y contexto específico de los ayuntamientos de
Sintra, Almada y Seixal

Á El dominio del uso residencial y la ausencia de calificación espacial

Á Sobre la caracterización morfológica y funcional de las periferias
Á Sobre la ausencia de infra-estructuras, equipamientos, usos complementarios, espacio público calificado, etc.
Á Sobre las tendencias/acciones de recalificación

EJEMPLOS SELECCIONADOS: SINTRA (CACÉM-MEM MARTINS) Y ALMADA/SEIXAL (PRAGAL-FOGUETEIRO)
Á Sobre el encuadre de los casos de estudio seleccionados
- Sintra (Cacém-Mem Martins)
- Almada/Seixal (Pragal-Fogueteiro)

Á Encuadre de los dos grupos seleccionados: Sintra, Almada y Seixal, en el contexto de las problemáticas
presentadas
Á Caracterización histórica general:
- Sintra
- Almada/Seixal

Á Caracterización general en función del ayuntamiento: estructura del

Á Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

edificado, estructura de la movilidad principal, población, estructura funcional

ítems enunciados

- PDM
Á Caracterización específica en función de las tipologías de consumo

Á Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

implantadas: espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y

ítems enunciados

disfrute

RECALIFICACIÓN DE LAS PERIFERIAS – METODOLOGÍAS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN
Á Sobre el encuadre de las metodologías y acciones de intervención

Á Sobre la política actual de intervención en las periferias – la periferia como objeto de deseo (referencia al
Proyecto Vinex en Holanda)
Á Sobre el PDM y los diversos PMOT´s en vigor
Á Los proyectos de rehabilitación de zonas centrales: Polis para la Vila de Sintra y el proyecto de rehabilitación de
Almada Velha – referencia al Europan
Á Los proyectos de rehabilitación de las zonas del frente de río: el proyecto para los terrenos de la Margueira y
para el frente río de la bahía del Seixal
Á Los proyectos de infra-estructuras y movilidad – el MST

Á Descripción de planes / proyectos

Á Sintra
- plano Polis Sintra - Cacém
- proyecto del centro comercial Sintra Retail Park
Á Almada/Seixal
- proyecto del trozo ferroviario: Pragal-Fogueteiro
- proyecto del centro comercial Almada Forum

Á Recalificación espacial de la envolvente urbana – síntesis crítica

gl

gl

gl lg

Á CONSUMO = (€ +C +O )

(€ representa el comercio, C representa la cultura, O representa el ocio/disfrute y l las componentes de
caracterización locales y g las componentes de caracterización globales)
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CASOS DE ESTUDIO/OPERATIVIDAD DE ESTRATEGIAS

REVALORIZACIÓN DE LAS ZONAS DE VALOR PAISAJÍSTICO NATURAL
REVALORIZACIÓN DE ZONAS DE VALOR PAISAJÍSTICO NATURAL – ENCUADRE DE LA PROBLEMÁTICA EN TÉRMINOS GENERALES
Á La revalorización ambiental demarcada como factor de competitividad y

Á La promoción ambiental de los últimos años conectada a los incentivos de la moda y al incremento del tiempo

sostenibilidad de los lugares

libre y su correspondiente reflejo en la promoción de competitividad y sostenibilidad entre lugares
Á La diferenciación de conceptos: ambiente, ecologismo y ecología (João Joanaz de Melo, Carlos Pimenta)
Á Las problemáticas globales: polución, sobreexplotación de recursos, alteración del equilibrio ecológico y el
potencial estratégico de los lugares

Á La presión del turismo en la revalorización de centralidades

Á El turismo y la reinvención de nuevas tendencias: demanda externa versus potencial interno
Á Referencia a las diversas posturas de respuesta e intervención (MVRDV, Francisco Keil do Amaral)

Á Encuadre de las problemáticas en términos territoriales: el contexto del país

Á Las problemáticas globales a nivel del territorio nacional: la destrucción de áreas naturales, la ocupación

y el contexto del Área Metropolitana de Lisboa

densificada de terrenos agrícolas, la degradación del suelo y del ambiente, la inadecuada organización de
actividades
Á La particularidad del litoral portugués
Á El contexto de las estrategias de revalorización ambiental en el AML: la herencia natural y la presión urbana

EJEMPLOS SELECCIONADOS: LISBOA (EXPO 98/PARQUE DAS NAÇÕES), ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA (ESTUARIO DEL TAJO) Y ALMADA (COSTA DE CAPARICA/FRENTE
ATLÁNTICA)
Á Sobre el encuadre de los casos de estudio seleccionados
- Lisboa (frente río/Expo 98 – Parque das Nações)
- Alcochete (frente río/Samouco)
- Vila Franca de Xira (frente río)
- Almada (costa atlántica/Costa de Caparica)

Á Encuadre de los cuatro grupos seleccionados: Lisboa, Alcochete, Vila Franca de Xira y Almada, en el contexto
de las problemáticas presentadas
Á Caracterización histórica general:
- Alcochete (con referencia a Lisboa/Expo 98 – Parque das Nações)
- Vila Franca de Xira
- Almada (específico sobre la zona de la Costa de Caparica)

Á Caracterización general en función del ayuntamiento: estructura del

Á Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

edificado, estructura de la movilidad principal, población, estructura funcional

ítems enunciados

- PDM
Á Caracterización específica en función de las tipologías de consumo

Á Caracterización general - crecimiento y transformación en el período 1991-2001, referencia a los diversos

implantadas: espacios de comercio, espacios de cultura y espacios de ocio y

ítems enunciados

disfrute

REVALORIZACIÓN DE LAS ZONAS DE VALOR PAISAJÍSTICO NATURAL – METODOLOGÍAS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN
Á Sobre el encuadre de las metodologías y acciones de intervención

Á Sobre las políticas actuales de intervención en las zonas de potencial natural: preservación versus actuación
Á Sobre el PDM y los diversos PMOT´s en vigor – encuadre de las acciones seleccionadas

Á Descripción de planes / proyectos

Á Lisboa
- plano de intervención en la zona de la EXPO´98 (Parque das Nações) - referencia a las seis zonas/planos
Á Alcochete
- revalorización de la frente río entre Alcochete y Samouco – referencia al proyecto del Freeport en Alcochete
Á Vila Franca de Xira
- plano Polis por el frente de río entre Vila Franca de Xira y Alhandra (análisis de los proyectos)
Á Almada
- plano Polis por la Costa da Caparica (análisis de los planos de pormenor)

Á Revalorización ambiental: promoción y preservación – síntesis crítica

gl

l

l g

Á CONSUMO = € +(C +O )

(€ representa el comercio, C representa la cultura, O representa el ocio/disfrute y l las componentes de
caracterización locales y g las componentes de caracterización globales)
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ANEXOS

Enquadrando as diversas abordagens críticas realizadas ao longo da

diversos âmbitos da sua estrutura física, estrutura administrativa e

tese de doutoramento, a parte de ANEXOS, reúne os elementos gráficos

caracterização de diversos factores territoriais, sociais e económicos, ao

considerados mais significativos na análise de investigação realizada,

nível dos concelhos constituintes.

e

O quarto grupo sobre a AML – ocupação territorial, assume-se como

complementares: Anexo I – Área Metropolitana de Lisboa: caracterização

uma síntese crítica através do registo cartográfico de diversos aspectos

geral, Anexo II – Área Metropolitana de Lisboa: tipologias de consumo,

de crescimento e transformação urbana na AML, utilizando como base

Anexo III – casos de estudo.

tanto os dados estatísticos apontados, como a cartografia de base

organizados

em

três

grupos

de

caracterização

específicos

levantada, sobre a qual se sintetizam os seguintes parâmetros de
O anexo I, sobre a Área Metropolitana de Lisboa: caracterização

caracterização: edificado, infra-estruturas de mobilidade, população –

geral, estabelece-se como uma recolha crítica de dados (estatísticos,

caracterização e planeamento, através da análise comparada dos

cartográficos e outros) referentes à Área Metropolitana de Lisboa e do

registos em 1981, 1991 e 2001.

seu enquadramento tanto em termos regionais e nacionais, como em
termos internacionais em especial sobre o contexto europeu e ibérico.

O anexo II, Área Metropolitana de Lisboa: tipologias de consumo,

Em suma assume-se como uma ferramenta de acesso ao estado actual

estabelece-se como uma caracterização territorial das tipologias de

dos processos que modelaram o crescimento e a transformação da Área

consumo na Área Metropolitana de Lisboa, assumindo como objectivos

Metropolitana de Lisboa (AML) nos últimos anos. Enquadrando os

fundamentais: o registo espacial dessas realidades e caracterização de

processos de ocupação territorial em função dos levantamentos

contextos através do levantamento de dados, registo de informação,

específicos realizados ao nível das tipologias de consumo e dos casos

apreciação e crítica da ocorrência dos fenómenos.

de estudo seleccionados.

Em termos gerais, este anexo estrutura-se em dois grupos

Em termos gerais, esta caracterização estrutura-se em quatro

fundamentais: um sobre o levantamento realizado em 2001, referente à

grupos fundamentais: os dois primeiros referem-se ao enquadramento

caracterização territorial das tipologias de consumo na AML, e outro

da

sobre a apreciação crítica dos diversos registos realizados, assim como

Área

Metropolitana

no

contexto

internacional

e

nacional

respectivamente, os segundos incidem especificamente sobre a AML, ao
nível

da

sua

caracterização

geral

e

ao

nível

da

ocupação

de determinadas tipologias específicas.

e

Assim, o primeiro grupo apresenta aspectos referentes tanto ao

transformação territorial que a reconfigurou ao longo dos últimos 20

âmbito, objectivos e metodologias aplicadas, como à espacialização dos

anos.

diversos registos realizados em função das categorias enunciadas

O primeiro grupo sobre a AML no contexto internacional, refere
informação diversa de enquadramento geral sobre a contextualização

(espaços de comércio, espaços de cultura, espaços de ócio e lazer).
O segundo grupo apresenta uma apreciação crítica desses diversos

da Área Metropolitana de Lisboa no mundo, na União Europeia e na

registos

Península Ibérica.

infra-estruturas

realizados
de

tanto

ao

mobilidade,

nível

dos

população

contextos
–

(edificado,

caracterização

e

O segundo grupo sobre a AML no contexto nacional, refere

planeamento) como de subcategorias específicas em função de outros

informação diversa sobre a estrutura administrativa e a caracterização

factores e critérios críticos, assim como uma síntese /esquema global

de diversos factores ao nível do país.

da evolução das tipologias de consumo mais relevantes entre 1981 e

O terceiro grupo sobre a AML – caracterização geral, refere no

2004.

seguimento da parte anterior uma visão específica sobre a AML, nos
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O anexo III, Área Metropolitana de Lisboa: casos de estudo,
estabelece-se como uma caracterização dos diversos casos de estudo

ferramenta essencial cuja leitura se impõe como complementar às
diversas asserções teóricas realizadas.

apontados no âmbito da investigação delineada, segundo exemplos
específicos que se enquadram em três grandes grupos de classificação
territorial: os centros, as periferias e as zonas valor paisagístico natural.
É portanto neste âmbito geral, que se enquadra o presente anexo,
com o objectivo concreto de enquadrar e caracterizar os casos de
estudo apontados em ordem à reorganização do sistema urbano eleito:
a Área Metropolitana de Lisboa. Deste modo, a investigação organiza-se
em três grupos estruturais, que correspondem directamente ao
enquadramento dos casos estudo apontados no plano de tese:
1. Reabilitação de centros, Lisboa: Baixa-Avenidas;
2. Requalificação de periferias, Sintra: eixo Cacém-Mem Martins e
Almada/Seixal: eixo Pragal-Fogueteiro;
3. Revalorização ambiental, Lisboa: Expo 98/Parque das Nações,
Alcochete: frente Alcochete/Samouco, Vila Franca de Xira: frente
ribeirinha do estuário do Tejo, e Almada: Costa de Caparica – frente
marítima e respectiva caracterização específica.
A caracterização específica, reúne informação geral sobre os
concelhos em estudo e da sua caracterização em função dos diversos
parâmetros de ocupação territorial (edificado, infra-estruturas de
mobilidade, população – caracterização, planeamento e tipologias de
consumo mais relevantes), no período entre 1991-2001. Assim como
informação específica sobre os planos/projectos seleccionados através
do registo de plantas síntese e quadros de caracterização em formato
de fichas.
Em complemento apresenta-se ainda por um conjunto de oito

destacáveis, cujo formato e conteúdo (sobre a AML e sobre os concelhos
em estudo) se assumem como peças gráficas auxiliares na leitura da
tese.
Em suma são estes os pressupostos, que em termos gerais
impeliram e caracterizaram a presente investigação e que deram corpo à
formalização desta parte de ANEXOS, sobre a qual se espelham as
diversas fases de aproximação aos problemas gerais denunciados no
desenvolvimento da tese realizada. Sendo exactamente nesse sentido de
desenvolvimento e prosseguimento crítico que se assumiu como uma
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ANEXOS – LISTAGEM DE ELEMENTOS

A022-1.3.3 AML – NÚMERO DE EDIFÍCIOS EM 2001
A023-1.3.3 AML – POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2001

ANEXO I – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: CARACTERIZAÇÃO GERAL

A024-1.3.3 AML – DENSIDADE POPULACIONAL EM 2001

GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

A025-1.3.3 AML – PODER DE COMPRA CONCELHIO EM 2001

1.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NO MUNDO

A026-1.3.3 AML – NÚCLEOS ANTIGOS E CENTRALIDADES METROPOLITANAS

A001-1.1.1 RANKING DE PAÍSES EM POPULAÇÃO NO ANO 2001

A027-1.3.3 AML – PERIFERIAS URBANAS E INTERSTICIAIS

A002-1.1.1 O CONTEXTO MUNDIAL DAS CIDADES COM MAIS DE 10 MILHÕES DE HABITANTES

1.1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A028-1.3.3 AML – ÁREAS PROTEGIDAS

GRUPO 1.4 AML – OCUPAÇÃO TERRITORIAL

A003-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – MUNÍCIPIOS URBANOS COM MAIS DE 250 000 HAB/KM2

1.4.1 CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA ENTRE 1981 E 2001

A004-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS

A029-1.4.1 AML – EDIFICADO (1981-1991-2001)

A005-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS COM MAIS DE 1 000 000
HABITANTES

A030-1.4.1 AML – INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE (1981-1991-2001)
A031-1.4.1 AML – POPULAÇÃO (1981-1991-2001)

1.1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA PENÍNSULA IBÉRICA

A032-1.4.1 AML – PLANEAMENTO (1981-1991-2001)

A006-1.1.3 PENÍNSULA IBÉRICA – ÁREA METROPOLITANAS
A007-1.1.3 ÁREA METROPOLITANAS DA PENÍNSULA IBÉRICA – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A

ANEXO II – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO

METODOLOGIA CPSV

GRUPO

2.1

TIPOLOGIAS

DE

CONSUMO

1.2.1 DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL

2.1.1 ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A008-1.2.1 DELIMITAÇÃO SEGUNDO NUTS E CONCELHOS – CLASSIFICAÇÃO EM 2001

A033-2.1.1 ÂMBITO, OBJECTIVOS E METODOLOGIA

DELIMITAÇÃO

SEGUNDO

NUTS

LEVANTAMENTO

E

CONCELHOS

–

CLASSIFICAÇÃO

ACTUAL

A034-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: CATEGORIAS E SUB-CATEGORIAS

(Decreto-Lei nº 244/2002)

A035-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: USOS PREDOMINANTES

A010-1.2.1 CIDADES EM PORTUGAL

A036-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: TIPO DE ENVOLVENTE

1.2.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A037-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: ESCALA DE INFLUÊNCIA

A011-1.2.2 PORTUGAL - ÁREAS DOS CONCELHOS EM 2001

A038-2.1.1 FICHA TIPO

A012-1.2.2 PORTUGAL – NÚMERO DE EDIFÍCIOS EM 2001

2.1.2 PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A013-1.2.2 PORTUGAL - POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2001

A039-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE COMÉRCIO

A014-1.2.2 PORTUGAL – DENSIDADE POPULACIONAL EM 2001

A040-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE CULTURA

A015-1.2.2 PORTUGAL - PODER DE COMPRA CONCELHIO (INDICADOR PER CAPITA EM 2000)

A041-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE ÓCIO E LAZER

GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A042-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE GERAL

1.3.1 ESTRUTURA FÍSICA

A043-2.1.2 FICHAS DE SÍNTESE: QUADRO

A016-1.3.1 AML – HIPSOMETRIA/ÍNDICE DE RUGOSIDADE

A044-2.1.2 FICHA SÍNTESE 01

A017-1.3.1 AML – VERTENTES

A045-2.1.2 FICHA SÍNTESE 02

A018-1.3.1 AML – DIAS DE PRECIPITAÇÃO/CONTRATES TÉRMICOS

A046-2.1.2 FICHA SÍNTESE 03

1.3.2 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

A047-2.1.2 FICHA SÍNTESE 04

A019-1.3.2 AML – CONCELHOS E FREGUESIAS EM 2001

A048-2.1.2 FICHA SÍNTESE 05

A020-1.3.2 AML – CONCELHOS E FREGUESIAS EM 2004

A049-2.1.2 FICHA SÍNTESE 06

1.3.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL

A050-2.1.2 FICHA SÍNTESE 07

A021-1.3.3 AML – ÁREAS DOS CONCELHOS EM 2001

A051-2.1.2 FICHA SÍNTESE 08

ANEXOS

DE

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

A009-1.2.1

–
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A052-2.1.2 FICHA SÍNTESE 09

A077-3.1.2 EXEMPLO 1.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A053-2.1.2 FICHA SÍNTESE 10

A078-3.1.2 EXEMPLO 1.05 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO
TERRITORIAL ESPECÍFICA

A079-3.1.2 EXEMPLO 1.06 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A080-3.1.2 EXEMPLO 1.07 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

2.2.1 MAPAS DE LEITURA DE SÍNTESE

A081-3.1.2 EXEMPLO 1.08 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A054-2.2.1 EM FUNÇÃO DO EDIFICADO

A082-3.1.2 EXEMPLO 1.09 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A055-2.2.1 EM FUNÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE

A083-3.1.2 EXEMPLO 1.10 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A056-2.2.1 EM FUNÇÃO DA POPULAÇÃ0

A084-3.1.2 EXEMPLO 1.11 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A057-2.2.1 EM FUNÇÃO DO PLANEAMENTO

A085-3.1.2 EXEMPLO 1.12 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

2.2.2 TIPOLOGIASDE CONSUMO – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS

A086-3.1.2 EXEMPLO 1.13 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

ESPECÍFICAS (1981-2004)

A087-3.1.2 EXEMPLO 1.14 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A058-2.2.2 CENTROS COMERCIAIS NA AML EM 2002

A088-3.1.2 EXEMPLO 1.15 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A059-2.2.2 UNIDADES COMERCIAIS DE DIMENSÃO RELEVANTE NA AML EM 2004

A089-3.1.2 EXEMPLO 1.16 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A060-2.2.2 SALAS DE CINEMA NA AML EM 2004

A090-3.1.2 EXEMPLO 1.17 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

A061-2.2.2 INDICADORES DE CULTURA PER CAPITA NA AML EM 1998

GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO:

A062-2.2.2 DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÓNIO NA AML EM 2002

PERIFERIAS

A063-2.2.2 NÚMERO DE MUSEUS POR CONCELHO DA AML EM 1999

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A064-2.2.2 ESTUÁRIO DO TEJO – CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS PORTUÁRIAS

A091-3.2.1 SINTRA: EDIFICADO 1991-2001

A065-2.2.2 PRAIAS COM BANDEIRA AZUL NA AML EM 2003

A092-3.2.1 SINTRA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

A066-2.2.2 PARQUES TEMÁTICOS NA AML EM 2002

A093-3.2.1 SINTRA: FREGUESIAS/POPULAÇÃ0 1991-2001

A067-2.2.2 ESQUEMA DA EVOLUÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES NA AML

A094-3.2.1 SINTRA: PLANEAMENTO (PDM)

ENTRE 1981 E 2004

A095-3.2.1 SINTRA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES
A096-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: EDIFICADO 1991-2001

ANEXO III – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: CASOS DE ESTUDO
GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO:
CENTROS
3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO
A068-3.1.1 LISBOA: EDIFICADO 1991-2001
A069-3.1.1 LISBOA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001
A070-3.1.1 LISBOA: FREGUESIAS/POPULAÇÃ0 1991-2001
A071-3.1.1 LISBOA: PLANEAMENTO (PDM)
A072-3.1.1 LISBOA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
A073-3.1.2 LISBOA: BAIXA/AVENIDAS – PLANTA DE SÍNTESE COM INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS

A098-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: FREGUESIAS/POPULAÇÃ0 1991-2001
A099-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: PLANEAMENTO (PDM)
A100-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
A101-3.2.2 SINTRA (MARGEM NORTE) E ALMADA/SEIXAL (MARGEM SUL) – PLANTA DE SÍNTESE
COM INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
A102-3.2.2 EXEMPLO 2.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A103-3.2.2 EXEMPLO 2.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A104-3.2.2 EXEMPLO 2.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A105-3.2.2 EXEMPLO 2.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

SELECCIONADOS

GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS

A074-3.1.2 EXEMPLO 1.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

DE VALOR PAISAGISTICO NATURAL

A075-3.1.2 EXEMPLO 1.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A076-3.1.2 EXEMPLO 1.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
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A097-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO
A106-3.3.1 ALCOCHETE: EDIFICADO 1991-2001
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A107-3.3.1 ALCOCHETE: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001
A108-3.3.1 ALCOCHETE: FREGUESIAS/POPULAÇÃ0 1991-2001
A109-3.3.1 ALCOCHETE: PLANEAMENTO (PDM)
A110-3.3.1 ALCOCHETE: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES
A111-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: EDIFICADO 1991-2001
A112-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001
A113-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: FREGUESIAS/POPULAÇÃ0 1991-2001
A114-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: PLANEAMENTO (PDM)
A115-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
A116-3.3.2 LISBOA, ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA E ALMADA – PLANTA DE SÍNTESE COM
INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS
A117-3.3.2 EXEMPLO 3.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A118-3.3.2 EXEMPLO 3.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A119-3.3.2 EXEMPLO 3.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
A120-3.3.2 EXEMPLO 3.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

ANEXOS - DESTACÁVEIS
D001 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
D002 LISBOA/CENTROS
D003 SINTRA/PERIFERIAS
D004 ALMADA - SEIXAL/PERIFERIAS
D005 LISBOA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL
D006 ALCOCHETE/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL
D007 VILA FRANCA DE XIRA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL
D008 ALMADA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NO MUNDO

A001-1.1.1 RANKING DE PAÍSES EM POPULAÇÃO NO ANO 2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

C h in a
In d ia
U n it e d S t a t e s
In d o n e s ia
B r a z il
P a k is t a n
R u s s ia
B a n g la d e s h
N ig e r ia
Ja p a n
M e x ic o
P h ilip p in e s
G e rm a n y
V ie t n a m
Egypt
Ir a n
T u rk e y
E t h io p ia
T h a ila n d
F ra n c e
U n it e d K in g d o m
It a ly
C o n g o (K in s h a s a )
K o re a , S o u th
U k r a in e
S o u t h A fr ic a
B u rm a
C o lo m b ia
S p a in
A r g e n t in a
P o la n d
Sudan
T a n z a n ia
A lg e r ia
C anada
M o ro c c o
K enya
A fg h a n is t a n
P e ru
N epal
U z b e k is t a n
U ganda
Ir a q
V e n e z u e la
S a u d i A r a b ia
M a la y s ia
T a iw a n
K o re a , N o rth
R o m a n ia
Ghana
S ri L a n k a
A u s t r a lia
Yem en
M o z a m b iq u e
S y r ia
M ada g asca r
C o t e d 'Iv o ir e
K a z a k h sta n
N e t h e r la n d s
C a m e ro o n
C h ile
G u a t e m a la
Ecuador
B u r k in a F a s o
C a m b o d ia
Z im b a b w e
M a la w i
M a li
Cuba
N ig e r
A n g o la
S e r b ia a n d M o n t e n e g r o
G re e c e
Senegal
B e lg iu m
B e la r u s

1 .2 8 6 .9 7 5 .4 6 8
1 .0 4 9 .7 0 0 .1 1 8
2 9 0 .3 4 2 .5 5 4
2 3 4 .8 9 3 .4 5 3
1 8 2 .0 3 2 .6 0 4
1 5 0 .6 9 4 .7 4 0
1 4 4 .5 2 6 .2 7 8
1 3 8 .4 4 8 .2 1 0
1 3 3 .8 8 1 .7 0 3
1 2 7 .2 1 4 .4 9 9
1 0 3 .7 1 8 .0 6 2
8 4 .6 1 9 .9 7 4
8 2 .3 9 8 .3 2 6
8 1 .6 2 4 .7 1 6
7 4 .7 1 8 .7 9 7
6 8 .2 7 8 .8 2 6
6 8 .1 0 9 .4 6 9
6 6 .5 5 7 .5 5 3
6 4 .2 6 5 .2 7 6
6 0 .1 8 0 .5 2 9
6 0 .0 9 4 .6 4 8
5 7 .9 9 8 .3 5 3
5 6 .6 2 5 .0 3 9
4 8 .2 8 9 .0 3 7
4 8 .0 5 5 .4 3 9
4 2 .7 6 8 .6 7 8
4 2 .5 1 0 .5 3 7
4 1 .6 6 2 .0 7 3
4 0 .2 1 7 .4 1 3
3 8 .7 4 0 .8 0 7
3 8 .6 2 2 .6 6 0
3 8 .1 1 4 .1 6 0
3 5 .9 2 2 .4 5 4
3 2 .8 1 8 .5 0 0
3 2 .2 0 7 .1 1 3
3 1 .6 8 9 .2 6 5
3 1 .6 3 9 .0 9 1
2 8 .7 1 7 .2 1 3
2 8 .4 0 9 .8 9 7
2 6 .4 6 9 .5 6 9
2 5 .9 8 1 .6 4 7
2 5 .6 3 2 .7 9 4
2 4 .6 8 3 .3 1 3
2 4 .6 5 4 .6 9 4
2 4 .2 9 3 .8 4 4
2 3 .0 9 2 .9 4 0
2 2 .6 0 3 .0 0 0
2 2 .4 6 6 .4 8 1
2 2 .3 8 0 .2 7 3
2 0 .4 6 7 .7 4 7
1 9 .7 4 2 .4 3 9
1 9 .7 3 1 .9 8 4
1 9 .3 4 9 .8 8 1
1 8 .5 6 7 .8 5 5
1 7 .5 8 5 .5 4 0
1 6 .9 7 9 .7 4 4
1 6 .9 6 2 .4 9 1
1 6 .7 6 3 .7 9 5
1 6 .2 2 3 .2 4 8
1 5 .7 4 6 .1 7 9
1 5 .6 6 5 .2 1 6
1 3 .9 0 9 .3 8 4
1 3 .7 1 0 .2 3 4
1 3 .2 2 8 .4 6 0
1 3 .1 2 4 .7 6 4
1 2 .5 7 6 .7 4 2
1 1 .6 5 1 .2 3 9
1 1 .6 2 6 .2 1 9
1 1 .2 6 8 .9 7 6
1 1 .0 5 8 .5 9 0
1 0 .7 6 6 .4 7 1
1 0 .6 5 5 .7 7 4
1 0 .6 2 5 .9 4 5
1 0 .5 8 0 .3 0 7
1 0 .3 3 0 .8 2 4
1 0 .3 2 2 .1 5 1

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Z a m b ia
C z e c h R e p u b lic
P o rtu g a l
H u n g a ry
T u n is ia
Chad
G u in e a
Sw eden
D o m in ic a n R e p u b lic
B o liv ia
A u s t r ia
S o m a lia
A z e r b a ija n
Rw anda
B u lg a r ia
H a it i
S w it z e r la n d
H o n g K o n g S .A .R .
B e n in
T a jik is t a n
H o n d u ra s
E l S a lv a d o r
Is r a e l
B u ru n d i
P a ra g u a y
Laos
S ie r r a L e o n e
L ib y a
Jo rd a n
Togo
S lo v a k ia
D e n m a rk
P a p u a N e w G u in e a
F in la n d
N ic a r a g u a
G e o r g ia
K y rg y z s ta n
T u r k m e n is t a n
S in g a p o r e
N o rw a y
M o ld o v a
C r o a t ia
E r it r e a
B o s n ia a n d H e r z e g o v in a
N e w Z e a la n d
Ir e la n d
C o s t a R ic a
P u e r t o R ic o
Lebanon
C e n t r a l A fr ic a n R e p u b lic
L it h u a n ia
A lb a n ia
U ru g u a y
A r m e n ia
L ib e r ia
Panam a
C o n g o (B r a z z a v ille )
M a u r it a n ia
O m an
M o n g o lia
J a m a ic a
U n it e d A r a b E m ir a t e s
L a t v ia
W est B an k
K u w a it
B h u ta n
M a c e d o n ia , T h e F o r m e r Y u g o . R e p .
S lo v e n ia
N a m ib ia
L e so th o
B o tsw a n a
G a m b ia , T h e
E s t o n ia
G u in e a - B is s a u
Gabon
G a z a S t r ip

1 0 .3 0 7 .3 3 3
1 0 .2 5 1 .0 8 7
1 0 .1 0 2 .0 2 2
1 0 .0 5 7 .7 4 5
9 .9 2 4 .7 4 2
9 .2 5 3 .4 9 3
9 .0 3 0 .2 2 0
8 .9 7 0 .3 0 6
8 .7 1 5 .6 0 2
8 .5 8 6 .4 4 3
8 .1 6 2 .6 5 6
8 .0 2 5 .1 9 0
7 .8 3 0 .7 6 4
7 .8 1 0 .0 5 6
7 .5 8 8 .3 9 9
7 .5 2 7 .8 1 7
7 .4 0 8 .3 1 9
7 .3 9 4 .1 7 0
7 .0 4 1 .4 9 0
6 .8 6 3 .7 5 2
6 .6 6 9 .7 8 9
6 .4 7 0 .3 7 9
6 .1 1 6 .5 3 3
6 .0 9 6 .1 5 6
6 .0 3 6 .9 0 0
5 .9 2 1 .5 4 5
5 .7 3 2 .6 8 1
5 .4 9 9 .0 7 4
5 .4 6 0 .2 6 5
5 .4 2 9 .2 9 9
5 .4 1 6 .4 0 6
5 .3 9 4 .1 3 8
5 .2 9 5 .8 1 6
5 .2 0 4 .4 0 5
5 .1 2 8 .5 1 7
4 .9 3 4 .4 1 3
4 .8 9 2 .8 0 8
4 .7 7 5 .5 4 4
4 .6 0 8 .5 9 5
4 .5 5 5 .4 0 0
4 .4 3 9 .5 0 2
4 .4 2 2 .2 4 8
4 .3 6 2 .2 5 4
3 .9 8 9 .0 1 8
3 .9 5 1 .3 0 7
3 .9 2 4 .0 2 3
3 .8 9 6 .0 9 2
3 .8 7 8 .6 7 9
3 .7 2 7 .7 0 3
3 .6 8 3 .5 3 8
3 .5 9 2 .5 6 1
3 .5 2 6 .6 4 2
3 .4 1 3 .3 2 9
3 .3 2 6 .4 4 8
3 .3 1 7 .1 7 6
2 .9 6 0 .7 8 4
2 .9 5 4 .2 5 8
2 .9 1 2 .5 8 4
2 .8 0 7 .1 2 5
2 .7 1 2 .3 1 5
2 .6 9 5 .8 6 7
2 .4 8 4 .8 1 8
2 .3 4 8 .7 8 4
2 .2 3 7 .1 9 4
2 .1 8 3 .1 6 1
2 .1 3 9 .5 4 9
2 .0 6 3 .1 2 2
1 .9 3 5 .6 7 7
1 .9 2 7 .4 4 7
1 .8 6 1 .9 5 9
1 .5 7 3 .2 6 7
1 .5 0 1 .0 5 0
1 .4 0 8 .5 5 6
1 .3 6 0 .8 2 7
1 .3 2 1 .5 6 0
1 .2 7 4 .8 6 8

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

M a u r it iu s
S w a z ila n d
T r in id a d a n d T o b a g o
E a s t T im o r
F iji
Q a ta r
C y p ru s
R e u n io n
Guyana
B a h r a in
C o m o ro s
E q u a t o r ia l G u in e a
S o lo m o n Is la n d s
D jib o u t i
L u x e m b o u rg
M a c a u S .A .R .
G u a d e lo u p e
S u r in a m e
M a r t in iq u e
C a p e V e rd e
M a lt a
B ru n e i
M a ld iv e s
B ah am a s, T h e
Ic e la n d
B a rb a d o s
B e liz e
F r e n c h P o ly n e s ia
W e s te rn S a h a ra
N e t h e r la n d s A n t ille s
N e w C a le d o n ia
V a n u a tu
F r e n c h G u ia n a
M a y o tte
Sam oa
S a o T o m e a n d P r in c ip e
Guam
S a in t L u c ia
S a in t V in c e n t a n d t h e G r e n a d in e s
V ir g in Is la n d s
M ic r o n e s ia , F e d e r a t e d S t a t e s o f
Tonga
K ir ib a t i
Je rs e y
G re n a d a
S e y c h e lle s
N o r t h e r n M a r ia n a Is la n d s
M a n , Is le o f
A ru b a
D o m in ic a
A n d o rra
A n t ig u a a n d B a r b u d a
G u e rn s e y
B e rm u d a
A m e r ic a n S a m o a
M a r s h a ll Is la n d s
G r e e n la n d
F a r o e Is la n d s
C a y m a n Is la n d s
S a in t K it t s a n d N e v is
L ie c h t e n s t e in
M onaco
S a n M a r in o
G ib r a lt a r
V ir g in Is la n d s , B r it is h
C o o k Is la n d s
P a la u
T u r k s a n d C a ic o s Is la n d s
W a llis a n d F u t u n a
A n g u illa
N a u ru
T u v a lu
M o n ts e rra t
S a in t H e le n a
S a in t P ie r r e a n d M iq u e lo n

1 .2 1 0 .4 4 7
1 .1 6 1 .2 1 9
1 .1 0 4 .2 0 9
9 9 7 .8 5 3
8 6 8 .5 3 1
8 1 7 .0 5 2
7 7 1 .6 5 7
7 5 5 .1 7 1
7 0 2 .1 0 0
6 6 7 .2 3 8
6 3 2 .9 4 8
5 1 0 .4 7 3
5 0 9 .1 9 0
4 5 7 .1 3 0
4 5 6 .7 6 4
4 4 1 .4 8 7
4 4 0 .1 8 9
4 3 5 .4 4 9
4 2 5 .9 6 6
4 1 2 .1 3 7
4 0 0 .4 2 0
3 5 8 .0 9 8
3 2 9 .6 8 4
2 9 7 .4 7 7
2 8 0 .7 9 8
2 7 7 .2 6 4
2 6 6 .4 4 0
2 6 2 .1 2 5
2 6 1 .7 9 4
2 1 6 .2 2 6
2 1 0 .7 9 8
1 9 9 .4 1 4
1 8 6 .9 1 7
1 7 8 .4 3 7
1 7 8 .1 7 3
1 7 5 .8 8 3
1 6 3 .5 9 3
1 6 2 .1 5 7
1 1 6 .8 1 2
1 0 8 .8 1 4
1 0 8 .1 4 3
1 0 8 .1 4 1
9 8 .5 4 9
9 0 .1 5 6
8 9 .2 5 8
8 0 .4 6 9
7 6 .1 2 9
7 4 .2 6 1
7 0 .8 4 4
6 9 .6 5 5
6 9 .1 5 0
6 7 .8 9 7
6 4 .8 1 8
6 4 .4 8 2
5 7 .8 4 4
5 6 .4 2 9
5 6 .3 8 5
4 6 .3 4 5
4 1 .9 3 4
3 8 .7 6 3
3 3 .1 4 5
3 2 .1 3 0
2 8 .1 1 9
2 7 .7 7 6
2 1 .7 3 0
2 1 .0 0 8
1 9 .7 1 7
1 9 .3 5 0
1 5 .7 3 4
1 2 .7 3 8
1 2 .5 7 0
1 1 .3 0 5
8 .9 9 5
7 .3 6 7
6 .9 7 6

Fonte: United States Census Bureau, International Database, 2003
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NO MUNDO

10,8

10,8

10,4

10,1

10,3

Beijing

Rio de Janeiro

Karachi

Metro Manila

PORTUGAL

Metro Lisboa

Buenos Aires

Mumbai

New York

Tokyo

2,6

11,0

12,8
Shanghai

Osaka

13,0
Delhi

11,4

13,2
Dhaka

Jakarta

13,3
Calcutta

12,1

13,3
Los Angeles

16,5

18,3
Mexico City

16,8

18,3
São Paulo

26,5

A002-1.1.1 O CONTEXTO MUNDIAL DAS CIDADES COM MAIS DE 10 MILHÕES DE HABITANTES

Fonte: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision e Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 1.1 A AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NO MUNDO

A002-1.1.1 O CONTEXTO MUNDIAL DAS CIDADES COM MAIS DE 10 MILHÕES DE HABITANTES

Cidade

1950
População

1 New York

12.3

Cidade

1975
População
Cidade

2001
População

2015
Cidade

População

1 Tokyo

19.8

1 Tokyo

26.5

1 Tokyo

27.2

2 New York

15.9

2 São Paulo

18.3

2 Dhaka

22.8

3 Shanghai

11.4

3 Mexico City

18.3

3 Mumbai

22.6

4 Mexico City

10.7

4 New York

16.8

4 São Paulo

21.2

5 São Paulo

10.3

5 Mum bai

16.5

5 Delhi

20.9

6 Los Angeles

13.3

6 Mexico City

20.4

7 Calcutta

13.3

7 New York

17.9

8 Dhaka

13.2

8 Jakarta

17.3

9 Delhi

13.0

10 Shanghai

12.8

9 Calcutta

16.7

10 Karachi

16.2

11 Buenos Aires

12.1

11 Lagos

16.0

12 Jakarta

11.4

12 Los Angeles

14.5

13 Osaka

11.0

13 Shanghai

13.6

14 Beijing

10.8

14 Buenos Aires

13.2
12.6

15 Rio de Janeiro

10.8

15 Metro Manila

16 Karachi

10.4

16 Beijing

11.7

17 Metro Manila

10.1

17 Rio de Janeiro

11.5

18 Cairo

11.5

19 Istanbul

11.4

20 Osaka

11.0

21 Tianjin

10.3

Fonte: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision
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GRUPO 1.1 A AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NO MUNDO

A002-1.1.1 O CONTEXTO MUNDIAL DAS CIDADES COM MAIS DE 10 MILHÕES DE HABITANTES

Tokyo

1ª

JA

São Paulo

2ª

BR

Mexico City

3ª

MX

New York

4ª

US

Mumbai

5ª

IN

Los Angeles

6ª

US

Calcutta

7ª

IN

Dhaka

8ª

BG

Delhi

9ª

IN

Shangai

10ª

CH

Buenos Aires

11ª

AR

Jakarta

12ª

ID

Osaka

13ª

JA

Beijing

14ª

CH

Rio de Janeiro

15ª

BR

Karachi

16ª

PK

Metro Manila

17ª

RP

Metro Lisboa

PO

Fonte: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A003-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – MUNICÍPIOS URBANOS COM MAIS DE 250 000 HAB/KM2

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A003-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – MUNICÍPIOS URBANOS COM MAIS DE 250 000 HAB/KM2

Média EU

Holanda
Bélgica
Reino Unido
Alemanha
Itália
Espanha
França
Luxemburgo
Portugal
Dinamarca
Áustria
Finlândia
Irlanda
Suécia

0

Municípios Urbanos

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Municípios com densidade <250hab./Km2

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A004-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS

Stockholm

KØbenhaven

Sunderland
Hamburg
Liverpool
Nottingham

Berlin

Amsterdam
Birmingham
London

Köln
Bruxelles
Frankfurt
Lille
Stuttgart
München

Wien

Paris

Milano

Lyon
Torino

Marseille

Roma
Napoli
Barcelona

Porto
Madrid
València

> 1.000.000 hab.

Lisboa

500.000 a 1.000.000 hab.
Sevilla

250.000 a 500.000 hab.
Os nomes correspondem a aglomerados urbanos com mais
de 1.000.000 habitantes.

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A004-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS

População

Alemanha

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Espanha

Finlândia

França

Holanda

Irlanda

Itália

Portugal

Reino Unido

Suécia

1.000.000

Köln

Wien

Bruxelles-Antwerpen

Københaven

Madrid

Paris

Amsterdam-Rotterdam

Milano

Lisboa

London

Stockholm

ou mais

10.333.511

1.898.091

2.830.590

1.349.755

4.747.548

9.970.315

6.219.212

6.114.556

2.276.890

12.653.500

1.271.257

Liverpool-Manchester

Berlin

Barcelona

Lille (3)

Napoli

Porto-Vila Nova de Gaia

3.995.074

4.103.470

2.246.619

4.573.499

1.123.480

Hamburg

València

Lyon

Roma

2.213.649

1.496.098

1.320.801

3.330.298

3.753.500

Frankfurt

Sevilla

Marseille

Torino

Sunderland

2.151.809

1.006.547

1.197.623

1.679.883

6.843.700
Birmingham

1.507.000

München

Nottingham

1.804.920

1.059.200

Stuttgart
1.573.303
de 500.000

Nürberg

Bilbao

Helsinki

Nice

Dublin

Palermo

Southanpton

a 1.000.000

903.544

910.543

730.371

880.132

890.581

934.647

817.100

Mannheim

Las Palmas de Gran Canaria

Toulouse

Genova

Glasgow

875.478

525.437

668.888

827.553

611.600

Hannover

Bordeaux

Firenze

727.590

638.519

788.962

Dresden

Strasbourg (4)

Catania

662.160

507.070

702.132

Aachen (1)
645.702
Bremen
624.926
Leipzig
541.100
de 250.000

Halle na der Saale

Graz

Liège

Donostia-S. Sebastián (2)

Nantes

Eindhoven

Bologna

Edinburgh

Malmö

a 500.000

334.706

261.947

434.640

355.117

491.662

304.424

492.679

450.000

262.676

Augsburg

Linz

Charleroi

Granada

Rouen

Bari

Belfast

318.443

251.891

289.981

343.027

441.718

480.986

435.000

Kiel

Vigo

Grenoble

Padova

Bristol

312.958

327.300

436.937

327.617

400.700

Karlsruhe

Valladolid

Toulon

Pescara

Bournemouth

288.943

319.946

420.603

250.929

346.200

Palma de Maiorca

Montpellier

Cardiff

319.181

330.247

318.300

A Coruña

Metz

Kingston upon Hull

293.933

322.170

263.900

Nancy

Plymouth

280.744

255.000

Rennes

Stoke-on-Trent

262.468

253.200

Saint-Étienne
255.319
(1) Inclui 220.965 hab. da
Holanda

(2) Inclui 12.596 hab. de
França

(3) Inclui 368.972 hab. da
Bélgica
(4) Inclui 33.142 hab. da
Alemanha

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

A005-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS COM MAIS DE 1 000 000 HABITANTES

Köln

London

hab.
12.653.500

Km2
8.381

hab./ Km2
1.510

Km2
2.021

hab./ Km2
2.349

Km2
1.881

hab./ Km2
1.541

München

hab.
1.804.920

hab.
4.573.499

hab.
2.276

Km2
1.144

hab./ Km2
1.577

hab.
1.679.883

Km2
2.863

hab./ Km2
1.597

hab./ Km2
1.640

hab.
1.271.257

Km2
3.113

hab./ Km2
3.202

hab.
4.103.470

Km2
1.305

hab./ Km2
1.744

hab.
2.246.619

Km2
1.575

hab./ Km2
2.604

hab./ Km2
1.509

hab.
1.573.303

Km2
1.497

hab./ Km2
1.501

hab./ Km2
1.572

hab.
1.197.623

hab./ Km2
1.513

hab.
3.995.074

hab.
2.213.649

Km2
1.042

hab./ Km2
1.509

hab.
1.507.000

Km2
1.843

hab./ Km2
2.167

hab./ Km2
1.528

hab.
1.123.480

Km2
4.135

hab./ Km2
1.504

hab.
3.753.500

Km2
1.443

hab./ Km2
1.533

hab.
2.151.809

Km2
2.332

hab./ Km2
1.609

hab./ Km2
1.532

Km2
658

hab./ Km2
1.705

hab.
1.496.098

Km2
1.426

hab./ Km2
1.509

hab./ Km2
1.501

hab.
3.330.298

Km2
2.124

hab./ Km2
1.567

hab.
1.898.091

Km2
954

hab./ Km2
1.989

Km2
887

hab./ Km2
1.522

Km2
579

hab./ Km2
1.738

Københaven

Km2
951

hab./ Km2
1.573

Notthingham

hab.
1.059.200

Km2
4.074

Wien

València

Km2
983

hab.
6.114.556

Roma

Frankfurt

Porto-Vila Nova de Gaia

Km2
783

hab.
6.219.212

Milano

Birmingham

Sunderland

Marseille

Km2
808

Km2
4.524

Hamburg

Stuttgart

Km2
1.113

hab.
6.843.700

Amsterdam-Rotterdam

Berlin

Lille

Stockholm

Km2
805

hab.
9.970.351

Liverpool-Manchester

Barcelona

Torino

Lyon

hab.
1.320.801

hab./ Km2
1.502

Lisboa

Bruxelles

hab.
2.830.590

Km2
6.879

Napoli

Madrid

hab.
4.747.548

hab.
10.333.511

Paris

hab.
1.349.755

Sevilla

Km2
649

hab./ Km2
1.630

hab.
1.006.547

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA UNIÃO EUROPEIA

12.6

Köln

10.3

Paris

10.0

Liverpool-Manchester

6.8

Amsterdam-Rotterdam

6.2

Milano

6.1

Madrid

4.7

Napoli

4.5

Berlin
Birmingham
Roma
Bruxelles-Antwerpen

2.8

Lisboa

2.2

Lille

2.2

Hamburg

2.2

Frankfurt

2.1

4.135,2

4.074,0

Milano
3.113,4

Paris

3.9

2.332,9

1.8

München

1.8

Sunderland
València
Københaven

Madrid
Berlin

2.165

Wien

1.989

Lisboa

1.744

Sevilla

1.738

Porto-Vila Nova de Gaia

1.705

Lyon

1.640

Nottingham

1.630

1.881,1

Birmingham

1.609

Berlin

1.845,3

Napoli

1.597

Barcelona

1.575,7

München

1.577

Lille

1.497,1

València

1.573

Hamburg

1.443,9

Stockholm

1.572

Frankfurt

1.426,4

Roma

1.567

1.305,4

Hamburg

1.533

1.532

München

1.144,8

Sunderland

Torino

1.113,6

Marseille

1.528

1.042,4

Københaven

1.522

1.7
983,5

Liverpool-Manchester

1.513

Wien

954,3

London

1.510

València

951,0

Stuttgart

1.509

Københaven

887,0

Frankfurt

1.509

Stockholm

808,7

Torino

1.509

Lyon

805,2

Amsterdam-Rotterdam

1.504

Marseille

783,6

Köln

1.502

Sunderland
Stuttgart

2.604

2.349

Bruxelles-Antwerpen

Stuttgart
Torino

3.202

Barcelona

2.124,6
2.021,2

Lisboa

Wien

Paris

2.863,6

Napoli
Birmingham
Roma

3.3

4.524,4

Liverpool-Manchester
Amsterdam-Rotterdam

Madrid

3.7

6.879,7

Köln

4.1

Barcelona

8.381,8

London

Densidade hab./ Km2

London

Superfície em Km2

População em milhões de habitantes

A005-1.1.2 UNIÃO EUROPEIA – AGLOMERAÇÕES METROPOLITANAS COM MAIS DE 1 000 000 DE HABITANTES

1.6

1.5

1.5

1.3

Lyon

1.3

Stockholm

1.2

Marseille

1.2

Porto-Vila Nova de Gaia

1.1

Nottingham

1.1

Sevilla

1.0

Porto-Vila Nova de Gaia

658,9

Milano

1.501

Nottingham

649,7

Lille

1.501

Sevilla

579,1

Bruxelles-Antwerpen

1.009

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees, 2002
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA PENÍNSULA IBÉRICA

A006-1.1.3 PENÍNSULA IBÉRICA – ÁREAS METROPOLITANAS

Bilbao

Saragoça
Barcelona

Porto

Madrid

Valência

Lisboa

Sevilha

Málaga

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Centre de Política de Sól i Valoracions, Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA PENÍNSULA IBÉRICA

A006-1.1.3 PENÍNSULA IBÉRICA – ÁREAS METROPOLITANAS

Densidade Populacional

Lisboa
Porto
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Sevilha
Valência
Saragoça

593
741
440
351
1.185
393
145
387
1.084

2.261.458
1.282.283
3.195.918
899.287
4.314.778
522.108
704.818
1.179.275
596.664

3.815
1.729
7.263
2.562
3.641
1.329
4.861
3.047
550

Lisboa
Porto
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Sevilha
Valência
Saragoça

8.274
3.784
4.592
1.780
7.392
1.654
6.672
2.831
2.548

2.871.350
2.195.717
4.390.025
1.031.214
5.079.844
700.416
1.349.325
1.466.421
652.593

347
580
956
579
687
423
202
518
256

Lisboa
Porto
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Sevilha
Valência
Lisboa
Porto
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Sevilha
Valência
Lisboa
Porto
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Sevilha
Valência

172
106
459
115
733
145
156
562
643
766
193
1.340
441
211
452
2.206
1.270
3.890
1.582
6.239
6.899
3.139

1.278.308
572.993
3.193.039
761.208
3.330.914
718.971
912.456
2.115.759
1.333.540
3.670.920
845.383
4.441.357
611.690
836.211
1.283.832
2.394.254
1.219.022
4.210.417
1.020.390
4.955.631
1.360.923
1.427.500

7.432
5.406
6.957
6.619
4.544
4.958
5.849
3.765
2.074
4.792
4.380
3.314
1.387
3.963
2.840
1.085
960
1.082
645
794
197
455

Aglomerações
Urbanas Funcionais

Aglomerações
Morfológicas

Aglomerações
Económicas

NUREC

População

CPSV

Área em Km2

GEMACA

Áreas Metropolitanas

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Centre de Política de Sól i Valoracions, Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA PENÍNSULA IBÉRICA

A007-1.1.3 ÁREAS METROPOLITANAS DA PENÍNSULA IBÉRICA – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A METODOLOGIA CPSV

Bilbao

Saragoça
Barcelona

Porto

Madrid

Valência

Lisboa

Sevilha

Málaga

Fonte: Centre de Política de Sól i Valoracions, Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
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GRUPO 1.1 AML NO CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA AML NA PENÍNSULA IBÉRICA

A007-1.1.3 ÁREAS METROPOLITANAS DA PENÍNSULA IBÉRICA – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A METODOLOGIA CPSV

Recursos Humanos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

População
Residente

Activos

1998 (Milhões)

1999 (Milhões)

Internacionalização

Actividade Económica
População com
Curso Médio
Superior

Empresas

1991 (Milhões)

1998 (Milhares)

Grandes Empresas
(>200p.)

Feiras
Internacionais

1998 (N.º)

2001 (N.º)

Capacidades de
Alojamento em
Hoteis de 4 e 5
Estrelas

Tráfego Aéreo Internacional
1998(E); 1999 (P)
Mercadorias (Milh.
Ton.)

Passageiros
(Milhões)

2000 (Milhares)

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

5,08

2,221

487,3

168,9

1200

62

12,354

95,6

27,8

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Lisboa

Barcelona

4,39

2,009

280,7

156,8

838

56

7,046

78,3

24,3

(86)

(90)

(58)

(93)

(70)

(90)

(57)

(82)

(87)

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Barcelona

Málaga

2,927

1,657

168,7

108,8

486

35

6,553

48,2

23,8

(58)

(75)

(35)

(64)

(41)

(57)

(53)

(50)

(86)

Porto

Porto

Valência

Valência

Porto

Bilbao

Málaga

Porto

Lisboa

2,307

1,263

99,1

67,5

322

30

5,705

29,6

18,5

(45)

(57)

(20)

(40)

(27)

(48)

(46)

(31)

(67)

Valência

Valência

Bilbao

Porto

Valência

Porto

Porto

Saragoça

Sevilha

1,466

0,889

87,6

58,8

201

22

2,019

8

11,1

(29)

(40)

(18)

(35)

(17)

(36)

(16)

(8)

(40)

Sevilha

Sevilha

Sevilha

Sevilha

Bilbao

Valência

Bilbao

Valência

Valência

1,349

0,667

77

36,8

147

17

0,596

7,1

6,4

(27)

(30)

(16)

(22)

(12)

(27)

(5)

(7)

(23)

Bilbao

Málaga

Porto

Bilbao

Saragoça

Sevilha

Valência

Málaga

Porto

1,031

0,489

76,2

36,3

100

16

0,485

42

5,1

(20)

(22)

(16)

(22)

(8)

(26)

(4)

(4)

(18)

Málaga

Bilbao

Saragoça

Málaga

Sevilha

Saragoça

Sevilha

Bilbao

Saragoça

0,7

0,473

54,4

35

96

4

0,264

1,7

3

(14)

(21)

(11)

(21)

(8)

(7)

(2)

(2)

(11)

Saragoça

Saragoça

Málaga

Saragoça

Málaga

Málaga

Saragoça

Sevilha

Bilbao

0,652

0,351

40,1

26,1

69

0

0,25

0,5

2,1

(13)

(16)

(8)

(16)

(6)

(0)

(2)

(1)

(8)

Fonte: Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Grans Aglomeraciones Metropolitanas Europeas, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL

A008-1.2.1 DELIMITAÇÃO SEGUNDO NUTS E CONCELHOS – CLASSIFICAÇÃO EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL

A008-1.2.1 DELIMITAÇÃO SEGUNDO NUTS E CONCELHOS – CLASSIFICAÇÃO EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL

A009-1.2.1 DELIMITAÇÃO SEGUNDO NUTS E CONCELHOS – CLASSIFICAÇÃO ACTUAL (Decreto-Lei nº 244/2002)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL

A008-1.2.1 DELIMITAÇÃO SEGUNDO NUTS E CONCELHOS – CLASSIFICAÇÃO EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL
A010-1.2.1 CIDADES EM PORTUGAL

Fonte: INE, Atlas das Cidades de Portugal, 2002
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XTO NACIONAL

C id ad e

A no

V IA N A D O C A ST ELO

1848

Carta Régia de 20 de Janeiro de 1848

B A R C ELO S

1928

Decreto nº 15929, de 6 de Setembro de 1928

B R A GA
ESPO SEN D E

?
1993

O r ig em

C id ad e

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Sabe-se que no tempo dos romanos já
existia. Posteriormente foi destruída pelos árabes (Séc. VIII). Ressurge com o Condado Portucalense em 1143
como sede do Bispado de Braga.
Lei nº 28/93, de 2 de Julho

A no

O r ig em

G OU V EIA

1988

SEIA

1986

Lei nº28/86, de 23 de Agosto

GU A R D A

1199

Cidade fundada por D. Sancho I, em 1199

PIN HEL

1770

Lei nº6/88, de 1de Fevereiro

Alvará, de D. José I em 25 de Agosto de 1770

FAFE

1986

Lei nº28/86, de 23 de Agosto

C A ST ELO B R A N C O

1771

Alvará de D. José I de 20 de M arço de 1771

V IZ ELA

1998

Lei nº 63/98, de 1de Setembro

C OV ILHÃ

1870

Carta Régia, de 20 de Outubro de 1870

G U I M A R ÃES

1853

Decreto de 23 de Junho de 1853

F U N D ÃO

1988

Lei nº36/88, de 19 de Abril

SA N T O T IR SO

1985

Lei nº37/85, de 14 de Agosto

A LC OB A ÇA

1995

Lei nº 37/95, de 30 de Agosto

T R OF A
V ILA N OV A D E F A M A LIC ÃO

1993
1985

Lei nº 29/93, de 2 de Julho
Lei nº40/85, de 14 de Agosto

C A LD A S D A R A IN HA
PEN IC HE

1927
1988

Decreto nº 14157, de 26 de Agosto de 1927
Lei nº7/88, de 1de Fevereiro

ESPIN HO

1973

Decreto nº 309/73, de 16 de Junho

T O R R ES V ED R A S

1979

Lei nº5/79, de 3 de Fevereiro

1979

G ON D O M A R

1991

Lei nº 65/91, de 16 de Agosto

A M A D OR A

R IO T IN T O

1995

Lei nº 40/95, de 30 de Agosto

LISB O A

?

Lei nº58/79, de 17 de Setembro
Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 1147 é reconquistada definit ivamente aos
mouros mas já era considerada cidade antes dessa data.

M A IA
M A T O SIN HO S

1986
1984

Lei nº28/86, de 23 de Agosto
Lei nº10/84, de 28 de Junho

O D I V ELA S
LO U R ES

1990
1990

Lei nº38/90, de 10 de Agosto
Lei nº35/90, de 9 de Agost o

SÃO M A M ED E D E IN F EST A

2001

Lei nº 35/01, de 12 de Julho

SA C A V ÉM

1997

Lei nº 45/97, de 12 de Julho

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Considera-se que o seu início tem origem na
Carta de foral de 1123.

Q U ELU Z

1997

Lei nº 88/97, de 24 de Julho

PO R T O

?

PÓV O A D E V A R Z IM

1973

Decreto-Lei nº 310/73, de 16 de Junho

A GU A LV A - C A C ÉM

2001

Lei nº 34/01, de 12 de Julho

V A LO N G O
ER M ESIN D E

1990
1990

Lei nº39/90, de 10 de Agosto
Lei nº40/90, de 10 de Agosto

PÓV OA D E SA N T A IR IA
V ILA F R A N C A D E X IR A

1999
1984

Lei nº 54/99, de 24 de Junho
Lei nº14/84 de 28 de Junho

V ILA D O C O N D E

1988

V ILA N OV A D E GA IA

1984

Lei nº15/84, de 28 de Junho

A LM A D A

1973

Decreto Lei nº308/73, de 16 de Junho

AM ARANTE

1985

Lei nº32/85, de 14 de Agosto

Lei nº5/88, de 1de Fevereiro

B A R R EIR O

1984

Lei nº23/84, de 28 de Junho

A LV ER C A D O R IB A T EJO

1990

Lei nº36/90, de 9 de Agosto

LIX A

1995

Lei nº 39/95, de 30 de Agosto

M O N T IJO

1985

Lei nº32/85, de 14 de Agosto

F ELG U EIR A S
M A R C O D E C A N A V ESES

1990
1993

Lei nº41/90, de 10 de Agosto
Lei nº 22/93, de 2 de Julho

A M OR A
SEIX A L

1993
1993

Lei nº 20/93, de 2 de Julho
Lei nº 25/93, de 2 de Julho

SET ÚB A L

1860

F R EA M U N D E

2001

PA ÇO S D E F ER R EIR A

1993

Lei nº 24/93, de 2 de Julho

A B R A N T ES

1916

Lei nº601, de 14 de Junho de 1916

PEN A F IEL

1770

Carta Régia, de 3 de M arço de 1770

EN T R O N C A M EN T O

1991

Lei nº 68/91, de 16 de Agosto

T OM A R

1844

SA N T A M A R IA D A F EIR A

1985

Lei nº 36/01de 12 de Julho

Lei nº39/85, de 14 de Agosto

Carta Régia, de 19 de Abril de 1860

Carta Régia, de 12 de Fevereiro de 1844

F IÃES

2001

Lei nº 31/01, de 12 de Julho

T O R R ES N O V A S

1985

Lei nº 38/85, de 14 de Agosto

LO U R OSA
O LIV EIR A D E A Z EM ÉIS

2001
1984

Lei nº 30/01, de 12 de Julho
Lei nº22/84, de 28 de Junho

F ÁT IM A
O U R ÉM

1997
1991

Lei nº 42/97, de 12 de Julho
Lei nº 72/91, de 16 de Agosto

SÃO JO ÃO D A M A D EIR A

1984

Lei nº13/84, de 28 de Junho

A LM EIR IM

1991

Lei nº 70/91, de 16 de Agosto

V A LE D E C A M B R A

1993

Lei nº 26/93, de 2 de Julho

CARTAX O

1995

Lei nº 38/95, de 30 de Agosto
Lei nº36/85, de 14 de Agosto

LA M EG O
PESO D A R ÉG U A

?
1985

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 29 de Novembro de 1057 foi
reconquistada definitivamente aos mouros mas antes disso já era considerada cidade.

R IO M A IO R

1985

Lei nº34/85, de 14 de Agosto

SA N T A R ÉM

1868

Carta de Lei, de 24 de Dezembro de 1868

V ILA N OV A D E F OZ C ÔA

1997

Lei nº 41/97, de 12 de Julho

A LC ÁC ER D O SA L

1997

Lei nº 43/97, de 12 de Julho

V ILA R EA L

1925

Lei nº1804, de 20 de Julho de 1925

SA N T IA G O D O C A C ÉM

1991

Lei nº 66/91, de 16 de Agosto

B R A G A N ÇA
C HA V ES

1464
1929

Carta Régia, de 20 de Fevereiro de 1464
Decreto nº 1662, de 18 de M arço de 1929

SIN ES
ELV A S

1997
1513

Lei nº 44/97, de 12 de Julho
Carta Régia de D. M anuel I de 3 de Abril de 1513

M A C ED O D E C A V A LEIR O S

1999

Lei nº 55/99, de 24 de Junho

PO N T E D E SÔR

1985

Lei nº35/85, de 14 de Agosto

M IR A N D A D O D O U R O

1545

Carta Régia, de 10 de Julho de 1545

PO R T A LEG R E

1550

Foral de D. João III, de 23 de M aio de 1550

M IR A N D ELA

1984

Lei nº12/84, de 28 de Junho

EST R EM OZ

1926

Decreto nº 12227, de 31de Agosto de 1926

V A LPA ÇO S

1999

Lei nº 53/99, de 24 de Junho

ÉV O R A

?

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 1165 foi reconquistada definitivamente
aos mouros mas já era considerada cidade antes dessa data.

ÁG U ED A

1985

Lei nº30/85, de 14 de Agosto

M O N T EM O R - O- N OV O

1988

Lei nº39/88, de 18 de Abril

A V EIR O

1759

Alvará, de 11de Abril de 1759

V EN D A S N O V A S

1993

Lei nº 27/93, de 2 de Julho

ÍLHA V O

1990

Lei nº34/90, de 9 de Agosto

B EJA

1521

Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Sabe-se que no tempo dos romanos já existia. Considera-se que o
seu ressurgimento como cidade tem origem com a Carta Régia de 10 de Abril de 1521.

G A F A N HA D A N A Z A R É

2001

Lei nº 32, de 12 de Julho de 2001

M OU R A

1988

Lei nº8/88, de 1de Fevereiro

OV A R
ESM O R IZ

1984
1993

Lei nº9/84, de 28 de Junho
Lei nº 21/93, de 2 de Julho

A LB U F EIR A
FARO

1986
1540

Lei nº28/86, de 23 de Agosto
Carta Régia, de 7 de Setembro de 1540

C A N T A N HED E

1991

Lei nº 69/91, de 16 de Agosto

LA G OA

2001

Lei nº 47/01de 12 de Julho

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 24 de Julho de 1064 foi reconquistada
definitivamente aos mouros mas já era considerada cidade antes dessa data.

LA G OS

1573

Carta Régia, de 27 de Janeiro de 1573

C OIM B R A

?

F IG U EIR A D A F OZ

1882

Decreto de 20 de Setembro de 1882

Q U A R T EIR A

1999

Lei nº 52/99, de 24 de Junho

LEIR IA

1545

Carta Régia, de 13 de Junho de 1545

LO U LÉ

1988

Lei nº 4/88, de 1de Fevereiro

O LHÃO

1985

Lei nº33/85, de 14 de Agosto

PO M B A L

1991

Lei nº 71/91, de 16 de Agosto

PO R T IM ÃO

1924

Lei nº 1692, de 11de Dezembro de 1924

O LIV EIR A D O HO SPIT A L

1993

Lei nº 23/93, de 2 de Julho

SILV ES

?

M A N GU A LD E

1986

Lei nº28/86, de 23 de Agosto

T A V IR A

1520

M A R IN HA G R A N D E

1988

Lei nº38/88, de 19 de Abril

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 1246 foi reconquistada definitivamente
aos mouros mas já era considerada cidade antes dessa data.
Carta Régia, de 16 de M arço de 1520

SA N T A C O M B A D ÃO

1999

Lei nº 56/99, de 24 de Junho

V ILA R EA L D E SA N T O A N T ÓN IO

1988

Lei nº37/88, de 19 de Abril

T O N D ELA

1988

Lei nº9/88, de 1de Fevereiro

A N G R A D O HER OÍSM O

1534

Carta Régia, de 21Agosto de 1534

Cidade muito antiga. Desconhece-se qual a origem exacta da cidade. Em 1057 foi reconquistada definitivamente
aos mouros mas já era considerada cidade antes dessa data.

PR A IA D A V IT ÓR IA

1981

Decreto Regional 7/81-A, de 20 Junho

HO R T A

1833

Alvará, de 4 de Julho de 1833

PO N T A D ELG A D A

1566

Carta Régia, de 2 de Abril de 1546

R IB EIR A GR A N D E

1981

Decreto Regional 9/81-A, de 29 de Junho

C ÂM A R A D E LO B O S

V ISEU

?

Em P o rtugal é a A ssembleia da República quem decide da elevação do s lugares às catego rias de vila e de cidade. Segundo a Lei 11/82 de 2 de Junho ,
"uma vila só po de ser elevada à catego ria de cidade quando co nte co m um número de eleito res superio r a 8000, em aglo merado po pulacio nal co ntínuo ,
e po ssua, pelo meno s, metade do s seguintes equipamento s co lectivo s: instalaçõ es ho spitalares co m serviço de permanência; farmácias; co rpo ração
de bo mbeiro s; casa de espectáculo s, centro cultural; museu o u biblio teca; instalaçõ es de ho telaria; estabelecimento de ensino preparató rio e
secundário ; estabelecimento de ensino pré primário e infantário s" (art. 13°). No entanto , "impo rtantes razõ es de natureza histó rica, cultural a
arquitectó nica po derão justificar uma po nderação diferente destes requisito s" (art. 14°).

1996

Decreto Legislativo Regional nº 17/96/M , de 2 de Agosto

F U N C HA L

1508

Carta Régia, de 21de Agosto de 1508

M A C HIC O

1996

Decreto Legislativo Regional nº 15/96/M , de 2 de Agosto

SA N T A C R U Z
SA N T A N A

1996
2001

Decreto Legislativo Regional nº 14/96/M , de 2 de Agosto
Decreto Legislativo Regional nº 14/2000/M , de 6 de Julho (entrada em vigor a partir de 1/01/2001)

V ILA B A LEI R A

1996

Decreto Legislativo Regional nº 18/96/M , de 2 de Agosto

PA R ED ES

1991

Lei nº 67/91, de 16 de Agosto

Fonte: INE, Atlas das Cidades de Portugal, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A011-1.2.2 PORTUGAL – ÁREAS DOS CONCELHOS EM 2001

Fonte: INE, O País em Números - Informação Estatística 1991-2001, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A012-1.2.2 PORTUGAL – NÚMERO DE EDIFÍCIOS EM 2001

Fonte: INE, O País em Números - Informação Estatística 1991-2001, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A013-1.2.2 PORTUGAL – POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2001

Fonte: INE, O País em Números - Informação Estatística 1991-2001, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A014-1.2.2 PORTUGAL – DENSIDADE POPULACIONAL EM 2001

Fonte: INE, O País em Números - Informação Estatística 1991-2001, 2002
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL: CONTEXTO NACIONAL

A015-1.2.2 PORTUGAL – PODER DE COMPRA CONCELHIO (INDICADOR PER CAPITA EM 2000)

Fonte: INE, O País em Números - Informação Estatística 1991-2001, 2002
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.1 – ESTRUTURA FÍSICA

A016-1.3.1 AML – HIPSOMETRIA/ÍNDICE DE RUGOSIDADE

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.1 – ESTRUTURA FÍSICA
A017-1.3.1 AML – VERTENTES

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.1 – ESTRUTURA FÍSICA

A018-1.3.1 AML – DIAS DE PRECIPITAÇÃO/CONTRATES TÉRMICOS

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.2 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA

A019-1.3.2 AML – CONCELHOS E FREGUESIAS EM 2001

Fonte: Área Metropolitana de Lisboa
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.2 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA

A020-1.3.2 AML – CONCELHOS E FREGUESIAS EM 2004

Fonte: Área Metropolitana de Lisboa
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A021-1.3.3 AML – ÁREAS DOS CONCELHOS EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A022-1.3.3 AML – NÚMERO DE EDIFÍCIOS EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A023-1.3.3 AML – POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A024-1.3.3 AML – DENSIDADE POPULACIONAL EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A025-1.3.3 AML – PODER DE COMPRA CONCELHIO EM 2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL

A026-1.3.3 AML – NÚCLEOS ANTIGOS E CENTRALIDADES METROPOLITANAS

Fonte: CCRLVT, PROTAML, 1999
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.1 – ESTRUTURA FÍSICA

A027-1.3.3 AML – PERIFERIAS URBANAS E INTERSTICIAIS

Fonte: CCRLVT, PROTAML, 1999
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GRUPO 1.3 AML – CARACTERIZAÇÃO GERAL

1.3.1 – ESTRUTURA FÍSICA
A028-1.3.3 AML – ÁREAS PROTEGIDAS

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 1.4 AML – OCUPAÇÃO TERRITORIAL

1.4.1 – CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA ENTRE 1981 E 2001

A029-1.4.1 AML – EDIFICADO (1981 – 1991 – 2001)

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 1.4 AML – OCUPAÇÃO TERRITORIAL

1.4.1 – CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA ENTRE 1981 E 2001

A030-1.4.1 AML – INFRA-ESTRUTURAS DE MOIBILIDADE (1981 – 1991 – 2001)

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004

380

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

GRUPO 1.4 AML – OCUPAÇÃO TERRITORIAL

1.4.1 – CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA ENTRE 1981 E 2001

A031-1.4.1 AML – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO (1981 – 1991 – 2001)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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GRUPO 1.4 AML – OCUPAÇÃO TERRITORIAL

1.4.1 – CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO URBANA ENTRE 1981 E 2001

A032-1.4.1 AML – PLANEAMENTO (1981 – 1991 – 2001)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 1.2 AML NO CONTEXTO NACIONAL

1.2.1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA: CONTEXTO NACIONAL
A010-1.2.1 CIDADES EM PORTUGAL

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.1 – ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A033-2.1.1 ÂMBITO, OBJECTIVOS E METODOLOGIA

Âmbito do levantamento:
O presente trabalho de levantamento,1 teve como principal objectivo a visualização específica das diversas tipologias de consumo, no território da Área Metropolitana de
Lisboa. Deste modo partindo de uma estrutura geral definida pelas três classes de espaços: espaços de comércio, espaços de cultura e espaços de ócio e lazer, definiu-se
uma matriz de análise que longe de se assumir como estatística e inventarial, se procurou crítica e reflexiva sobre a realidade em questão.
Deste modo, longe de ser exaustivo, pela própria impossibilidade dos meios e de certo modo desajuste com os objectivos delineados para o âmbito da investigação, o
levantamento estruturou-se segundo uma matriz que acabou por se adaptar a cada uma das situações específicas. Deste modo e de acordo com as realidades em questão
(áreas de concelho, densidades de ocupação, contexto histórico, etc.) moldou-se uma visualização, que procurou sobretudo sintetizar e caracterizar, em função das
categorias enunciadas os respectivos contextos em análise.

Objectivos:
Assim, partindo do âmbito específico do território da Área Metropolitana de Lisboa e dos seus 19 concelhos constituintes, definiram-se como objectivos fundamentais:
· O levantamento das diversas tipologias de consumo implantadas em cada um dos concelhos constituintes, segundo critérios de classificação: categorias

gerais e

subcategorias específicas. Estes registos tiveram como base uma tabela de classificação geral que acabou por ser completada e reajustada ao longo do trabalho e
no decorrer dos diversos registos realizados.
· O registo de fichas de caracterização específicas, segundo um modelo de representação definido.

Metodologia de levantamento:
Este modelo teve como critérios fundamentais a distribuição geral dos registos por três categorias distintas: Categoria I – Espaços de comércio, Categoria II – Espaços de
cultura, Categoria III – Espaços de ócio e lazer, dentro das quais se registaram diversas subcategorias específicas. Em complemento à localização por concelho, apontou-se
ainda o levantamento por localidade, correspondendo quase sempre à referência por freguesia, permitindo assim o posterior confronto destes dados com outros
levantamentos estatísticos (censos, por exemplo). A designação dos registos apontados, teve como critério geral as denominações utilizadas. Relativamente às áreas
apontadas e perante a extensão dos dados levantados, definiu-se como critério o cálculo de uma área aproximada definida pela implantação e pela área bruta de construção
total, utilizando como critérios o número de pisos dos edifícios. Este registo denunciou-se muito superficial na maioria dos levantamentos apontados, abrindo-se no entanto
a hipótese de confrontar e reajustar estes valores em níveis de análise mais pormenorizada (ex: escalas dos centros comerciais, dos hipermercados, das salas de cinema,
etc...)
As datas apontadas, definiram-se sempre pelo registo de abertura dos equipamentos ao público, e sempre que não foi possível uma marcação concreta, optaram-se as
seguintes designações: século..., década de..., início de..., meados de... e finais de... O período balizado teve como limite o final de 2001 (Dezembro 2001), tendo sido
registadas algumas referências já programadas embora ainda em construção mas de certo modo importantes na caracterização territorial, pelo impacto que virão a ter nos
concelhos em análise. Relativamente ao registo de eventos temporários (feiras, eventos culturais, festas, etc.) optou-se pelo registo da data e do ciclo de ocorrência
(exemplo: 2ª semana de Agosto, anual).
Em complemento a estes dados de identificação, registaram-se algumas características gerais, através de três parâmetros específicos:
· Os usos predominantes;
· O tipo de envolvente;
· A escala de influência.
Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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Sobre os usos predominantes enunciou-se sobretudo o tipo de comércio, serviços prestados ou actividades desenvolvidas. Este parâmetro assumiu-se num sentido bastante
esclarecedor sobre alguns registos de categorias sobrepostas, como aconteceu em diversos exemplos entre os espaços de cultura e os espaços de ócio e lazer.
No tipo de envolvente procurou-se sobretudo registar as predominâncias, habitacionais, de comércio, serviços, indústria, etc., o estatuto espacial de zona em central,
suburbana, rural, etc., assim como o tipo de acessibilidades (má, média ou boa), geralmente definida em função da hierarquia viária no contexto da AML.
Finalmente a escala de influência estabeleceu-se segundo critérios específicos (organizados a nível local, a nível do concelho, a nível da região, a nível nacional e
internacional e a nível especial (turístico).

Suportes de trabalho:
Relativamente aos suportes cartográficos utilizados, trabalhou-se sobre o material cartográfico e fotográfico recente (ortofotomapas à escala 1:5 000, de 2000 e 2001),
utilizado em complemento com cartas militares dos concelhos à escala 1:25 000 (geralmente desactualizadas). A informação recolhida nos ortofotomapas, significativa na
leitura e no registo mais rigoroso possível da informação, foi sempre que possível complementada com o recurso a escalas cartográficas mais pequenas (geralmente suportes
cedidos pelas respectivas autarquias, mas não disponíveis para os 19 Concelhos), o que permitiu confrontos mais actualizados assim como implantações mais específicas e
rigorosas.

Registo de informação – tratamento de dados
O registo da informação, processou-se e de acordo com os objectivos delineados em duas partes fundamentais:
· O registo das diversas tipologias de consumo (categorias gerais e subcategorias), nos 19 concelhos que constituem a Área Metropolitana de Lisboa: identificadas
sobre uma cartografia geral e uma específica por concelho/freguesia, definidas sobre as escalas 1/200 000 e 1/100 000 e utilizando como suportes os
ortofotomapas, as cartas militares assim como alguma cartografia específica mais recente.
· A identificação de cada um desses registos em fichas tipo de levantamento e caracterização.
O tratamento dos dados, organizou-se em três fases:
· Fase 1 – registo da informação por concelho.
· Fase 2 – sistematização e compatibilização geral em função da AML.
· Fase 3 – criação de base de dados em Microsoft Access.

Em síntese foram estes os parâmetros gerais que caracterizaram a estrutura deste levantamento. Assumida ainda como uma abordagem em aberto, como uma base de
trabalho, interpretativa e crítica da realidade e das temáticas em questão, evidencia-se como potencial na definição e caracterização espacial da Área Metropolitana de
Lisboa.

1 Este trabalho foi realizado no âmbito da investigação de doutoramento, integrado na linha de investigação complementar sobre Tipologias de Consumo – Caracterização Territorial da Área Metropolitana de Lisboa, do Projecto de Investigação LisboaMulticidade, na

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.1 – ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A034-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: CATEGORIAS E SUB-CATEGORIAS

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.1 – ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A035-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: USOS PREDOMINANTES

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.1 – ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A036-2.1.1 QUADROS SÍNTESE DE CLASSIFICAÇÃO: TIPO DE ENVOLVENTE

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.1 – ESTRUTURA DO LEVANTAMENTO

A038-2.1.1 FICHA TIPO

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A039-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE COMÉRCIO

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A040-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE CULTURA

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A041-2.1.2 PLANTA DE SÍNTESE: ESPAÇOS DE ÓCIO E LAZER

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A042-2.2.1 PLANTA DE SÍNTESE GERAL

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A043-2.1.2 FICHAS DE SÍNTESE - QUADRO

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A044-2.1.2 FICHA SÍNTESE 01

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A045-2.1.2 FICHA SÍNTESE 02

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A046-2.1.2 FICHA SÍNTESE 03

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A047-2.1.2 FICHA SÍNTESE 04

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A048-2.1.2 FICHA SÍNTESE 05

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A049-2.1.2 FICHA SÍNTESE 06

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A050-2.1.2 FICHA SÍNTESE 07

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A051-2.1.2 FICHA SÍNTESE 08

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A052-2.1.2 FICHA SÍNTESE 09

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.1 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – LEVANTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO

2.1.2 – PLANTAS/FICHAS DE SÍNTESE

A053-2.1.2 FICHA SÍNTESE 10

Fonte: Margarida Louro, Lisboamulticidade, 2003
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.1 – MAPAS DE LEITURA DE SÍNTESE

A054-2.2.1 EM FUNÇÃO DO EDIFICADO

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.1 – MAPAS DE LEITURA DE SÍNTESE

A055-2.2.1 EM FUNÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.1 – MAPAS DE LEITURA DE SÍNTESE

A056-2.2.1 EM FUNÇÃO DA POPULAÇÃO

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.1 – MAPAS DE LEITURA DE SÍNTESE

A057-2.2.1 EM FUNÇÃO DO PLANEAMENTO

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A058-2.2.2 CENTROS COMERCIAIS NA AML EM 2002

Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A059-2.2.2 UNIDADES COMERCIAIS DE DIMENSÃO RELEVANTE NA AML EM 2004

Fonte: Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência
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Fonte: Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência e Margarida Louro, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A060-2.2.2 SALAS DE CINEMA NA AML EM 2004

Fonte: Jornal Expresso e Jornal Público, 2004
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A061-2.2.2 INDICADORES DE CULTURA PER CAPITA NA AML EM 1998

Fonte: AML e INE, Área Metropolitana de Lisboa em Números, 2001
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A062-2.2.2 DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÓNIO NA AML EM 2002

Fonte: AML, Património Metropolitano: Inventário Geo-referenciado do Património da Área Metropolitana de Lisboa, 2002
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A063-2.2.2 NÚMERO DE MUSEUS POR CONCELHO DA AML EM 1999

Fonte: Ministério da Cultura, Inquérito aos Museus em Portugal, 2003
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A064-2.2.2 ESTUÁRIO DO TEJO – CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS PORTUÁRIAS

Fonte: APL, Gestão das Zonas Ribeirinhas Afectas à Administração do Porto de Lisboa, 2001
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Fonte: APL, Gestão das Zonas Ribeirinhas Afectas à Administração do Porto de Lisboa, 2001
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A065-2.2.2 PRAIAS COM BANDEIRA AZUL NA AML EM 2003

Fonte: Fundação para a Educação Ambiental, 2003
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A066-2.2.2 PARQUES TEMÁTICOS NA AML EM 2002

Fonte: Netindex, 2002
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GRUPO 2.2 TIPOLOGIAS DE CONSUMO – CRÍTICA E CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

2.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE SUB-CATEGORIAS ESPECÍFICAS

A067-2.2.2 ESQUEMA DA EVOLUÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES NA AML ENTRE 1981 E 2004

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A068-3.1.1 LISBOA: EDIFICADO 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A069-3.1.1 LISBOA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Metropolitano de Lisboa
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A070-3.1.1 LISBOA: FREGUESIAS/POPULAÇÃO 1991-2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A071-3.1.1 LISBOA: PLANEAMENTO (PDM)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A072-3.1.1 LISBOA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A073-3.1.2 LISBOA: BAIXA/AVENIDAS – PLANTA SÍNTESE COM INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A074-3.1.2 EXEMPLO 1.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Álvaro Siza, O Chiado Lisboa – A Estratégia da Memória, 1994

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PLANO DE PORMENOR PARA A ÁREA SINISTRADA DO CHIADO

Habitação,

AUTORIA

Siza Vieira

comercial)

DATA

1989-2001

ANEXOS

Serviços,

Hotel,

Comércio

(centro
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Fonte: Álvaro Siza, O Chiado Lisboa – A Estratégia da Memória, 1994
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Fonte: Álvaro Siza, O Chiado Lisboa – A Estratégia da Memória, 1994
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Fonte: Francisco Oliveira, 1998
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A075-3.1.2 EXEMPLO 1.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 2001

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DE RECONVERSÃO DE UM QUARTEIRÃO NO CHIADO

Habitação,

AUTORIA

Gonçalo Byrne

comercial: Chiado Plaza)

DATA

2001

ANEXOS

Serviços

e

Comércio

(condomínio
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A076-3.1.2 EXEMPLO 1.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 2001

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DOS EDIFÍCIOS BRAGANÇA

Habitação

AUTORIA

José Soalheiro e Teresa Castro

DATA

Em construção
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A077-3.1.2 EXEMPLO 1.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 1999

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DOS EDIFÍCIOS TERRAÇOS DE BRAGANÇA

Habitação, Serviços e Comércio

AUTORIA

Siza Vieira

DATA

Em construção
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A078-3.1.2 EXEMPLO 1.05 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 2001

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

ARRANJO DO ESPAÇO PÚBLICO DA PRAÇA DO ROSSIO

Espaço público

AUTORIA

Rui Valada

DATA

2001

444

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A079-3.1.2 EXEMPLO 1.06 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa e Margarida Louro

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO EDIFÍCIO ÉDEN

Aparthotel e Serviços (piso térreo)

AUTORIA

Frederico Valsassina

DATA

1997

ANEXOS
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A080-3.1.2 EXEMPLO 1.07 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa e Margarida Louro

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO HARD ROCK CAFE

Restauração

AUTORIA

Hard Rock Cafe

DATA

2003
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A081-3.1.2 EXEMPLO 1.08 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 1998

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO EDIFÍCIO TIVOLI FÓRUM

Habitação,

AUTORIA

PROHERRE

(galeria comercial)

DATA

2000

ANEXOS

Serviços,

Aparthotel

e

Comércio
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A082-3.1.2 EXEMPLO 1.09 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PALÁCIO SOTTOMAYOR

Serviços, Hotel e Comércio (galeria comercial)

AUTORIA

MC ARQUITECTOS – Gastão da Cunha Ferreira

DATA

2004
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A083-3.1.2 EXEMPLO 1.10 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais, Anuário dos Centros Comerciais Portugal 2000/2001, 2001

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DOS EDIFÍCIOS: GALERIAS SALDANHA E SALDANHA RESIDENCE

Habitação, Serviços e Comércio (centro comercial)

AUTORIA

João Paciência

DATA

1998
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A084-3.1.2 EXEMPLO 1.11 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Margarida Louro e Câmara Municipal de Lisboa

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO EDIFÍCIO ATRIUM SALDANHA

Serviços e Comércio (centro comercial)

AUTORIA

Ricardo Boffill e João Paciência

DATA

1998
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A085-3.1.2 EXEMPLO 1.12 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Margarida Louro e Associação Portuguesa de Centros Comerciais

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DAS GALERIAS MONUMENTAL

Serviços e Comércio (centro comercial)

AUTORIA

Javier Adacid

DATA

1993
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A086-3.1.2 EXEMPLO 1.13 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Arquitectura e Vida, 2003

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO ALVALÁXIA (COMPLEXO ALVALADE XXI)

Equipamento

AUTORIA

Broadway Malyan

comercial com áreas de lazer, cinema – 16 salas)

DATA

2003
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e

Comércio

(centro
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A087-3.1.2 EXEMPLO 1.14 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Francisco Oliveira, 2002

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO COMÉRCIO

Espaço multifuncional – em estudo

AUTORIA

-

DATA

Em discussão
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A088-3.1.2 EXEMPLO 1.15 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE MAYER

Habitação, Hotel, Teatro, Night club, Restaurante,

AUTORIA

Frank O. Gehry

Escola de artes performativas, Cinema, Clube de

DATA

Em projecto
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A089-3.1.2 EXEMPLO 1.16 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Lisboamulticidade, 2001

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO QUARTEIRÃO DA ANTIGA FEIRA POPULAR

Espaço multifuncional – em estudo

AUTORIA

-

DATA

Em discussão
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GRUPO 3.1 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: CENTROS

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A090-3.1.2 EXEMPLO 1.17 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Jornal Expresso, 2002-2004

LOCALIZAÇÃO

Lisboa: Baixa/Avenidas

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS DO CAMPO PEQUENO

Centro

AUTORIA

José Bruschy e Pedro Fidalgo

polivalente)

DATA

Em construção

456

comercial

(sala

de

espectáculos
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A091-3.2.1 SINTRA: EDIFICADO 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A092-3.2.1 SINTRA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004

458

TESE DE DOUTORAMENTO

WWW.CIUDAD.CONSUMO - EL IMPACTO DE LAS REDES DE CONSUMO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A093-3.2.1 SINTRA: FREGUESIAS/POPULAÇÃO 1991-2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A094-3.2.1 SINTRA: PLANEAMENTO (PDM)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A095-3.2.1 SINTRA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A096-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: EDIFICADO 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A097-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Metropolitano Sul do Tejo
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A098-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: FREGUESIAS/POPULAÇÃO 1991-2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A099-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: PLANEAMENTO (PDM)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A100-3.2.1 ALMADA/SEIXAL: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A101-3.2.2 SINTRA (MARGEM NORTE) E ALMADA/SEIXAL (MARGEM SUL) – PLANTA SÍNTESE COM INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004

ANEXOS

471

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A102-3.2.2 EXEMPLO 2.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: CacémPolis, 2003

LOCALIZAÇÃO

Sintra (margem norte)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PLANO POLIS – SINTRA CACÉM

Requalificação

AUTORIA

Parque Expo – RISCO Manuel Salgado

demolição/construção de edifícios - Habitação,

DATA

2000-2006

472

urbana

(espaços
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Serviços, Comércio e Equipamentos)
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Parque Linear e Ribeira das Jardas
Novas instalações do Jardim de Infância Popular

Parque Urbano

Pedonalização da Rua D. Maria II

Fonte: CacémPolis, 2003
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Fonte: CacémPolis, 2002
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Fonte: CacémPolis, 2002
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A103-3.2.2 EXEMPLO 2.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 2001

LOCALIZAÇÃO

Sintra (margem norte)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO CENTRO COMERCIAL SINTRA RETAIL PARK

Centro comercial (lojas) – inerente ao complexo:

AUTORIA

José Quintela da Fonseca

Feira Nova (hipermercado, lojas e cinema – 6

DATA

2000
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A104-3.2.2 EXEMPLO 2.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Refer, 1999

LOCALIZAÇÃO

Almada/Seixal (margem sul)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO TROÇO FERROVIÁRIO PRAGAL-FOGUETEIRO

Linha

AUTORIA

REFER

estações: Pragal, Corroios, Foros de Amora e

DATA

1999

ANEXOS

ferroviária

(troço

suburbano

com

4

Fogueteiro) e comércio
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GRUPO 3.2 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: PERIFERIAS

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

A105-3.2.2 EXEMPLO 2.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 2002

LOCALIZAÇÃO

Almada/Seixal (margem sul)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO CENTRO COMERCIAL ALMADA FORUM

Centro comercial (hipermercado, lojas e cinema –

AUTORIA

T+T Design

12 salas)

DATA

2002
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A106-3.3.1 ALCOCHETE: EDIFICADO 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A107-3.3.1 ALCOCHETE: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A108-3.3.1 ALCOCHETE: FREGUESIAS/POPULAÇÃO 1991-2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A109-3.2.1 ALCOCHETE: PLANEAMENTO (PDM)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A110-3.3.1 ALCOCHETE: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A111-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: EDIFICADO 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A112-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: INFRA-ESTRUTURAS DE MOBILIDADE 1991-2001

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A113-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: FREGUESIAS/POPULAÇÃO 1991-2001

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A114-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: PLANEAMENTO (PDM)

Fonte: AML, Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, 2003
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL AO NÍVEL DO CONCELHO

A115-3.3.1 VILA FRANCA DE XIRA: TIPOLOGIAS DE CONSUMO MAIS RELEVANTES

Fonte: Margarida Louro, 2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

A116-3.3.2 LISBOA, ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA E ALMADA – PLANTA SÍNTESE COM INDICAÇÃO DOS EXEMPLOS SELECCIONADOS

Fonte: Margarida Louro, 2004

ANEXOS

491

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA I DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORD ENACIÓN DEL TERRITORIO

GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

A117-3.3.2 EXEMPLO 3.01 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Parque Expo ´98

LOCALIZAÇÃO

Lisboa (frente ribeirinha)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PLANO DE INTERVENÇÃO NA ZONA DA EXPO 98 I PARQUE DAS NAÇÕES

Habitação, Serviços, Comércio (centro comercial),

AUTORIA

Tomás Taveira (PP1), Manuel Salgado (PP2), Troufa Real (PP3), Cabral de Mello (PP4), Nuno Teotónio Pereira e Pedro Botelho (PP5), Hargreaves e

Equipamentos e Espaços Públicos (revalorização

DATA

1998
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João Nunes (PP6)

da frente rio)
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1995

2009
Fonte: Parque Expo ´98
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PP2

PP1
PP3

PP4

PP6

Fonte: Parque Expo ´98
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Oceanário

Pavilhão Atlântico

Feira Internacional de Lisboa

Teatro Camões

Fonte: Parque Expo ´98 e Francisco Oliveira
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

A118-3.3.2 EXEMPLO 3.02 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Freeport Designer Outlet Alcochete Lisboa

LOCALIZAÇÃO

Alcochete (frente ribeirinha)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PROJECTO DO FREEPORT DESIGNER OUTLET ALCOCHETE LISBOA

Centro comercial (lojas – outlet, restauração,

AUTORIA

Rob Bishop da Parque Sur em Madrid e Eduardo Campinha Lopes

cinema – 21 salas, áreas de lazer, parque natural)

DATA

2004
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

A119-3.3.2 EXEMPLO 3.03 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2001

LOCALIZAÇÃO

Vila Franca de Xira (frente ribeirinha)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

REVALORIZAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA EM VILA FRANCA DE XIRA: PLANO POLIS

Habitação, Serviços, Comércio, Equipamentos e

AUTORIA

Vários

Espaços Públicos (revalorização da frente rio)

DATA

2002-2003 e em construção
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Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2001
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Caminho Pedonal Ribeirinho

Pavilhão Multiusos do Campo do Cevadeiro

Parque Urbano de Alhandra

Arranjo dos Espaços Exteriores do Campo do Cevadeiro

Alhandra Sport Club Secção de Vela

Remodelação da Sede da Sociedade Euterpe Alhandrense

Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha

Teatro Salvador Marques
Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2001
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GRUPO 3.3 ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO: ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

A120-3.3.2 EXEMPLO 3.04 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Fonte: Parque Expo – Programa Polis

LOCALIZAÇÃO

Almada (frente atlântica)

USOS GERAIS

DESIGNAÇÃO

PLANO POLIS ALMADA – COSTA DE CAPARICA

Habitação, Serviços, Comércio, Equipamentos e

AUTORIA

Santa Rita/W. S. Atkins (PP1), Global Arquitectura Paisagista (PP2), Bruno Soares (PP3), Camilo Cortesão (PP4), Vítor Figueiredo (PP5), Baixa Atelier
de Arquitectura (PP6), Biodesign/Diâmetro (PP7)

Espaços Públicos (revalorização da frente mar)

DATA

Em construção
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Fonte: Parque Expo – Programa Polis
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D001 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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D002 LISBOA/CENTROS

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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D003 SINTRA/PERIFERIAS

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2002.
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D004 ALMADA - SEIXAL/PERIFERIAS

Fonte: Margarida Louro, 2004

ANEXOS - DESTACÁVEIS
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D005 LISBOA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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D006 ALCOCHETE/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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D007 VILA FRANCA DE XIRA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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D008 ALMADA/ZONAS DE VALOR PAISAGÍSTICO NATURAL

Fonte: Margarida Louro, 2004
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Fonte: Margarida Louro, 2004
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