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RESUMO 

 

DINÂMICAS DE REVITALIZAÇÃO DE FRENTES RIBEIRINHAS NO PERÍODO PÓS-

INDUSTRIAL: O ARCO RIBEIRINHO SUL DO ESTUÁRIO DO TEJO 

 

ANDRÉ FERNANDES 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços estuarinos, Transformações territoriais, Intervenções em 

frentes ribeirinhas, Património e identidade cultural 

 

 

O presente trabalho incide no estudo das dinâmicas de revitalização de frentes 
ribeirinhas estuarinas no período pós-industrial, tendo como objecto empírico o Arco 
Ribeirinho Sul do Estuário do Tejo. Neste âmbito, a investigação centra-se em três 
componentes principais: (i) interpretação da influência dos usos e funções anteriores 
na natureza e especificidades das intervenções de revitalização de frentes ribeirinhas 
no período pós-industrial; (ii) identificação e sistematização de lógicas comuns e 
especificidades territoriais destas intervenções; e, (iii) compreensão da forma como o 
património e identidade cultural são apropriados e valorizados no âmbito destes 
processos. 

Com base na delimitação da problemática da investigação, foi formulado um sistema 
de hipóteses explicativas, o qual determinou a prossecução de um modelo de análise 
que articula uma abordagem temporal e uma abordagem espacial. Relativamente à 
primeira, optou-se por delimitar a análise (no tempo) ao período iniciado na década de 
1950, ainda que não se descurando a influência das dinâmicas territoriais anteriores. 
Quanto à segunda abordagem, esta materializou-se na tentativa de interpretar a 
tradução espacial das metamorfoses funcionais, ocorridas na área de estudo, e a forma 
como o arranjo espacial daqui resultante influiu nas dinâmicas de revitalização 
verificadas no período pós-industrial. 

A investigação permitiu perceber que no período pós-industrial se tem assistido a uma 
dinâmica regional de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas, indissociável do 
reconhecimento do seu potencial para a prossecução de intervenções indutoras da 
emergência e consolidação de um novo ciclo de ocupação deste território. Neste 
contexto, foi possível aferir: (i) da natureza diferenciada das intervenções de 
revitalização; (ii) da prevalência de princípios orientadores subjacentes a estas 
intervenções, que se assumem como tendencialmente transversais a este território; e, 
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(iii) do reconhecimento social e institucional destes espaços de transição terra-água 
como espaços de oportunidade, mercê da conjugação de diversos factores. 

Em função da forma como os elementos patrimoniais são apropriados nestes 
processos de revitalização, foi ainda possível identificar três grandes dimensões de 
apropriação valorativa destes elementos, a saber: (i) como recursos para a promoção 
de várias actividades; (ii) como vectores de reforço da identidade territorial; e, (iii) 
como elementos de diferenciação territorial. 

A investigação procede, assim, ao aprofundamento do conhecimento sobre a natureza 
e especificidades dos processos de intervenção em frentes ribeirinhas estuarinas no 
período pós-industrial, como também sobre as formas de apropriação e valorização do 
património e identidade cultural dos territórios ribeirinhos nestes processos. No 
mesmo sentido, formula um contributo relevante para a compreensão e 
sistematização do conhecimento sobre a organização e dinâmicas de transformação 
territorial e funcional da área de estudo, tanto no período pós-industrial como nos 
ciclos de ocupação que o precederam. 
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ABSTRACT 

 

REVITALISATION DYNAMICS OF RIVERFRONTS IN THE POST-INDUSTRIAL ERA: THE 

SOUTH BANK OF THE TAGUS ESTUARY 

 

ANDRÉ FERNANDES 

 

KEYWORDS: Estuarine areas, Territorial changes, Riverfront interventions, Heritage and 

cultural identity 

 

 

The present work concerns the study of the revitalisation dynamics of estuarine 
riverfronts in the post-industrial era, using the South bank of the Tagus Estuary as a 
study area. In this context, the research is centred on three main components: (i) 
interpretation of the influence of previous uses and functions on the nature and 
specific characteristics of interventions to revitalize riverfronts in the post-industrial 
era; (ii) identification and systemization of common reference frameworks and 
territorial specificities of these interventions; and, (iii) understanding how heritage and 
cultural identity are used and valued within these processes. 

Based on the research problem a system of explanatory hypotheses was developed, 
which determined the use of an analytical model that combines temporal and spatial 
approaches. Regarding the former, the analysis was delimited (in time) to the period 
starting in the 1950s, though not ignoring the influence of earlier territorial dynamics. 
The second approach arose through the methodical attempt to interpret the spatial 
translation of the functional changes that occurred in the study area, and the way in 
which the spatial organisation influenced the resulting processes experienced in the 
post-industrial era. 

The research has allowed us to ascertain that the post-industrial era has experienced a 
regional revitalisation of riverfronts, which is inextricable from the recognition of their 
potential for bringing about and consolidating a new cycle of occupation of this 
territory. In this context it was possible to assess: (i) the distinctive nature of 
revitalization interventions; (ii) the prevalence of underlying guiding principles for 
these interventions, which tend to be transversal in this territory; and, (iii) social and 
institutional recognition of these water-land transition areas as spaces of opportunity 
due to the combination of several factors. 
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Depending on the way heritage elements are incorporated in these revitalization 
processes, it was also possible to identify three broad aspects of valorisation of these 
elements, namely: (i) as resources for the promotion of various activities; (ii) as vectors 
for strengthening territorial identity; and, (iii) as elements of territorial differentiation. 

The research therefore provides a deeper understanding of the nature and specificities 
of intervention processes in estuarine riverfronts in the post-industrial era as well as 
on ways of appropriation and appreciation of heritage and cultural identity of riverside 
territories in these processes. In the same way, it makes a significant contribution to 
the understanding and systematization of the knowledge on the organization and 
dynamics of the study area’s transformation, both in the post-industrial era as well as 
in the occupation periods that preceded it. 
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INTRODUÇÃO 

I. Justificação Temática e Empírica 

Os espaços estuarinos, em geral, e as frentes ribeirinhas estuarinas, em 

particular, traduzem, de um modo geral, um longo e complexo processo de 

acumulação e sucessão de funções. Um processo despoletado pela atractividade 

exercida por estes espaços para a fixação humana e, por esta via, para o 

desenvolvimento de uma multiplicidade de actividades, fruto das condições naturais e 

recursos por estes providenciados, e onde influiu necessariamente um complexo de 

factores, germinados a diferentes escalas. Da conjugação destes elementos resultaram 

então dinâmicas de ocupação e, bem assim, arranjos espaciais matizados por uma 

incidência diferenciada – no tempo e no espaço – de funções e actividades. Ora, é o 

substrato territorial herdado deste processo que constitui o suporte às intervenções 

que têm vindo a ser prosseguidas no período pós-industrial, objectivadas na 

revitalização destas áreas de interface terra-água. 

Entre as disciplinas que conferiram particular atenção à análise e interpretação 

destes processos de transformação e reorganização territorial e funcional em frentes 

de água conta-se a Geografia. Com destaque para os trabalhos de referência 

desenvolvidos por geógrafos como James Bird, Brian Hoyle, David Pinder e Yehuda 

Hayuth, entre outros. Sendo vasta a produção científica sobre a problemática em 

apreço, a sua análise permite porém perceber que esta se tem centrado, sobretudo, 

nos processos de transformação das frentes de água consignadas aos espaços 

portuários1. Um tema que tem constituído o objecto de vários trabalhos de 

investigação, cujas abordagens, fundadas mormente em problematizações 

                                                      

1
 Para além da relevância económica e social do interface porto-cidade, VALLEGA enuncia duas razões 

explicativas deste enfoque: “(i) the need to redevelop redundant areas abandoned by port facilities was 
the concern that first came to the fore; (ii) up till now investigations have rightly assumed the seaport, 
as well as its relationship with the city, as the starting point for setting up large redevelopment plans in 
the waterfront area” (VALLEGA, 1993: 24).   
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disciplinares2 e perspectivas analítico-interpretativas específicas, têm evidenciado 

diferentes aspectos e dimensões deste fenómeno complexo3.  

Também as escalas espaciais de análise adoptadas para o estudo destas 

transformações têm variado entre o nível local e o nível regional. No primeiro caso 

com destaque para os processos ocorridos nas frentes de água urbanas, em particular 

no que concerne às cidades portuárias (com incidência nas metamorfoses do interface 

porto-cidade). Por sua vez, a nível regional, a relação das cidades portuárias com os 

seus territórios de inserção tem formulado uma problemática privilegiada de 

investigação.  

São igualmente vários os trabalhos que, ao incidirem no estudo destas 

transformações nas cidades portuárias e nas suas implicações ao nível da evolução 

relacional porto-cidade, resultaram na proposição de modelos espaciais 

interpretativos da evolução dos sistemas portuários4 e na formulação de 

conceptualizações e sistematizações teóricas sobre os efeitos destas transformações 

na relação porto-cidade e cidade-região portuária5. Ademais, o processo de retirada 

das funções portuárias das frentes de água urbanas e o estudo das operações de 

                                                      
2
 Constatando esta matriz do pensamento científico acerca do tema considerado com incidência nas 

frentes de água, e aferindo da existência de um interesse crescente pelo mesmo, assim como de uma 
diversificação gradual das suas abordagens, HOYLE conclui que “as the waterfront revitalization 
phenomenon has become increasingly widespread in geographical terms, it has attracted the attention 
of numerous academic disciplines” (HOYLE, 2000: 402). 

3
 Em virtude da multiplicidade de informação disponível sobre o tema, COSTA propõe, para o domínio 

específico das transformações na relação porto/cidade, a sua organização em grandes grupos: (i) 
perspectiva adoptada pelo estudo relativamente ao binómio porto/cidade; (ii) tipos de fontes; e, (iii) 

temas de estudo específicos (Cf. COSTA, 2007a).   

4
 De que são exemplo, entre outros, o “Modelo de Taaffe, Morril e Gould”, o “Modelo de Vance” e o 

“Modelo de Rimmer”. 

5 
Relativamente a esta última linha de investigação, destacam-se, pela sua importância, os trabalhos 

desenvolvidos por autores como Bird (que estabeleceu o “Modelo de Anyport”), Hoyle (que propôs um 
modelo que sintetiza a evolução da relação porto-cidade em cinco estádios sequenciais – “Modelo de 
Hoyle”) ou Hanappe e Savy (que propuseram uma abordagem interpretativa desta evolução relacional 
baseada na “teoria dos ciclos longos” desenvolvida pelo economista russo Kondratiev). Note-se que 
estas sistematizações, ainda que necessariamente inspiradas pelos contextos territoriais específicos que 
serviram de base à sua formulação, representaram um contributo assinalável para a compreensão geral 
destes processos complexos, cuja interpretação sistémica requer a consideração de aspectos de diversas 
naturezas, nomeadamente espacial, temporal, funcional, social, económica e de planeamento (Cf. HOYLE 
e PINDER, 1981: 2). 
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regeneração destes territórios encontram-se entre os principais focos da análise das 

transformações em frentes de água. Os trabalhos desenvolvidos por autores como 

BRUTTOMESSO (1991), BREEN e RIGBY (1994), MALONE (1996), PORTAS (1998) e GRANDE 

(2000) constituem exemplos desta abordagem. Por sua vez, a análise da evolução da 

relação porto-cidade na esteira destas transformações (e.g. das estruturas físicas e 

organizativas de articulação com a frente de água) tem vindo a ser explorada por 

autores como ALEMANY (1989), HOYLE et al. (1994), CHEMETOFF e LEMOINE (1998), MEYER 

(1999), WILSON (2001), BUSQUETS (2003a e 2003b) e KOSTOF (2005), entre outros. 

Resulta assim claro que a generalidade destes trabalhos se tem focado nos 

processos de transformação de frentes de água portuárias, territórios que enformaram 

– e enformam – um contexto privilegiado para a prossecução destas operações.  

As dinâmicas de revitalização de frentes de água não se esgotam, porém, nos 

processos despoletados pelas transformações das infra-estruturas portuárias e, bem 

assim, confinados aos espaços portuários. O trabalho exploratório desenvolvido no 

âmbito do presente Projecto de Doutoramento permitiu perceber que tais dinâmicas 

de revitalização têm vindo igualmente a verificar-se noutros contextos territoriais.  

É o caso das frentes ribeirinhas do Arco Ribeirinho Sul (ARS) do Estuário do Tejo, 

as quais não se apresentam como frentes de água portuárias stricto sensu6, 

evidenciando particularidades (e.g. escala e natureza das intervenções, contexto 

territorial de inserção, características dos sítios) que não podem ser explicadas com 

base nos modelos e teorias centrados exclusivamente na análise dos espaços 

                                                      
6
 Ainda que o florescimento dos aglomerados ribeirinhos do ARS seja indissociável do transporte flúvio-

marítimo e do seu papel na articulação do hinterland e foreland da cidade e porto de Lisboa. Neste 
sentido, recorda GASPAR que “o incremento das relações económicas de Lisboa teve o apoio da 
navegação fluvial do Tejo e dos seus afluentes, originando-se também o crescimento de muitos 
povoados ribeirinhos, mormente do Mar da Palha, de Alcochete a Almada, e de Sacavém a Algés” 
(GASPAR, 2000: 26). No mesmo sentido, TORRES destaca as qualidades portuárias da margem esquerda do 
Tejo “que, desde os primeiros tempos da formação do primitivo núcleo urbano de Lisboa e 
nomeadamente no decorrer do século XI, definiram as ligações de dependência entre os dois lados do 
grande estuário” (TORRES, 1994: 169). Acrescenta ainda este autor que “a Outra Banda é indissociável da 
rede de solidariedades económicas e políticas que firmaram e justificaram a capacidade unificadora e o 
dinamismo da cidade de Lisboa. Com mais razão este facto era notório quando as águas, sem nunca 
dividir, eram, antes de tudo, o laço gerador e unificador dos intercâmbios mercantis e culturais” (TORRES, 
1994: 172). 
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portuários (ainda que tais instrumentos sejam relevantes para a compreensão dos 

processos em curso7). Destacam-se, desde logo, as especificidades inerentes à sua 

constituição como áreas de interface terra-água integrantes de um espaço estuarino, 

cujas propriedades gerais exerceram uma forte influência na atracção de diversas 

actividades humanas. Um aspecto evidenciado pelos diferentes usos e funções destas 

frentes ribeirinhas, no tempo e no espaço. Para além da compreensão dos principais 

factores explicativos destas dinâmicas de ocupação, importa igualmente perceber o 

arranjo espacial daí resultante, na medida em que tal constitui o substrato sobre o 

qual têm lugar as intervenções de revitalização ocorridas no período pós-industrial. 

Procura-se, assim, uma aproximação sucessiva à problemática da investigação, 

captando as diferentes dimensões de um tema complexo. Uma abordagem que, em 

boa verdade, se manteve na esteira dos ensinamentos do Professor Orlando Ribeiro, 

segundo os quais “quando os assuntos são vastos, complexos e difíceis, a maneira de 

os ladear pode ser uma série de aproximações sucessivas, de espirais cada vez mais 

apertadas, com que procuramos delimitar a vastidão e simplificar a complexidade 

daquilo que tentamos examinar” (RIBEIRO, 1989: 17). 

Ademais, uma vez que estas intervenções são operadas, em grande medida, 

sobre áreas abandonadas e funcionalmente obsoletas, que herdaram (e, nalguns 

casos, cristalizaram) estruturas e elementos de ciclos de ocupação anteriores, adquire 

                                                      
7
 Note-se que o território do ARS está integrado na cidade-região portuária de Lisboa, tendo a ocupação 

das suas frentes ribeirinhas sido fortemente influenciada pelas relações funcionais com a cidade e porto 
de Lisboa. Como tal, o estudo deste território pressupõe a devida ponderação das dinâmicas inerentes 
aos processos de transformação e revitalização de frentes de água portuárias, cujo faseamento se 
apresenta ainda como um quadro de referência analítico relevante para a compreensão dos processos 
em curso no ARS. Acresce que a relação entre o porto, a cidade de Lisboa e o seu território de inserção 
foi – e continua a ser – marcada por uma grande complexidade, desde logo imprimida pela tradição 
histórica que a mesma encerra e pela magnitude e intensidade de um processo que envolve uma das 
principais infra-estruturas do sistema portuário nacional e a maior cidade e aglomeração metropolitana 
do país. Todavia, importa perceber que, de uma relação simbiótica cidade-porto, em que o porto exercia 
um papel estruturante na organização da cidade-região e das suas funções (influindo 
determinantemente na sua dinâmica socioeconómica e na sua identidade cultural), evoluiu-se para uma 
relação em que a cidade, polarizadora do sistema urbano regional e principal elemento de integração 
nacional na rede urbana peninsular e europeia, se autonomiza e assume um carácter generalista, 
economicamente diversificado e funcionalmente complexo. Não obstante esta evolução, o porto 
mantém-se como ponto nodal de integração da cidade-região em sistemas globais de fluxos materiais e 
imateriais. Tratando-se de um elemento com menor integração na estrutura urbana e funcional da 
cidade, continua assim a marcar a cadência de importantes mutações e transformações. 
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particular interesse a aferição da existência de lógicas comuns de intervenção sobre 

territórios com características similares, assim como das especificidades inerentes às 

diferenciações territoriais. Tanto mais que, no contexto pós-industrial, tem-se assistido 

a uma valorização crescente da imagem, da memória colectiva e da identidade do 

lugar nos processos de intervenção em frentes de água, uma abordagem assente nas 

suas características sociais e histórico-culturais. 

A diversidade de usos e funções das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, no 

tempo e no espaço, assim como as dinâmicas de revitalização aqui desencadeadas a 

partir de meados da década de 1980, fazem com que este território se constitua como 

um objecto empírico de manifesto interesse, sobre o qual serão testadas as hipóteses 

de investigação formuladas a partir da observação e pesquisa exploratória. 

 

II. Objectivos da Investigação 

O presente trabalho de investigação tem como objecto o estudo do processo de 

revitalização de frentes ribeirinhas estuarinas no período pós-industrial, incidindo no 

caso do ARS do Estuário do Tejo (pelo que compreendendo as frentes ribeirinhas dos 

municípios de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete). A investigação é 

presidida por um conjunto de objectivos que, de acordo com a natureza dos seus 

contributos para o avanço do conhecimento na área científica em que se insere, são 

classificáveis em duas categorias: objectivos gerais (OG) e objectivos específicos (OE). 

Os OG referem-se aos contributos decorrentes do enquadramento do Projecto 

de Doutoramento num domínio de investigação cujo desenvolvimento actual 

possibilita a sua apropriação (teórica e prática) no âmbito deste trabalho e 

consequente aprofundamento. Definem-se como objectivos gerais: 

• OG1 – Compreender e apresentar a matriz global e especificidades do 

processo em curso, tendo como referência as sistematizações teóricas e as 

evidências empíricas sobre os processos de reconversão económica e 

transformações e reconfigurações territoriais em frentes ribeirinhas 

estuarinas. 
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• OG2 – Perceber a influência da incidência territorial diferenciada do 

processo de desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e 

actividades comerciais, assim como do processo de industrialização, nas 

dinâmicas de transformação territorial e de reconfiguração funcional pós-

industrial. 

• OG3 – Identificar lógicas comuns de intervenção em frentes ribeirinhas 

estuarinas no período pós-industrial. 

• OG4 – Analisar e sistematizar as estratégias de apropriação e valorização do 

património e identidade cultural. 

• OG5 – Aprofundar o estudo de conceitos de intervenção em frentes 

ribeirinhas estuarinas apostados na valorização cultural, económica e social 

do património e identidade cultural. 

 

Por sua vez, os OE prendem-se com o alcance da investigação para a 

compreensão, sistematização e avanço do conhecimento sobre o processo de 

transformação e reorganização territorial e funcional da área de estudo. Estes 

objectivos são enunciáveis da seguinte forma: 

• OE1 – Perceber e sistematizar a organização territorial complexa dos usos e 

padrões de especialização económica (no tempo e no espaço) das frentes 

ribeirinhas estuarinas. 

• OE2 – Identificar as tendências de ocupação no período pós-industrial, 

através da análise de instrumentos de intervenção e orientação com 

incidência nestas áreas e da recolha e tratamento de informação.  

• OE3 – Sistematizar os princípios orientadores e quadro de referência 

genérico das transformações em curso. 

• OE4 – Produzir conhecimento apropriável no âmbito do aprofundamento 

do estudo de formas da articulação regional em processos de intervenção 

em frentes ribeirinhas estuarinas. 
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III. Metodologia da Investigação 

O conjunto de etapas metodológicas que suportam o presente trabalho de 

investigação é apresentado, de forma esquemática, na Figura 1. Um trabalho 

despoletado, num primeiro momento (Etapa 1), pelo contacto com o objecto empírico 

(frentes ribeirinhas estuarinas do ARS), que possibilitou a observação das 

transformações ocorridas neste território no período pós-industrial, mas também a 

identificação de algumas questões relacionadas com estas dinâmicas de 

transformação8. Tal conduziu a uma pesquisa exploratória sobre dois temas principais: 

dinâmicas de transformação e revitalização de frentes de água; e, especificidades e 

propriedades gerais dos espaços estuarinos. Esta pesquisa envolveu, essencialmente, o 

levantamento e análise bibliográfica, a análise preliminar de casos de estudos, e a 

realização de algumas entrevistas exploratórias. Os procedimentos de observação e 

pesquisa exploratória permitiram: 

• Aprofundar o conhecimento sobre o objecto empírico; 

• Aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas de revitalização de frentes 

de água ocorridas noutros contextos territoriais; 

• Aprofundar o conhecimento sobre o quadro de referência teórico da 

problemática da investigação. 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Note-se que a observação do objecto empírico teve início em momento anterior à encetação do 

Projecto de Doutoramento. Para tal contribuiu a participação nalguns projectos de investigação aplicada 
(nomeadamente no domínio dos transportes e acessibilidades) que envolveram o estudo das dinâmicas 
territoriais do ARS. No mesmo sentido actuou a vivência quotidiana da realidade e problemáticas locais 
decorrente do interesse académico que este território desde cedo despoletou, e também a ligação e 
colaboração com o movimento associativo local (em particular com o movimento associativo náutico) e 
com alguns actores locais (é, por exemplo, o caso da Câmara Municipal do Seixal (CMS), através da 
colaboração na organização do Seminário Internacional sobre Náutica de Recreio e Desenvolvimento 
Local).  
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Figura 1. Etapas da Investigação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados da pesquisa exploratória permitiram então perceber que o 

conhecimento disponível sobre as dinâmicas de revitalização das frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS no período pós-industrial não era suficiente para compreender e 

explicar o fenómeno/processo em curso, nomeadamente no que se refere a três 

componentes principais: 

• Influência dos usos e funções anteriores na natureza e especificidades das 

intervenções de revitalização de frentes ribeirinhas no período pós-

industrial; 

• Identificação e sistematização de lógicas comuns e especificidades 

territoriais destas intervenções; 

• Compreensão da forma como o património e identidade cultural são 

apropriados e valorizados no âmbito destes processos. 
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Desta forma, foi delimitada a problemática (ou identificado o problema) da 

investigação (Etapa 2), passando-se à formulação das hipóteses de investigação (ou 

hipóteses explicativas) – Etapa 3. O sistema de hipóteses (H) que sustenta o presente 

trabalho apresenta a seguinte formulação:  

• H1 – Que as dinâmicas socioeconómicas globais comportaram diferentes 

perfis de especialização (no tempo e no espaço) e, assim, arranjos espaciais 

diferenciados, tendo a mobilização e valorização de factores específicos 

determinado diferentes ocupações das frentes ribeirinhas. 

• H2 – Se o desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e 

comerciais e o processo regional de industrialização determinaram 

diferentes arranjos espaciais nas frentes ribeirinhas, então as dinâmicas 

regionais de revitalização destes territórios no período pós-industrial 

tendem a apresentar especificidades materializadas ou materializáveis nos 

planos e projectos com incidência nas frentes ribeirinhas. 

• H3 – Que no contexto actual se assiste a uma dinâmica regional de 

revitalização das frentes ribeirinhas enquanto território multifacetado para 

a promoção de estratégias e projectos potenciadores do desenvolvimento 

local. Neste processo, o património e identidade cultural são apropriados e 

valorizados como recursos para a promoção de várias actividades, como 

vectores de reforço da identidade territorial e como elementos de 

diferenciação territorial. 

• H4 – Que o processo de revitalização das frentes ribeirinhas é passível de 

articulação no contexto territorial do ARS, o que tenderá a favorecer a 

consolidação de um processo regional integrado. 

 

Importa ainda referir que o procedimento de construção do sistema de hipóteses 

partiu da assunção de um conjunto de pressupostos gerais de investigação (PGI), a 

saber: 
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• PGI1 – As diferenças verificáveis entre o ritmo de evolução ou reconversão 

da estrutura económica de um território e a sua capacidade de 

reconfiguração levam a que os territórios cristalizem elementos e arranjos 

espaciais herdados das múltiplas dinâmicas socioeconómicas que neles se 

operaram e operam, podendo a sua complexidade aumentar por 

acumulação e sucessão de funções. 

• PGI2 – No contexto actual predomina uma tendência de utilização 

valorativa das frentes ribeirinhas, indissociável de factores como: (i) a 

melhoria das condições ambientais dos cursos de água; (ii) a melhoria das 

acessibilidades regionais e locais; (iii) o potencial destas áreas para o 

desenvolvimento de várias actividades de cariz recreativo e de lazer; (iv) a 

mudança de atitude relativamente a estes territórios que passam a ser 

percepcionados – institucional e socialmente – como espaços de 

oportunidade; e, (v) o amplo processo de cariz internacional de 

revitalização de frentes de água. 

• PGI3 – Nas dinâmicas socioeconómicas e nos processos de intervenção em 

frentes ribeirinhas interferem e interagem processos e factores exógenos e 

endógenos. 

• PGI4 – Os estuários, dependendo das suas características, providenciam 

recursos e condições naturais que permitem o desenvolvimento de uma 

multiplicidade de funções/actividades, as quais variam no tempo e no 

espaço. A mobilização e valorização destes recursos e condições naturais 

para funções/actividades específicas são determinadas pelos aspectos 

referidos no PGI3 e condicionadas pelas incompatibilidades entre 

usos/actividades, assim como pelos desequilíbrios que possam provocar no 

ecossistema. 

• PGI5 – Na sequência do exposto no PGI1, os territórios herdam um 

património e identidade cultural valorizável no quadro dos processos e 

funções tendencialmente dominantes no contexto actual (pós-industrial). A 

valorização do património e identidade cultural pode assumir diferentes 
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formas, em virtude das várias estratégias e formas de apropriação passíveis 

de implementação. 

 

Considerando a abordagem e âmbito de análise determinados pelo sistema de 

hipóteses de investigação, foi construído e aplicado o modelo de análise (Etapa 4) 

apresentado na Figura 2. Tal como é possível observar, este modelo sistematiza a 

organização e estruturação do trabalho de investigação, colocando em evidência a 

articulação existente com as hipóteses e objectivos específicos (assume-se que os 

pressupostos gerais de investigação e objectivos gerais são transversais à 

investigação). A interpretação do modelo de análise e a sua ponderação à luz dos 

objectivos e hipóteses de investigação permitem ainda perceber que se procurou 

articular uma abordagem temporal e uma abordagem espacial. Relativamente à 

primeira abordagem, optou-se por delimitar a análise (no tempo) ao período iniciado 

na década de 1950, ainda que não se descurando a influência das dinâmicas territoriais 

anteriores. Desta forma, reconhece-se que, tal como constatou RIBEIRO em 1962, “a 

paisagem é quase sempre produto do passado”, pelo que “o geógrafo não pode deixar 

de ver no tempo os lugares, os homens e a coisas” (RIBEIRO, 1998: XVI). 
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Relativamente à segunda abordagem, esta materializou-se na tentativa de 

interpretar a tradução espacial das metamorfoses funcionais ocorridas nas frentes 

ribeirinhas estuarinas do ARS e a forma como o arranjo espacial daqui resultante 

incluiu nas dinâmicas de revitalização verificadas no período pós-industrial.  

Quanto à recolha de informação (Etapa 5) – inerente à prossecução do trabalho 

de investigação –, esta teve por base (i) o trabalho de campo e (ii) a pesquisa 

bibliográfica e documental. Os procedimentos técnicos adoptados no trabalho de 

campo, e respectivos objectivos, encontram-se sistematizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Procedimentos técnicos adoptados no trabalho de campo 

Procedimento Técnico Principais Objectivos 

Observação directa do 
objecto empírico 

Aferição dos usos, funções e actividades prevalecentes nas 
frentes ribeirinhas 

Análise e interpretação das dinâmicas territoriais 

Identificação, análise e interpretação das intervenções em 
frentes ribeirinhas 

Análise e interpretação das formas de apropriação e valorização 
do património e identidade cultural 

Observação directa de 
casos de estudo 
internacionais 

Análise e interpretação das intervenções em frentes de 
água/frentes ribeirinhas 

Aferição da natureza e especificidades das intervenções em 
frentes de água/frentes ribeirinhas 

Análise e interpretação das formas de apropriação e valorização 
do património e identidade cultural 

Entrevistas / Reuniões de 
Trabalho 

Aquisição de informação específica sobre processos, planos e 
projectos com incidência territorial nas frentes ribeirinhas  

Aquisição de informação específica sobre funções e actividades 
que se desenvolveram nas frentes ribeirinhas (e plano de água 
estuarino) 

Inquirição informal Aquisição de informação sobre problemáticas de âmbito local 

Levantamento Funcional Identificação das funções e actividades predominantes em 
sectores específicos das frentes ribeirinhas estuarinas 

Levantamento Patrimonial Identificação e caracterização dos elementos patrimoniais 
relevantes em presença nas frentes ribeirinhas 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A observação directa do objecto empírico envolveu a realização regular de 

percursos pelas frentes e áreas ribeirinhas do ARS (e do Estuário do Tejo em geral). Por 

sua vez, no que se refere à observação directa de casos de estudo internacionais, este 

procedimento teve por base a constatação de que a compreensão dos processos em 
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curso nas frentes ribeirinhas do ARS seria facilitada pelo aprofundamento do 

conhecimento sobre a diversidade e especificidades de frentes de água e intervenções 

de revitalização nelas operadas (com diferentes escalas e naturezas) noutros contextos 

territoriais. Neste âmbito, destaca-se a observação directa dos seguintes casos de 

estudo: Orléans, França (2009); Boston, EUA (2010); Havana, Cuba (2010); Gdansk, 

Polónia (2012); Gotemburgo, Suécia (2012); Cardiff, País de Gales (2013); Barcelona, 

Espanha (2013); Londres, Inglaterra (2014). 

Relativamente às entrevistas, estas foram materializadas através de reuniões 

com dois tipos de actores9. Por um lado, por forma a adquirir informação específica 

sobre processos, planos e projectos com incidência territorial nas frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS, foram auscultados representantes políticos e quadros técnicos dos 

vários municípios e de outras entidades. Por outro lado, com o intuito de adquirir 

informação específica sobre funções e actividades económicas que incidiram neste 

território (incluindo o plano de água estuarino) foram entrevistados, demoradamente, 

actores locais ligados profissionalmente a algumas actividades específicas. São os casos 

do transporte fluvial de mercadorias, com recurso a embarcações tradicionais do 

Estuário do Tejo, e da pesca artesanal. Foram ainda inquiridos informalmente diversos 

actores locais (e.g. quadros técnicos de autarquias, dirigentes associativos locais, 

profissionais ligados a actividades específicas, residentes), tendo em vista a obtenção 

de esclarecimentos e informações sobre problemáticas de cariz eminentemente local. 

No âmbito do trabalho de campo foi realizado o levantamento dos elementos 

patrimoniais relevantes em presença nas frentes ribeirinhas. Um procedimento levado 

a cabo com o intuito de identificar e caracterizar sumariamente estes elementos de 

acordo com a sua relação com os ciclos de ocupação precedentes e com a forma como 

são apropriados e valorizados no âmbito dos processos de revitalização destes 

territórios. Foram também realizados dois levantamentos funcionais (Doca de Santo 

Amaro, em Lisboa, e antigos armazéns comerciais portuários localizados junto ao Cais 

                                                      
9
 No Anexo I são indicados os actores entrevistados e apresentado o Guião das Entrevistas.  



INTRODUÇÃO 

15 

dos Vapores, Montijo), tendo como objectivo a identificação das funções e actividades 

predominantes nestes sectores específicos das frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo. 

Ainda no contexto da recolha de informação, a pesquisa bibliográfica foi 

realizada com base em material publicado sobre investigações/trabalhos anteriores 

(fontes secundárias), incluindo: livros, artigos científicos, teses e dissertações, 

relatórios e documentos técnicos, etc. Por sua vez, a pesquisa documental incidiu em 

conteúdos que não foram objecto de tratamento analítico (fontes primárias), 

incluindo: sistema estatístico nacional, diplomas legais, fotografias, fotografias aéreas, 

material cartográfico, etc. Esta pesquisa bibliográfica e documental exaustiva ocorreu 

em várias bibliotecas e centros de documentação, destacando-se: Biblioteca Nacional 

de Portugal, Bibliotecas Municipais (Municípios do ARS), Bibliotecas Universitárias, 

Centro de Documentação e Informação da Administração do Porto de Lisboa, Arquivo 

Municipal de Lisboa, Arquivo Municipal de Montijo, Arquivo do Automóvel Club 

Português, Arquivo Histórico/Biblioteca do Ministério das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações, Arquivo Histórico/Biblioteca do Ministério do Ambiente, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, Arquivo Histórico da Associação Naval 

Sarilhense (Arquivo Fotográfico), Museu de Portimão – Centro de 

Documentação/Arquivo Histórico, Deutsches Historisches Museum (Berlim), Museu de 

Marinha, Museu Municipal de Alcochete, Instituto Geográfico do Exército, Mapoteca 

do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Importa ainda referir que boa 

parte dos instrumentos de planeamento territorial, documentos estratégicos e 

documentos técnicos sobre os projectos de intervenção nas frentes ribeirinhas do ARS 

foram directamente disponibilizados pelos serviços técnicos das autarquias. 

A análise da informação recolhida possibilitou então o teste das hipóteses de 

investigação, adoptando-se para tal uma abordagem analítica orientada para a 

aferição da existência de evidências empíricas que permitissem a sua falsificação ou 

validação (Etapa 6). De seguida, passou-se à discussão dos resultados (Etapa 7), cuja 

análise centrou-se na explicação das conclusões e interpretações decorrentes da etapa 

precedente, nomeadamente no que se refere: (i) à aferição da correspondência entre 
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os resultados alcançados e os resultados esperados (hipóteses explicativas); e, (ii) às 

grandes ilações obtidas com o teste das hipóteses. A última etapa da investigação 

(Etapa 8) consistiu na redacção das conclusões (ou considerações finais), cuja 

abordagem é explicitada no ponto seguinte. 

Finalmente, importa referir que o presente trabalho, constituindo uma 

investigação autónoma, beneficiou de uma articulação estreita com os seguintes 

projectos e parcerias de investigação: 

• Projecto “Urbanised Estuaries and Deltas. In search for a comprehensive 

planning and governance. The Lisbon case” que se propôs a aprofundar o 

conhecimento teórico e elaborar um modelo sintético para aferir do 

impacte das alterações climáticas no Estuário do Tejo (focado na questão 

da subida do nível médio das águas do mar) e a desenvolver uma nova 

abordagem integrada para o planeamento e gestão destas áreas, baseada 

no novo conhecimento produzido e no modelo desenvolvido; 

• “DeltaNet Project – Network of European Deltas”, o qual procurou 

incentivar a partilha de boas práticas relativamente ao desenvolvimento e 

aplicação de mecanismos apropriados para assegurar uma gestão 

sustentável dos deltas e estuários europeus10; 

• “Programa de Investigação sobre as Embarcações Tradicionais do Estuário 

do Tejo”, enquadrado pelo Protocolo de Parceria entre a Associação Naval 

                                                      
10

 Com vista à melhoria das políticas, instrumentos, métodos e abordagens regionais, o Projecto 
centrou-se em seis objectivos principais: (i) estabelecer uma rede de aprendizagem nas regiões 
estuarinas/deltaicas europeias; (ii) promover a cooperação e troca de experiências e boas práticas nos 
domínios do lazer, da paisagem, do desenvolvimento social, da agricultura e do crescimento económico 
em regiões estuarinas/deltaicas, de forma consistente com a afirmação de um processo de 
desenvolvimento sustentável no território europeu; (iii) identificar metodologias para uma gestão 
integrada das oportunidades existentes, em prol do desenvolvimento destas regiões; (iv) desenvolver 
directrizes para a gestão de estuários/deltas; (v) formular recomendações de políticas a nível 
local/regional/nacional e fomentar o estabelecimento de uma agenda política europeia para a gestão 
sustentável de estuários/deltas; e, (vi) identificar metodologias para a educação e sensibilização 
ambiental, participação e envolvimento públicos. O Projecto DeltaNet propôs-se ainda a estudar 
metodologias de gestão e ferramentas comuns que permitissem aos diferentes parceiros desenvolver 
medidas apropriadas às circunstâncias específicas dos seus estuários/deltas. 
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Sarilhense e o Instituto de Dinâmica do Espaço (Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa). 

 

IV. Organização Sequencial da Tese 

Na Parte I procede-se à contextualização da problemática da investigação e ao 

enquadramento do objecto empírico. Com efeito, no Capítulo I são aprofundados e 

discutidos alguns conceitos (estuário, frente ribeirinha e área ribeirinha) cuja 

clarificação conceptual se mostrou relevante para a compreensão do objecto empírico.  

No mesmo sentido, atendendo a que esta investigação tem como enfoque as 

dinâmicas de revitalização de frentes ribeirinhas no período pós-industrial, e 

constando-se a diversidade de conceitos de intervenção urbana (revitalização urbana, 

renovação urbana, reabilitação urbana, requalificação urbana e regeneração urbana) 

utilizados recorrentemente na literatura técnica e científica, entendeu-se pertinente a 

sua discussão, clarificação e sistematização (incidindo a abordagem nas suas diferentes 

naturezas, âmbitos e objectivos). Ainda neste capítulo, é delineada uma proposta de 

abordagem destes conceitos de intervenção, que estabelece o remissivo conceptual da 

sua utilização ao longo do trabalho. 

O Capítulo II tem como enfoque a discussão da problemática da investigação, 

centrando-se na problematização das transformações funcionais e urbanístico-

territoriais ocorridas nas frentes de água no período pós-industrial. Num primeiro 

momento, procede-se à contextualização das cidades e, em particular, das frentes de 

água no período pós-industrial para, de seguida, se aprofundar as especificidades das 

intervenções nestes territórios de charneira, tendo por base os modelos de 

intervenção Norte-Americano, Europeu e Asiático. Por fim, aprofunda-se a questão da 

valorização da dimensão cultural e patrimonial nos processos de intervenção em 

frentes de água.  

No Capítulo III centra-se a análise na contextualização dos espaços estuarinos, 

conferindo particular atenção à ocupação e organização dos estuários urbanizados. A 

compreensão dos factores endógenos e exógenos que influem nas dinâmicas de 
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ocupação destes espaços e das suas frentes ribeirinhas, a discussão da sua 

complexidade e os grandes ciclos (ou fases) que matizaram a sua ocupação contam-se 

entre os aspectos aqui aprofundados.  

Por sua vez, o Capítulo IV objectiva a compreensão do posicionamento do ARS (e 

suas frentes ribeirinhas) nos modelos de ordenamento preconizados pelos diferentes 

instrumentos de planeamento territorial para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 

assim como a análise das orientações estabelecidas pelos vários instrumentos de 

desenvolvimento económico e territorial com incidência neste território. Desta forma, 

procura-se perceber a sua influência nas transformações territoriais e funcionais que 

aqui tiveram lugar.  

Na Parte II são analisadas as transformações territoriais e económico-funcionais 

ocorridas nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, procurando-se perceber e 

sistematizar a organização territorial complexa dos usos e funções (no tempo e no 

espaço) aqui verificados (a partir da década de 1950). Uma análise estruturada de 

acordo com os grandes ciclos de ocupação deste território, pelo que contemplando as 

funções litorais, actividades agrícolas e comerciais (Capítulo I), e o processo regional de 

industrialização (Capítulo II). No Capítulo III procura-se esboçar, de forma 

necessariamente sintética, um retrato do arranjo espacial das frentes ribeirinhas na 

transição para o período pós-industrial, por forma a compreender o substrato 

territorial que constituiu o suporte às intervenções de revitalização desencadeadas 

neste período.      

A Parte III centra-se na compreensão da dinâmica regional de revitalização de 

frentes ribeirinhas no período pós-industrial. Para tal, são analisados exaustivamente, 

no Capítulo I, os instrumentos de planeamento territorial (PDM – Planos Directores 

Municipais, PU – Planos de Urbanização e PP – Planos de Pormenor), documentos 

estratégicos e projectos de intervenção com incidência neste território, tendo como 

referência espacial o âmbito municipal. Na sequência desta análise, os Capítulos II e III 

centram-se na discussão de duas componentes principais desta investigação, 

anteriormente explicitadas, a saber: (i) a aferição da existência de lógicas comuns de 

intervenção sobre territórios com características similares, assim como das 
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especificidades inerentes às diferenciações territoriais (Capítulo II); (ii) a aferição da 

forma como a dimensão patrimonial e cultural é apropriada e valorizada no contexto 

das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas.  

Por último, são apresentadas as Considerações Finais, que (i) apresentam uma 

síntese conclusiva da investigação, (ii) confrontam os resultados da investigação com 

os objectivos que presidiram ao seu desenvolvimento, e (iii) afloram futuras pistas de 

investigação alicerçadas no conhecimento gerado pelo trabalho desenvolvido.  
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I. ABORDAGEM CONCEPTUAL 

Considerando que o presente trabalho de investigação incide no estudo do 

processo de revitalização de frentes ribeirinhas no contexto de um espaço estuarino 

(i.e. o ARS do Estuário do Tejo), entendeu-se pertinente o aprofundamento e discussão 

prévios de alguns conceitos a este associados. Uma opção que decorre do facto de tais 

conceitos contribuírem para o enquadramento e compreensão das especificidades do 

objecto de estudo. Esta clarificação mostra-se ainda relevante em virtude da 

importante expressão e da recorrência da sua utilização no âmbito deste trabalho. 

Por outro lado, a compreensão das transformações ocorridas no território em 

estudo pressupõe o correcto enquadramento das intervenções de revitalização que 

neste foram operadas ou que para este foram planeadas/projectadas, nomeadamente 

no que se refere à sua natureza, âmbito e objectivos.    

Com efeito, procede-se seguidamente à clarificação do conceito de Estuário, 

Frente Ribeirinha e Área Ribeirinha, analisando-se ainda as especificidades dos espaços 

estuarinos. São também discutidos os seguintes conceitos de intervenção urbana: 

Revitalização Urbana, Renovação Urbana, Reabilitação Urbana, Requalificação Urbana 

e Regeneração Urbana. 

 

I.1. Estuário  

A oportunidade da discussão do conceito de Estuário no âmbito deste trabalho 

de investigação prende-se com a necessidade da sua clarificação e, 

subsequentemente, da análise das especificidades dos espaços estuarinos. Isto para 

que possam integrar a equação perceptiva da constituição destas franjas litorais como 

locais privilegiados de confluência e concentração de diferentes funções e actividades 

humanas, no tempo e no espaço.  

De facto, segundo HUETZ DE LEMPS “les littoraux proprement dits connaissent, on 

le sait, des prolongements intérieurs, tant sur le plan physique qu’humain, par les 

estuaires, c’est-à-dire la partie aval des fleuves directement soumise à l’influence de la 

marée. Les estuaires sont donc des lieux privilégiés de l’interface terre-mer et à ce titre 
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sont historiquement des points de concentration des hommes et des leurs activités” 

(HUETZ DE LEMPS, 1998: 62). A pertinência contextual da análise esboçada por este autor 

funda-se no facto de introduzir uma abordagem interpretativa da valorização dos 

espaços estuarinos (e das suas frentes ribeirinhas) para a localização de diversas 

actividades humanas, estabelecendo uma relação determinística entre as 

características fisiográficas destes espaços (no caso destacando a posição interfacial 

terra-mar) e a atractividade exercida pelos mesmos11. Corroborando este 

entendimento, TOWNEND afirma que “estuaries are a focal point for the full range of 

human activities”, acrescentando que “throughout history man has settled near to the 

coastline and has used estuaries and rivers as a transport artery to inland areas12. At 

first estuaries were places of relative shelter and also provided a source of food and 

means of transport” (TOWNEND, 2004: 5). 

As especificidades dos espaços estuarinos tendem, efectivamente, a contribuir 

para explicar esta confluência de actividades e a sua organização nos espaços 

estuarinos, com influência nas dinâmicas territoriais da sua envolvente. Desta forma, 

assume-se a prossecução de uma abordagem orientada do conceito, concordante com 

os objectivos da investigação, em detrimento de uma análise estritamente focalizada, 

por exemplo, na descrição e/ou tipificação das características físicas ou dos processos 

biológicos e químicos em presença nos espaços estuarinos. 

O termo Estuário provém, etimologicamente, do latim aestuarĭum13, que 

significa “embocadura larga de um rio, sensível aos efeitos das marés”14. Não obstante 

                                                      
11

 A referência à importância histórica dos espaços estuarinos para a fixação e desenvolvimento de 
actividades humanas está presente na análise de vários outros autores, que enfocam a situação 
geográfica – e.g. RIBEIRO destaca que “a posição de Lisboa é única não só em Portugal mas em toda a 
fachada atlântica da Península” (RIBEIRO, 1994: 73), enquanto que GASPAR acrescenta que “a centralidade 
de Lisboa deve-se ao potencial do interface oceano-fluvial” (GASPAR, 2000: 23) – ou outros factores 
subjacentes a estes espaços para justificar tal relação. Por exemplo, o Panel on Estuarine Research 
Perspectives argumenta que “in view of the abundance of life in estuaries, the protection for vessels, 
and the natural flushing action for wastes, it is not surprising that early settlements in America were 
concentrated on estuaries (…)” (Panel on Estuarine Research Perspectives, 1983: 1).  

12
 A este propósito, GASPAR salienta que “os rios navegáveis têm constituído eixos de desenvolvimento e 

caminhos transmissores de inovação, determinando a localização dos pólos da organização do espaço 
em vastos territórios” (GASPAR, 1970: 153). 

13
 Por sua vez, este termo tem origem em aestus, ou seja, maré. 
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tratar-se de uma definição generalista, introduz duas importantes noções: (i) uma de 

cariz morfológico, incidindo na forma ou configuração deste tipo de sector terminal 

dos rios; (ii) outra relativa ao facto de os espaços estuarinos estarem sujeitos ao efeito 

das marés. De um ponto de vista científico, vários autores (ELLIOT e MCLUSKY, 2002; 

MIRANDA et al., 2003; MOVELLÁN MENDOZA, 2004; OHREL e REGISTER, 2006) elegem a 

definição apresentada por PRITCHARD como a mais amplamente aceite pela comunidade 

científica e comummente adoptada na bibliografia especializada. Nesta definição, os 

Estuários são entendidos como “a semi-enclosed coastal body of water which has a 

free connection with the open sea and within which sea water is measurably diluted 

with fresh water derived from land drainage” (PRITCHARD, 1967: 3). Porém, como 

salienta BIRD, esta definição não tem em conta dois aspectos relevantes para a 

caracterização destes espaços, porquanto distintivos das suas especificidades: a sua 

morfologia e a sujeição ao efeito das marés (Cf. BIRD, 2000: 223). 

Estas limitações conceptuais levaram a que outras definições de cariz físico 

fossem ensaiadas por diversos autores, como é o caso de ODUM. Este autor introduziu 

uma importante modificação à definição de PRITCHARD ao explicitar a condição de 

sujeição à acção das marés. Os Estuários passaram, assim, a ser definidos como “uma 

massa de água costeira semi-cercada que tem uma ligação livre com o mar; deste 

modo, é fortemente influenciada pela acção das marés, e no seu interior, a água do 

mar mistura-se (…) com a água doce proveniente da drenagem terrestre” (ODUM, 2001: 

563)15. Por sua vez, FAIRBRIDGE recuperou a definição proposta por DIONNE, a qual refere 

que “an estuary is an inlet of the sea reaching into a river valley as far as the upper 

limit of tidal rise, usually being divisible into three sectors: (a) a marine or lower 

estuary, in free connection with the open sea; (b) a middle estuary subject to strong 

salt and freshwater mixing; and (c) an upper or fluvial estuary, characterized by 

freshwater but subject to strong tidal action” (DIONNE, 1963 cit in FAIRBRIDGE, 1980: 7). 

Note-se que esta definição pressupõe uma redefinição da delimitação espacial de 

                                                      
14

 Instituto António Houaiss (2003) – Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates. 

15
 Tradução portuguesa do original inglês ODUM, Eugene P. (1971) – Fundamentals of Ecology. 3rd 

Edition. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 
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sistema estuarino subjacente à proposta de PRITCHARD, na medida em que passa 

também a considerar o sector fluvial sujeito à acção da maré, caracterizado pela 

presença de água doce (portanto, sem que ocorra a condição de mistura da água do 

mar com a água doce conceptualmente estabelecida por aquele autor). 

Mais tarde, LINCOLN et al. propuseram uma nova definição, na qual está presente 

uma preocupação explícita de introdução de uma dimensão quantificável. De acordo 

com esta proposta, um Estuário pode ser “any semi-enclosed coastal water open to 

the sea having a discharge of freshwater which results in a variable salinity in a 

significant area (>100m2)” (LINCOLN et al., 1987). Todavia, à semelhança das definições 

supracitadas, também esta evidencia algumas fragilidades. Como é salientado por 

ELLIOT e MCLUSKY, da sua aplicação resultaria que (i) muitas grandes lagunas costeiras 

estariam incluídas nesta definição, (ii) a utilização da expressão “significant area” induz 

alguma subjectividade à definição proposta, pelo que é questionável, e (iii) é discutível 

se não deveria ser feita referência ao efeito das marés (Cf. ELLIOT e MCLUSKY, 2002: 818). 

Mais recentemente, BIRD definiu Estuário como “the seaward part of a drowned valley 

system, subject to tidal fluctuations and the meeting and mixing of fresh river water 

with salt water from the sea, and receiving sediment from its catchment and from 

marine sources” (BIRD, 2000: 223). Certo é que também esta definição, baseada nas 

características geomorfológicas, evidencia algumas limitações, como por exemplo a 

dificuldade de fixação dos limites interiores e exteriores de um estuário. Por sua vez, 

MIRANDA et al. (2003) elegeram a seguinte adaptação, efectuada por DYER a partir da 

definição proposta por PRITCHARD, como aquela que se apresenta conceptualmente 

mais satisfatória: “Estuário é um corpo de água costeiro semifechado com ligação livre 

com o oceano aberto, estendendo-se rio acima até o limite de influência da maré, 

sendo que em seu interior a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce 

oriunda da drenagem continental” (DYER cit in MIRANDA et al., 2003: 42). 

Face ao exposto, parece claro que, não sendo consensual, a definição de Estuário 

varia não apenas em função da perspectiva dos diferentes autores (Cf. DYER cit in ELLIOT 

e MCLUSKY, 2002: 82) – em que interferem aspectos como a base analítica de referência 

–, como também de acordo com a abordagem disciplinar que lhe subjaz e, bem assim, 
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com o conjunto de características colocadas em evidência pela mesma (o Quadro 2 

sintetiza diferentes abordagens disciplinares, identificando o conjunto de 

características relevadas por cada uma delas).  

 

Quadro 2. Abordagem multi-disciplinar do conceito de Estuário 

Abordagem 
Disciplinar 

Critério Mecanismo de Definição 

Física Fisiografia Separação abrupta entre o estuário e a zona costeira 

Processos 
hidrológicos de base 

marinha 

Penetração das marés (subdividido pelo regime de maré) 

Penetração da ondulação marinha 

Presença de correntes geradas pela densidade 

Transporte de sedimentos de origem marinha 

Química Salinidade Menor que a das águas do mar, mas superior à da água doce   

Sensibilidade Ao enriquecimento por nutrientes 

Biologia Tipo de comunidade Penetração de plâncton marinho 

Presença de espécies piscícolas marinhas 

Rota de migração para espécies piscícolas diádromas 

Presença de comunidade estuarina 

Qualidade 
Ambiental 

Classificação Baseada na biologia, estética, química e nas características 
estuarinas 

Ordenamento Espécies piscícolas 
marinhas 

Penetração interior de espécies amplamente reconhecidas 
como marinhas 

Águas de transição Baseada nas diferenças (por defeito – nem água do mar nem 
água doce) 

Legal Com um hinterland 
identificado 

Baseada numa bacia hidrográfica com uma linha de costa e 
área de transição identificadas 

Área amplamente 
considerada como 

estuarina 

Com um grau de precedência, uma área considerada como 
tal por juristas e pela percepção pública 

Recepção da 
drenagem de uma 
bacia hidrográfica 

Enquanto área para onde o escoamento fluvial é efectuado 

Conservação Suporte de biótopos 
e populações 

estuarinas 

Como uma área que se diferencia pelo seu funcionamento 
(e.g. para as aves pernaltas) ou biótopos típicos (e.g. sapais, 
pradarias de ervas marinhas) 

Fonte: Adaptado de ELLIOT e MCLUSKY, 2002 (tradução nossa). 
 

Como tal, MIRANDA et al. salientam que face à multiplicidade de trabalhos 

científicos desenvolvidos no decorrer das últimas décadas no quadro de diferentes 

abordagens disciplinares, visando o estudo do comportamento dos estuários por 

forma a solucionar os desequilíbrios ecológicos causados por diferentes actividades 

humanas (e.g. obras portuárias, navegação, recreio, efluentes domésticos e 
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industriais), tem sido sugerida a generalização destas definições para abranger uma 

maior variedade de ambientes costeiros relacionados, como: baías, enseadas e a 

região costeira adjacente influenciada pela descarga das águas de baixa salinidade (Cf. 

MIRANDA et al., 2003: 37). 

Esta aproximação ao conceito de Estuário permite ainda distinguir um conjunto 

de propriedades gerais destes espaços que contribuem para a compreensão das 

dinâmicas de ocupação e organização das actividades humanas nos territórios 

ribeirinhos que lhes são adjacentes, designadamente: 

a) Estuários como massa de água costeira – a situação geográfica dos 

estuários reflecte-se na sua classificação como espaço litoral, ainda que 

reunindo características físicas específicas (necessariamente diferenciadas 

de outros tipos de espaços litorais – e.g. costas rochosas, litorais móveis). 

Não descurando que “sur la totalité de son cours, chaque fleuve possède 

une configuration géographique et des caractéristiques physiques qui lui 

sont propres”, donde resulta que “si chaque estuaire est unique16, est 

également unique son historie, née de la vie des sociétés humaines qui se 

sont installées autour du fleuve” (ALLAIN et al., 2006: 6), verifica-se que os 

espaços estuarinos atraíram, ao longo do tempo, um leque diversificado de 

actividades, sendo algumas transversais ao conjunto dos espaços litorais. 

Tal decorreu, em grande medida, da valorização diferenciada, por parte 

destas actividades, de factores de localização – não ubíquos – 

determinantes do seu desenvolvimento, do benefício de efeitos de 

aglomeração ou de vantagens locativas indutoras do reforço da sua 

capacidade competitiva. 

b) Estuários como massa de água semi-cercada, com uma ligação livre com o 

mar – para além de interfaces terra-água, os estuários são igualmente 

áreas de contacto entre a água do mar (salgada) e a água doce proveniente 

                                                      
16 

Este entendimento é partilhado por outros autores, destacando-se o trabalho desenvolvido pelo Panel 
on Estuarine Research Perspectives, onde se afirma que “each estuary is unique in its totality” (Panel on 
Estuarine Research Perspectives, 1983: 4). 
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da drenagem terrestre, fruto da existência de uma ligação livre com o mar 

(Figura 3).  

 

Figura 3. Tipos fisiográficos de Estuários17 

 

Fonte: Adaptado de FAIRBRIDGE, 1980 (tradução nossa). 

 

De um ponto de vista morfológico, esta característica confere aos estuários 

um importante papel de charneira, enquanto áreas que estabelecem uma 

ligação efectiva com o mar. Tal foi desde cedo valorizado para a fixação de 

actividades humanas, nomeadamente actividades primárias ligadas ao 

                                                      
17

 Note-se que FAIRBRIDGE (1980) adopta uma perspectiva abrangente do conceito de estuário, 
designação sob a qual inclui: fiordes, rias, planícies costeiras, deltas estuarinos, estuários construídos 
por barras, deltas, lagunas costeiras e estuários de origem tectónica.  
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mar18 (e.g. pesca) e actividades de transporte19. Quando associada a 

interfaces oceânico-fluviais e a rios navegáveis, esta característica 

propiciou, muitas vezes, o desenvolvimento de portos de estuário e 

favoreceu a navegação interior, fazendo dos estuários importantes áreas de 

interface intermodal20 (Figura 4).  

 

Figura 4. Os Estuários como áreas de interface intermodal 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Dado que as infra-estruturas portuárias desempenham uma importante 

função de interface entre o transporte marítimo e os sistemas de 

transporte terrestre (Cf. ALEMANY, 1989: 31), tal potenciou igualmente a 

convergência de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias nestes espaços21, 

                                                      
18

 SCHRIJNEN e HOEKSTRA acrescentam que esta ligação livre com o mar, ao propiciar a convergência dos 
rios com o mar “is additionally important because the transition between the fresh waters of the rivers 
and the saline sea provides a rich source of food for marine life and is therefore as essential link 
between the land and marine ecosystems. The combination of fertile marine clay and freshwater from 
rivers makes the delta a robust location for agriculture (…)” (SCHRIJNEN e HOEKSTRA, 2010: 139). 

19
 A propósito dos dois maiores estuários holandeses (Rhine-Scheldt e Zuiderzee) e das actividades de 

transportes ali desenvolvidas, MEYER refere que “around both estuaries, two urban areas developed in 
places that offered an open connection to the sea and some protection from storms and high tides” 
(MEYER, 2010b: 69). 

20 Segundo FIGUEIRA DE SOUSA, “os portos fluvio-marítimos, mais abrigados, não exigem grandes obras de 

protecção e oferecem, regra geral, maior facilidade para o estabelecimento de terraplenos. Os maiores 
problemas colocam-se ao nível ambiental, dada a grande sensibilidade das áreas de estuário, os custos e 
os impactes de dragagens para a abertura e manutenção dos canais de navegação, os riscos de poluição, 
etc.” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 39).  

21
 Os transportes e os usos do solo estão intimamente interligados, sendo a oferta de infra-estruturas de 

transporte (e serviços de transporte associados) existente num território justificada, em geral, pela 
necessidade de resposta à procura derivada de um conjunto de funções e actividades. Assim, a 
densidade das redes de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias verificada nestes espaços 
consubstancia uma oferta que responde a uma procura agregada dinâmica, ainda que a capacidade 
estruturante de algumas actividades (incluindo as actividades portuárias) possa, por exemplo, reflectir-
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criando-se assim as acessibilidades necessárias ao alargamento dos 

hinterlands portuários. 

c) Estuários como massa de água protegida – enquanto reentrância costeira 

com uma comunicação restrita com o mar (Cf. DAY et al., 1989), os 

estuários apresentam-se como massas de água protegidas. Esta 

propriedade confere-lhes boas condições naturais de abrigo (e.g. em 

relação à ondulação do mar aberto22), o que aliado aos aspectos 

enunciados na característica anterior favoreceu: (i) a fixação e 

desenvolvimento de aglomerações humanas (que, de um modo geral, 

encontravam aqui uma maior protecção contra invasões/ataques que os 

territórios com maior exposição ao mar); (ii) a navegação (incluindo, mais 

recentemente, as actividades de recreio náutico); e, (iii) o desenvolvimento 

de infra-estruturas portuárias23. Por sua vez, estas últimas propiciaram a 

localização de outras actividades, como as actividades industriais que 

beneficiaram das acessibilidades marítimas (transporte marítimo e fluvial) 

e/ou da proximidade em relação ao plano de água (e.g. utilização da água 

em circuitos de refrigeração). Também as organizações ou instalações 

                                                      

se (directa e indirectamente) na morfologia destas redes ou nas decisões de investimento que lhe estão 
subjacentes. Sobre as razões para explicar a densidade de infra-estruturas de transporte existente nos 
espaços litorais, BARRAGÁN MUÑOZ aponta as seguintes: “movilidad de personas generada por la malla 
urbana litoral, transporte de bienes y mercancías derivado de la localización de centros comerciales, 
industriales y urbanos, acceso a playas o centros náutico-deportivos, etc.” (BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 60). 

22
 Sobre a influência das ondas nos estuários, DAVIES salienta que “wave influences are relatively small 

and the most important marine processes are those associated with the tides” (DAVIES, 1980: 180). Ainda 
sobre as condições de abrigo propiciadas pelos estuários, refere RIBEIRO, a propósito do caso do Estuário 
do Tejo, que “este enorme plano de água salgada desempenha, na vida da cidade [de Lisboa], papel do 
maior relevo: acesso fácil, abrigo e bons fundos, regularizador das marés” (RIBEIRO, 1994: 116). 

23
 Anteriormente à construção de infra-estruturas de apoio e protecção à actividade portuária (e.g. cais, 

pontões, molhes de protecção), as operações de transferência de mercadorias das embarcações para 
terra eram realizadas directamente em áreas de varadouro (e.g. praias) ou com recurso ao transbordo 
para embarcações de menor porte. Percebe-se assim que no desenvolvimento inicial das funções 
portuárias, anteriores à existência de infra-estruturas e equipamentos especializados, as boas condições 
naturais de abrigo tivessem um papel determinante.   
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militares de diferentes tipos reúnem nestas áreas condições propícias à sua 

implantação24. 

d) Estuários como massa de água fortemente influenciada pela acção da maré 

– a acção das marés, conjugada com o facto de os estuários serem uma 

“armadilha de nutrientes” e de beneficiarem “de uma diversidade de tipos 

de produtores «programados» para uma fotossíntese realmente anual” 

(ODUM, 2001: 571), justifica a sua constituição como ecossistemas de 

elevada produtividade primária25. O potencial de produção de alimento 

                                                      
24

 A este respeito, e para o caso dos EUA, o Panel on Estuarine Research Perspectives assinala que “the 
military agencies of the nation use bays for transportation, firing ranges, research on vessels and 
equipment, storage of vessels, vessel construction and maintenance, and education in naval and air 
operations” (Panel on Estuarine Research Perspectives, 1983: 4-5). Também a nível nacional são vários 
os exemplos de instalações militares que ocupam áreas de estuário; veja-se o caso do Estuário do Tejo, 
onde se localizam, por exemplo: a Escola de Fuzileiros de Vale de Zebro, em Palhais (Barreiro); a Base 
Naval de Lisboa, no Alfeite (Almada); a Base Aérea n.º 6 da Força Aérea Portuguesa (onde estão 
sediadas a Esquadrilha de Helicópteros da Marinha Portuguesa e o Centro de Treino de Sobrevivência da 
Força Aérea), no concelho do Montijo; o Complexo Militar de Alverca, localizado em Alverca do Ribatejo 
(Vila Franca de Xira); as instalações navais do Instituto Hidrográfico (que acolhem a Brigada Hidrográfica, 
o Banco de Prova de Faróis, o Banco de Prova de Agulhas Magnéticas, entre outros serviços) na 
Azinheira (Seixal). Analisando os efeitos da localização de instalações militares em espaços litorais, 
BARRAGÁN MUÑOZ aponta os seguintes efeitos positivos: “a) protección indirecta de espacios naturales 
costeros de gran valor ecológico; b) en algunas ocasiones los establecimientos militares se convierten en 
avanzadilla de un incipiente proceso de ocupación del territorio; c) presencia de iniciativas e fenómenos 
ligados a la industria militar; d) aparición de una demanda de bienes de consumo y servicios 
determinados; e) demanda de viviendas y por tanto impulso del sector de la construcción, durante una 
etapa al menos; f) generación de empleo civil en labores auxiliares tales como las administrativas, 
logísticas, etc.; g) afluencia de un volumen considerable de renta; h) presencia de instituciones y 
organismos relacionados con diversas ciencias y técnicas (cartografía, ingeniería, etc.)” (BARRAGÁN 

MUÑOZ, 1994: 73). Como efeitos negativos, o autor enumera os seguintes: “a) graves impactos 
ecológicos producidos en la fauna y flora del lugar por diferentes motivos: maniobras, necesidad de 
camuflaje, urbanización de distintas áreas, contaminación por vertidos sin depurar, por sonidos, etc.; b) 
desde el punto de vista estrictamente territorial la situación planteada puede producir discordancias 
entre las posibles regiones funcionales y las naturales; c) imposibilidad física de desarrollar otro tipo de 
actividades o usos debido a las dificultades de compatibilización que la función defensiva impone; d) 
como en todos los espacios ‘frontera’ aumenta el riesgo para la población y sus actividades económicas, 
lo que provoca su vez distintos grados de incertidumbre en cuanto al futuro; e) los intereses generales 
del país de que se trate siempre tienen prioridad sobre los particulares de los habitantes de la región 
litoral (…); f) aparición de problemas o fenómenos urbanos perfectamente definibles: efecto barrera, 
aumento o descenso de los precios de determinados bienes y servicios, creación de expectativas o 
incluso auténticos procesos especulativos producidos por el realojo de actividades o instalaciones, etc.; 
g) la masiva presencia de efectivos militares puede conllevar la aparición de ‘sobreimposiciones’ 
culturales y la consecuente pérdida de identidad cultural cuando no la propias referencias 
geoculturales” (BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 74).  

25
 A acção das marés fornece um subsídio de energia ao propiciar “o movimento alternativo da água 

[que] executa uma boa quantidade de «trabalho», removendo resíduos e transportando alimento e 
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associado a esta característica faz dos estuários um importante local de 

viveiro e de alimentação para diversas espécies, o que historicamente 

favoreceu a sua constituição como áreas privilegiadas para a captura de 

crustáceos, moluscos, peixes e aves, tendo ainda suscitado a criação de 

estabelecimentos de culturas marinhas, incluindo pisciculturas e culturas 

de moluscos e crustáceos. Por outro lado, a acção da maré, ao constituir 

uma fonte de energia, favoreceu também a instalação de moinhos de maré 

(utilizados predominantemente para a moagem de cereais), e, num 

período mais recente, a instalação de centrais de aproveitamento de 

energia das marés para produção de energia eléctrica. 

e) Estuários como massa de água com salinidade variável – a penetração 

interior da água do mar, salgada, possibilitou, quando reunidas as demais 

condições (nomeadamente a exposição ao vento, a temperatura e a 

facilidade de represamento da água através da criação de perímetros 

fechados), a utilização dos estuários para produção de sal (através do 

processo de evaporação solar), a qual tendeu a ocorrer nos sectores em 

que se verifica uma salinidade mais elevada (essencialmente no estuário 

inferior e nas áreas do estuário médio com maior teor de salinidade). 

f) Estuários como sector terminal dos rios onde ocorre a deposição de 

sedimentos continentais – o processo de deposição dos sedimentos 

transportados pelos rios faz com que as áreas de estuário sejam, de um 

modo geral, áreas férteis devido à presença de solos com elevada 

produtividade, como é o caso dos solos aluvionares26. Esta propriedade 

geral dos estuários constituiu-se, ao longo dos tempos, como um 

                                                      

nutrientes, de modo que os organismos podem manter uma existência séssil, a qual não requer um 
grande gasto de energia metabólica para a excreção e obtenção de alimento” (ODUM, 2001: 573).   

26
 No caso do Estuário do Tejo são várias as áreas de aluviões e mouchões, que resultam do processo de 

erosão fluvial de desgaste, transporte, sedimentação e acumulação de materiais transportados pelo rio. 
Segundo SOEIRO DE BRITO, em Portugal os solos aluvionares encontram-se “em áreas reduzidas nos vales 
largos do Norte e nuns quilómetros quadrados nas bacias do Tejo-Sado” (SOEIRO DE BRITO, 2005: 64). 
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importante elemento catalisador do desenvolvimento de actividades 

agrícolas, patente nos usos das áreas de estuário27. 

g) Estuários como massa de água com capacidade variável para suportar 

descargas poluentes – enquanto massa de água, os estuários apresentam 

alguma capacidade para dispersar28 e assimilar poluentes, variando esta 

capacidade em função de factores como a forma e dimensão da bacia, a 

largura da embocadura, a profundidade, a amplitude de marés, os tipos de 

corrente, a topografia da área envolvente ou a zona climática (ODUM, 2001; 

OHREL e REGISTER, 2006). Vários tipos de descargas poluentes, incluindo 

efluentes domésticos e alguns resíduos industriais podem ser decompostos 

e dispersos pelos estuários, “desde que (1) o sistema não seja também 

pressionado com venenos (insecticidas, ácidos, etc.) e (2) o ritmo de 

entrada seja controlado a níveis baixos ou moderados e não esteja sujeito 

a «choques» repentinos produzidos por descargas maciças periódicas” 

(ODUM, 2001: 569). A capacidade para suportar descargas poluentes fez dos 

estuários receptáculos dos resíduos resultantes das actividades humanas, 

sendo que a expansão urbana e o desenvolvimento de actividades 

industriais repercutiram-se em pressões crescentes sobre estes sistemas 

que, em muitos casos, ficaram sujeitos a cargas de poluição indutoras da 

degradação acentuada da sua qualidade ambiental29. De facto, “with 

                                                      

27
 Sobre esta propriedade geral dos estuários, CAMPANELLA refere que a sua conjugação com a presença 

de água doce e com as acessibilidades marítimas justificou a fixação humana, verificando ainda este 
autor que “these site-selection attributes occurred in abundance wherever sediment-laden rivers 
deposited enough alluvium at their mouths to form rich new earth and productive coastal ecosystems” 
(CAMPANELLA, 2010: xiv). 

28
 Sobre este aspecto, importa considerar a apreciação de OHREL e REGISTER, autores que salientam que 

“rivers flow in a single direction, flushing out sediments and pollutants. In estuaries, however, there is a 
constant balancing act between the up-estuary saltwater movement and down-estuary freshwater flow. 
Rather than quickly flushing water and pollutants through its system, an estuary often has a lengthy 
retention period” (OHREL e REGISTER, 2006: 2-3). 

29
 Note-se que na classificação de estuários proposta por ODUM et al. considerando a energética do 

ecossistema, é mesmo sugerido um tipo de estuário relacionado com o “aparecimento de novos 
sistemas associados ao homem” (isto para além dos “sistemas fisicamente expostos de ampla latitude”, 
“ecossistemas árcticos naturais com pressão pelo gelo”, “ecossistemas costeiros temperados naturais 
com programação sazonal” e “ecossistemas costeiros tropicais de elevada diversidade”) (ODUM et al., cit 
in ODUM, 2001: 567). 
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growing pressures, comes the increasing risk that the long recognized 

nature conservation importance of estuaries will be compromized and 

increasingly, a more pro-active approach is being adopted towards positive 

management for future generations” (TOWNEND, 2004: 5). A emergência das 

políticas de gestão ambiental dos estuários reflecte precisamente esta 

preocupação crescente com a sua conservação. 

 

I.2. Frente Ribeirinha versus Área Ribeirinha 

O termo Ribeirinho é utilizado, de forma generalizada, para se referir ao 

conjunto, ou a parte, dos terrenos envolventes a uma ribeira ou rio, corroborando 

aparentemente a sua definição corrente, enquanto adjectivo que classifica “que ou o 

que vive junto de ribeiras ou rios; assentado à margem de ribeira, de rio”30. Para além 

de pouco precisa, esta definição compósita apresenta-se igualmente pouco clara, uma 

vez que o âmbito espacial para o qual as explicações remetem não é similar, ainda que 

em ambas a utilização do adjectivo Ribeirinho pareça corresponder exclusivamente à 

parte emersa (não sendo por isso considerado o plano de água). Note-se que a 

primeira significação é espacialmente mais abrangente, na medida em que entende 

como Ribeirinho o que está junto a um rio/ribeira (não colocando em evidência a 

necessidade de contacto directo com o elemento fluvio-marítimo), embora não 

definindo limites específicos. Por sua vez, a segunda significação é mais restrita, 

reportando para a noção de Margem – i.e., para a “faixa de terreno contígua ou 

sobranceira à linha que limita o leito das águas”31. 

Na bibliografia portuguesa de cariz científico e técnico, especializada nas áreas 

do urbanismo, planeamento e ordenamento do território, assim como na bibliografia 

generalista, é frequente associar-se o termo Ribeirinho aos termos Frente (Frente 

Ribeirinha), Área (Área Ribeirinha) e Espaço (Espaço Ribeirinho) para designar a parte 

da superfície terrestre adjacente ou próxima de um rio. A análise de vasta 

                                                      
30

 Instituto António Houaiss (2003) – Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates. 

31
 Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro. 
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documentação permite concluir que estas expressões são muitas vezes utilizadas de 

forma indiferenciada e sem grande rigor conceptual, aspecto aparentemente 

demonstrativo da reduzida relevância atribuída pela comunidade científica e técnica a 

esta distinção, o que poderá dever-se a um entendimento tácito de que o significado 

das expressões é claro na perspectiva do seu remissivo espacial – faixa de terreno 

marginal a um corpo de água. Tal é, todavia, indissociável da inexistência de um léxico 

estabilizado no que concerne a estas unidades físico-geográficas, o que acaba por se 

repercutir na dificuldade de delimitação conceptual (induzindo uma falta de clareza 

conceptual e terminológica) e espacial das mesmas. 

Não obstante, a análise contextual da utilização destas expressões permite 

ensaiar uma diferenciação, baseada exclusivamente em critérios de posição 

(proximidade em relação ao plano de água), funcionais/uso do solo e âmbito espacial. 

Desta análise depreende-se que a expressão Frente Ribeirinha é utilizada, 

essencialmente, para se referir ao interface terra-água que compreende a faixa ou 

extensão de terreno contígua a um curso de água, com uso urbano/industrial e com 

um âmbito espacial restrito, e o plano de água adjacente, confinando-se a uma faixa 

de largura variável (dependendo, por exemplo, da morfologia urbana) integrada num 

conjunto urbano que contacta fisicamente com o rio (Figura 5). Esta aproximação 

interpretativa ao conceito de Frente Ribeirinha acaba por se enquadrar nas definições 

correntes de Frente de Água/Waterfront, com a particularidade de respeitar a uma 

frente de rio ou estuário. 

 

Figura 5. Esboço conceptual de Frente Ribeirinha 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Neste âmbito, destaca-se a definição de Urban Waterfront apresentada pelo US 

Federal Coastal Zone Management Act que, ao apontar para “any developed area that 

is densely populated and is being used for, or has been used for, urban residential, 

recreational, commercial, shipping, or industrial purposes” (OOCR, 1972 cit in DONG, 

2004: 7), corrobora o critério funcional/uso do solo supra enunciado. No mesmo 

sentido, ainda que apresentando uma definição mais genérica, VALLEGA considera que 

waterfront “means that part of a town which fronts on a natural body of water” 

(VALLEGA, 1993: 24). 

Outra definição de Urban Waterfront, também abrangente, é proposta por BREEN 

e RIGBY, a qual remete para as “water’s edge in cities and towns of all sizes” (BREEN e 

RIGBY, 1994: 10). Para uma delimitação mais objectiva desta definição, refira-se que os 

autores acrescentam que “a waterfront project may include buildings that are not 

directly on the water but are tied to it visually or historically, or are linked to it as part 

of a larger scheme” (BREEN e RIGBY, 1994: 10). Como se pode depreender, BREEN e RIGBY 

apontam para um entendimento de Frente de Água como orla, não estabelecendo 

uma delimitação espacial associada a um critério quantificável, mas antes remetendo 

para uma área urbana que estabelece uma relação directa de contacto (físico ou 

simbólico) com o plano de água. Esta relação não se limita, portanto, a uma dimensão 

física, incluindo o contacto visual e a relação histórica com a água, ou uma ligação a 

esta mediante a integração num amplo conjunto urbano marginal. 

Por sua vez, na perspectiva de COSTA as frentes de água em cidades fluviais 

correspondem a “un espacio de las ciudades fluviales que, representando una unidad 

conceptual dentro de su organización general (el corredor de contacto de estas 

ciudades com sus ríos), no es todavia un territorio unitario, sino la yuxtaposición de 

múltiples riberas en el espacio y en el tiempo” (COSTA, 2007a: 14). 

Alguns autores têm ainda procurado delimitar espacialmente as Frentes de Água, 

através de critérios quantitativos. É o caso de GUO que “sees the waterfront as the area 

in the city where land meets water, spatially, an area including 200m-300m from the 

interface to the water side and 1km-2km (that is about a 15min-20min walking 

distance) to the land side” (GUO, cit in DONG, 2004: 7). Sobre esta questão importa 
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ainda salientar que, no âmbito de um trabalho de investigação integrado no Projecto 

“RiProCity – Rios e Cidades, oportunidades para a sustentabilidade urbana”32, PINTO 

estabeleceu uma metodologia para a delimitação espacial de frentes ribeirinhas, 

aplicada ao universo das cidades fluviais portuguesas, com o objectivo de avaliar a 

extensão de contacto entre o rio e a cidade33. Esta metodologia baseou-se no 

pressuposto de que as áreas integradas em núcleos urbanos que distam menos de 

150m do rio desenvolvem uma relação directa de contacto com este (Figura 6). Daqui 

resulta que a Frente Ribeirinha é “equiparada à extensão de contacto assim medida: a 

extensão de cidade, medida paralelamente à margem, que se situa a menos de 150m 

do rio” (PINTO, 2007: 88). 

 

Figura 6. Método de delimitação da extensão de contacto rio/cidade (Frente Ribeirinha) 

   

Fonte: PINTO, 2007. 

 

Para além destes trabalhos, outros têm definido critérios quantitativos para 

delimitar espacialmente Frentes Ribeirinhas (ou Frentes de Água), nomeadamente 

trabalhos de natureza técnica, focados em casos específicos (e.g. masterplans ou 

planos directores para frentes de água). São disso exemplo os Township Official Plans 

                                                      
32

 Projecto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e desenvolvido 
por uma equipa do CESUR-IST e Universidade de Évora. Para maior aprofundamento sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito deste projecto de investigação vide, por exemplo, BATISTA E SILVA e PINTO (2010) 
e SARAIVA et al. (2010). 

33
 De acordo com o autor, “uma das características que mais influência terá sobre a relação entre a 

cidade e o rio é a forma como se estabelece o contacto entre ambas” (PINTO, 2007: 88). 
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de Peterborough, Muskoka Lakes e Dysart (Canadá)34. Note-se, porém, que um critério 

que limita a frente ribeirinha exclusivamente à faixa dos núcleos urbanos adjacente ao 

plano de água não é consensual, porquanto poderá remeter mais para uma 

conceptualização de Frente Ribeirinha enquanto rebordo urbano marginal do que para 

uma noção de orla ribeirinha, perspectiva presente nas várias definições supracitadas. 

Do ponto de vista técnico, uma interpretação espacialmente restrita, mas 

conceptualmente flexível de Frente Ribeirinha, é corroborada, por exemplo, pelo PDM 

de Lisboa, quando este instrumento estabelece que “a frente ribeirinha (…) não se 

restringe à faixa marginal sob jurisdição portuária mas sim ao território assinalado no 

PDM que vai da margem à crista da primeira linha de colinas que forma o anfiteatro 

aberto ao Tejo” (CML, 2008: 2) – Figura 7.  

 

Figura 7. Delimitação da Frente Ribeirinha de acordo com a proposta do PDM de Lisboa 

 
Fonte: Adaptado de CML, 2008. 

                                                      
34

 Vide Landmark Associates Limited e Fotenn (2012). 
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No mesmo sentido, GOODWIN argumenta que as frentes de água variam muito em 

termos de escala e complexidade, concluindo que “the extent of waterfront districts 

may be self-evident because they are contained between reaches of relatively 

homogeneous land uses, such as housing, large-scale industrial plants, or existing 

public waterfront parks. In other cases the boundaries may be indistinct, particularly 

where long reaches of industrial waterfront have been abandoned and only a small 

part abuts a commercial center or residential neighborhood, which might form the 

nucleus for revitalization planning efforts” (GOODWIN, 1999: 242). 

Esta análise coloca assim em evidência a dificuldade de delimitação espacial de 

Frente Ribeirinha. Um dado indissociável do facto de se tratar de uma área de 

transição, mas também da multiplicidade de critérios passíveis de consideração, e em 

que podem influir diversos factores, tais como (i) a morfologia urbana dos 

aglomerados que servem de suporte à delimitação, (ii) a natureza fisiográfica da 

superfície de contacto terra-água, (iii) a dimensão do aglomerado e da extensão de 

contacto, (iv) a perspectiva temática que enquadra o exercício de delimitação (e.g. 

perspectiva urbanística, perspectiva patrimonial, perspectiva funcional). 

O Quadro 3 sistematiza vários exemplos de aplicação de critérios de delimitação 

espacial de frentes ribeirinhas. 

 

Quadro 3. Exemplos de critérios de delimitação espacial de Frentes Ribeirinhas 

Local Critério de Delimitação Fonte 

Cidades Fluviais 
Portuguesas 

A extensão de cidade, medida paralelamente à 
margem, que se situa a menos de 150m do rio 

PINTO (2007) 

Município de Lisboa 
(Portugal) 

Território assinalado no PDM de Lisboa que vai da 
margem à crista da primeira linha de colinas 

CML (2008) 

Peterborough 
County (Canadá) 

Compreende os terrenos que estão a menos de 
150m do plano de água 

Landmark Associates 
Limited e Fotenn (2012) 

Township of Rideau 
Lakes (Canadá) 

Compreende os terrenos que confinam ou são 
adjacentes à via navegável 

Landmark Associates 
Limited e Fotenn (2012) 

Township of 
Muskoka Lakes 

(Canadá) 

Compreende os terrenos que estão a menos de 
150m do plano de água 

Landmark Associates 
Limited e Fotenn (2012) 

Township of Dysart 
(Canadá) 

Compreende os terrenos que estão a menos de 
150m do plano de água 

Landmark Associates 
Limited e Fotenn (2012) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Relativamente à expressão Área Ribeirinha, esta remete para a superfície emersa 

em contacto ou próxima do rio e para o plano de água adjacente, estendendo-se para 

o interior, para além da frente de água, embora sem limites precisos. Apresenta assim 

um âmbito espacial mais alargado, envolvendo o território que estabelece algum tipo 

de relação de natureza física, biológica, funcional/socioeconómica ou cultural35 com o 

rio, abarcando por isso vários usos do solo (Figura 8). 

 

Figura 8. Esboço conceptual de Área Ribeirinha 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como exemplo de utilização diferenciada das expressões Frente Ribeirinha e 

Área Ribeirinha, cuja interpretação corrobora as aproximações conceptuais propostas, 

destaca-se o trabalho de GASPAR (2000) sobre “A organização territorial e os 

transportes aquáticos na Área Metropolitana de Lisboa”. Neste trabalho é referido que 

“tem-se assistido, mercê de vários factores – da promoção do imobiliário ao 

mimetismo relativamente à tendência noutros países – a uma atracção pelas áreas 

ribeirinhas, enquanto áreas de lazer e áreas residenciais”, para seguidamente, a 

propósito da formulação da operação integrada do Parque das Nações como modelo 

de intervenção, o autor considerar que “é difícil36 que tal aconteça, porque vai não só 

contra as tendências de desenvolvimento da AML e de Lisboa em particular, mas 

também contra as tendências seculares de ocupação da frente ribeirinha” (GASPAR, 

                                                      
35

 Sobre esta dimensão relacional com o rio, SOUTO, ao debruçar-se sobre as “Comunidades de 
pescadores do Estuário do Tejo”, destaca que “convém (…) não esquecer os homens e as mulheres que 
nele nasceram, viveram e trabalharam (e ainda trabalham), e que deram origem a uma cultura 
ribeirinha muito própria (…)” (SOUTO, 2005a: 12). 

36
 Destaque do autor. 
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2000: 31-32). Pelo que acaba de ser exposto, percebe-se que o autor interpreta o 

conceito de Área Ribeirinha como um espaço alargado envolvente ao plano de água 

estuarino que se estende para além da Frente Ribeirinha, expressão esta que parece 

associar aos conjuntos urbanos confinados à faixa de terreno contígua ao plano de 

água. 

Por sua vez, a utilização da expressão Espaço Ribeirinho está mais relacionada 

com uma vertente ecológica, remetendo para o espaço de suporte das inter-relações 

que subjazem aos sistemas ecológicos ribeirinhos, incluindo assim o curso de água 

(rio/ribeira), as suas margens e a área emersa onde se estabelecem estas inter-

relações (Figura 9). A associação desta expressão a uma vertente ecológica está 

presente, por exemplo, no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROT-AML)37. 

 

Figura 9. Esboço conceptual de Espaço Ribeirinho 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A variabilidade das características destes sistemas ecológicos dinâmicos e de 

interface (em que se incluem as modificações resultantes de acções antrópicas, 

                                                      

37
 Transcreve-se dois excertos deste documento em que é possível perceber esta associação: “Os 

espaços ribeirinhos dos estuários do Tejo e Sado e a Orla Costeira Norte e Sul podem ter um papel 
destacado na requalificação da vida metropolitana, oferecendo condições privilegiadas para o recreio, 
lazer e turismo na ligação ao mar, aos rios e à natureza, integrando a estrutura ecológica metropolitana, 
no sentido de assegurar o necessário equilíbrio e complementaridade com os valores ambientais, 
designadamente os das áreas classificadas” (MAOT, 2001a: 28); “A sua natureza ribeirinha [Eixo Sacavém 
Vila Franca de Xira] proporcionava à partida excelentes condições naturais, mas a ocupação do território 
processou-se de uma forma pesada, não aproveitando essas potencialidades, verificando-se, 
nomeadamente, a implantação de extensos cordões de construções industriais junto ao rio que 
impossibilitam a fruição do espaço ribeirinho e impedem as ligações do sistema ecológico entre o 
interior e o rio” (MAOT, 2001a: 46). 
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nomeadamente as formas de ocupação humana), determina que a amplitude do 

espaço físico ocupado por estes habitats seja igualmente variável, dificultando o 

estabelecimento de uma delimitação espacial de Espaço Ribeirinho através de um 

critério quantitativo único de aplicação universal. 

Face ao exposto, e considerando os objectivos do presente trabalho de 

investigação, é adoptada a expressão Frente Ribeirinha, embora não se descurando as 

dinâmicas territoriais das áreas ribeirinhas adjacentes, em que estas naturalmente se 

inserem e com as quais se articulam38. Esta opção tem por base o entendimento de 

que o estudo da organização territorial dos usos e padrões de especialização das 

actividades humanas nas frentes ribeirinhas estuarinas, assim como das dinâmicas 

territoriais associadas, pressupõe uma acepção espacial e funcional abrangentes, 

indispensável à compreensão sistémica das dinâmicas de revitalização operadas na 

área de estudo.  

À luz dos objectivos delineados e das referências bibliográficas analisadas, e 

considerando a dificuldade de proposição de uma delimitação universal 

correspondente ao conceito, assume-se como âmbito espacial correspondente a 

Frente Ribeirinha39:  

a) a área que estabelece a relação de contacto do aglomerado urbano com o 

plano de água, que dista menos de 150m deste. Este critério quantitativo 

de delimitação do âmbito espacial de análise é adaptado em função da 

orografia, morfologia urbana e importância da relação urbanística e 

funcional estabelecida com o plano de água (e.g. existência de conjunto 

urbano marginal morfológica e/ou funcionalmente individualizável da 

restante malha urbana); 

                                                      
38

 Importa referir que a expressão Área Ribeirinha, ao remeter, de um ponto de vista conceptual, para 
uma área que se estende para o interior, sem limites precisos, ultrapassa o âmbito desta investigação. 
Por sua vez, o remissivo conceptual da expressão Espaço Ribeirinho ao compreender 
predominantemente uma vertente ecológica, exclui as dinâmicas funcionais e territoriais que se 
pretende compreender.  

39
 No Anexo II são apresentados os procedimentos metodológicos adoptados para a aplicação e, bem 

assim, operacionalização do conceito ao caso do ARS. 
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b) os espaços naturais, agrícolas, agro-florestais e verdes urbanos adjacentes 

ao plano de água estuarino, cuja inclusão resulta do entendimento de que 

os mesmos foram influenciados pela ocupação humana e por esta 

modelados (as marinhas e os moinhos de maré – em particular as áreas das 

suas caldeiras – são disso um exemplo paradigmático). Como tal, impõe-se 

a sua consideração no contexto da análise dos ciclos de ocupação e arranjo 

espacial das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, assim como o seu 

enquadramento nos planos e projectos de revitalização destes territórios. 

Atendendo à sua heterogeneidade, a delimitação destes espaços tem por 

base o efeito de margem da mancha/corredor de ocupação. I.e., serão 

delimitados através da identificação visual da alteração/descontinuidade 

do uso e/ou da existência de um elemento indutor da fragmentação da 

referida mancha/corredor (e.g. um caminho, uma estrada, um muro). 

  

Complementarmente, e atendendo à importância de consideração das dinâmicas 

das Áreas Ribeirinhas, será tida como referência indicativa uma área adjacente à 

Frente Ribeirinha até uma distância aproximada de 500m do plano de água40.  

 

I.3. Conceitos de Intervenção Urbana 

A complexidade e diversidade das intervenções urbanas que têm vindo a 

ocorrer em frentes de água no período pós-industrial pautam-se pelo recurso a 

diferentes conceitos para a sua classificação tipológica, os quais são genericamente 

enquadráveis nas tipologias de intervenções operadas no contexto alargado do tecido 

urbano. Justifica-se por isso o aprofundamento, clarificação e sistematização 

                                                      
40

 Uma faixa que corresponde assim à noção de Orla Ribeirinha adoptada pelo Decreto-lei n.º 129/2008, 
de 21 de Julho (que aprova o regime dos POE – Planos de Ordenamento dos Estuários) e que estabelece 
que esta “corresponde a uma zona terrestre de protecção cuja largura é fixada na Resolução do 
Conselho de Ministros que aprova o POE até ao máximo de 500m contados a partir da margem”. Esta 
delimitação é ainda congruente com aquela que é preconizada pela regulamentação dos Planos de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) para operacionalizar a noção de Orla Costeira: corresponde a 
uma faixa (“zona terrestre de protecção”) “cuja largura máxima não exceda 500m contados da linha que 
limita a margem das águas do mar” (Decreto-lei n.º 309/93, de 02 de Setembro). 
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conceptual dos vários tipos de intervenções, procurando-se aferir das suas diferentes 

naturezas, âmbitos e objectivos. Neste sentido, são analisados seguidamente os 

conceitos de revitalização urbana, renovação urbana, reabilitação urbana, 

requalificação urbana e regeneração urbana41, os mais comummente aplicados às 

intervenções operadas nestes territórios de interface. 

 

I.3.1. Revitalização Urbana 

O conceito de revitalização urbana surgiu na década de 1960, no Reino Unido, e 

nasceu da necessidade de contrariar o urban decline resultante do declínio da 

actividade industrial e portuária no período pós-II Grande Guerra (Cf. JANUZZI e RAZENTE, 

2007: 147).  

Sendo esta a génese do processo de intervenção urbana para o qual este 

conceito remete, é certo que o mesmo evoluiu ao longo do tempo como resultado das 

transformações ocorridas ao nível da natureza das políticas urbanas. Inicialmente, as 

operações de revitalização urbana tinham como principal objectivo solucionar 

problemas existentes no tecido urbano, quer de natureza mais específica (e.g. 

degradação de equipamentos), quer de âmbito espacial mais alargado (e.g. áreas 

centrais ou periféricas das cidades), predominantemente através de projectos de 

iniciativa pública. Mais tarde, e à semelhança das operações de regeneração urbana, 

também este conceito evoluiu no sentido da prossecução de intervenções 

desenvolvidas com base em parcerias público-privadas.  

Entretanto, o conceito de revitalização urbana passou a ser entendido 

genericamente como um processo que visa “tornar a vitalizar, dar nova vida (…) fazer 

intervenções em edifícios ou áreas urbanas com o fim de torná-los aptos a terem usos 

mais intensos, torná-los atractivos para desencadearem actividades que garantam a 

vitalidade da área” (PISANI, 2002: 92). A revitalização urbana remete, assim, para 

                                                      

41
 Estes conceitos têm sido aplicados às operações integradas realizadas em frentes de água: waterfront 

revitalization (SIEBER, 1997; HOYLE, 2001; GOODWIN, 2009); waterfront renewal (KRAUSSE, 1995; PROUDFOOT, 
1996); waterfront rehabilitation (HOYLE e PINDER, 1981; VOLLMER, 2009); waterfront requalification 
(PACHECO, 2007; CALENDA, 2009); waterfront regeneration (WOOD e HANDLEY, 1999; BASSET et al., 2002). 
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processos de intervenção abrangentes, tendo subjacente um “conceito capaz de 

problematizar e articular nas intervenções urbanas as diferentes dimensões do 

território urbano: ambiente e mobilidade, competitividade e conhecimento, assim 

como coesão social e qualidade de vida ou constituição de redes de cooperação 

territoriais ou sectoriais” (GUERRA et al., 2005: 11). Deve, por isso, ser entendida como 

uma estratégia ou processo que se distingue das outras intervenções urbanas 

porquanto “promove um processo com carácter inclusivo e integrador, capaz de 

provocar iniciativas, projectos e actuações – de carácter transversal e sectorial, sendo 

um instrumento de gestão do território com capacidade de utilizar, como recursos 

próprios, programas urbanos muito diferenciados, de cariz social, económico ou 

cultural” (MOURA et al., 2006: 15). De acordo com COLIN (2008), a revitalização urbana 

dos tecidos históricos pressupõe também, como princípio, a promoção da vida 

económica e social, visando o desenvolvimento urbano de forma sustentável, a 

conservação dos recursos existentes e a respectiva protecção ambiental. No que diz 

respeito ao horizonte temporal, PEREIRA e SERDOURA (2010) consideram que este tipo de 

estratégia é desenvolvido a médio/longo prazo, visando a sustentabilidade da 

intervenção e articulando as oportunidades, as vantagens competitivas e o ambiente 

urbano cada vez mais globalizado.  

O Projecto da Zona Oriental da Cidade de Lisboa (i.e. o Projecto da 

EXPO’98/Parque das Nações) é apontado por alguns autores (vide PESTANA et al., 2009) 

como um exemplo de uma operação de revitalização urbana42. A tentativa de 

articulação da malha urbana e da rede viária, assim como a modernização e 

reconversão dos antigos espaços afectos a actividades industriais, afirmaram-se como 

preocupações centrais nesta intervenção (Figura 10), havendo a preocupação de 

promover “a valorização das vertentes ambientais, socioculturais e económicas, numa 

perspectiva integrada, sustentável e de promoção da qualidade de vida” (PESTANA et 

al., 2009: 1775).  

                                                      
42

 Ainda que para outros autores corresponda claramente a uma operação de regeneração urbana. É o 
caso de SOARES, autor que afirma que “em Portugal a regeneração urbana teve o seu auge com a 
EXPO’98 e subsequente evolução para Parque das Nações” (SOARES, 2010: 1493). 
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Figura 10. Projecto da EXPO’98/Parque das Nações (Lisboa, Portugal) antes, durante e após a 
intervenção 

 

Fonte: Extraído de GUIMARÃES, 2012.  

 

Outro exemplo tido como uma intervenção de revitalização urbana respeita à 

frente ribeirinha de Bilbau (Espanha) – Projecto Bilbao Ria 2000. Um projecto levado a 

cabo a partir de meados da década de 1990, traduzindo-se, numa primeira fase, na 

limpeza e despoluição da Ria de Bilbau e, numa segunda fase, em acções de 

recuperação e qualificação de espaço público (Figura 11), envolvendo a relocalização 

das actividades portuárias aqui instaladas e a criação de novos espaços e 

equipamentos de referência, indutores da captação de novas actividades e da 

dinamização económica e social deste território. 

 

Figura 11. Ria de Bilbau (Bilbau, Espanha) antes (i) e após (ii) a intervenção 

   

Fonte: Extraído de SANCHES, 2011.  

(i) (ii)             
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Os conceitos de revitalização e reabilitação urbana são, porém, frequentemente 

utilizados de forma indiferenciada. Todavia, autores como LOPES e CORREIA (2004) 

defendem que a revitalização urbana transcende a reabilitação física e efeitos sociais e 

económicos associados. É, por isso, conceptualmente mais abrangente que a 

reabilitação urbana, pois, tal como estes autores referem, aplica-se a todas as áreas da 

cidade com ou sem identidade e características marcadas (Cf. LOPES e CORREIA, 2004).  

No mesmo sentido, os conceitos de revitalização urbana e de regeneração 

urbana são muitas vezes utilizados como sinónimos. É este o entendimento da 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), 

que perspectiva estes conceitos da seguinte forma: “por regeneração ou revitalização 

urbana entende-se uma operação de renovação, reestruturação ou reabilitação 

urbana, orientada por objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as 

acções de natureza material são concebidas de forma integrada e activamente 

combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica” 

(DGOTDU, 2008: 63). Em oposição, autores como SOARES afirmam que estão em causa 

“(…) práticas distintas que podem e devem coexistir porque comportam recursos e 

objectivos diferentes” (SOARES, 2010: 1494).  

De acordo com SOARES, o conceito de revitalização começou a entrar em desuso 

no final da década de 1990, na sequência de “mudanças significativas nas formas de 

criar, desenvolver e implementar amplos projectos em áreas urbanas consolidadas” 

(SOARES, 2010: 1494).  

 

I.3.2. Reabilitação Urbana 

As operações de reabilitação urbana terão surgido na década de 1960, como 

resultado das recomendações lançadas pela UNESCO no documento Recommendation 

concerning the safeguarding of the beauty and character of landscapes and sites, 

publicado em Dezembro de 1992 (UNESCO, 2007). Esta recomendação visava 

incentivar a preservação e, sempre que possível, o restauro do aspecto das paisagens e 
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dos sítios naturais, rurais e urbanos que apresentassem interesse cultural ou estético, 

ou ainda que formassem um ambiente natural característico.  

Nos anos 1970, estas recomendações da UNESCO foram traduzidas em medidas 

concretas. No entanto, a questão da preservação e reabilitação do património 

construído continuava a não ser equacionada como um processo global de reabilitação 

de áreas e conjuntos edificados, mas antes como orientações gerais que visavam 

contribuir e incentivar a preservação e a reabilitação. As operações de reabilitação 

urbana só foram efectivamente encaradas como uma nova política de intervenção 

urbana no final da década de 1980, passando a integrar os aspectos físicos, culturais, 

sociais e funcionais do tecido urbano apenas no final da década seguinte. 

A reabilitação urbana passou, assim, a ser entendida como uma “forma de 

intervenção sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e 

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

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-estruturas 

urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e 

de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou 

demolição dos edifícios” (DGOTDU, 2008: 60), implicando, por isso, “a intervenção 

coordenada sobre o conjunto dos elementos que constituem o tecido urbano (espaços 

de utilização colectiva, infra-estruturas e edificação)” (DGOTDU, 2008: 60). Autores 

como LOPES e CORREIA (2004) acrescentam ainda que a reabilitação urbana tem 

subjacente uma estratégia de gestão urbana integrada que se traduz em intervenções 

sobre áreas que se pretendem manter ou salvaguardar, destinadas a valorizar as 

potencialidades sociais, económicas e funcionais. Para além destas três preocupações 

principais, ROBERTS realça ainda a importância da qualificação ambiental e do 

desenvolvimento sustentável neste tipo de intervenção (Cf. ROBERTS, 2005: 24). 

Por sua vez, na perspectiva de GUERRA et al. este tipo de intervenções traduz-se 

na readequação do tecido urbano degradado, sobretudo de uso residencial, no qual 

geralmente ocorrem duas intervenções complementares: 

• No edificado (habitabilidade, qualidade da habitação, serviços e 

instalações, e isolamento térmico e acústico), implicando não somente a 
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reabilitação dos edifícios habitacionais, como a dos outros edifícios, 

incluindo mesmo a construção de equipamentos. Além disso, a reabilitação 

urbana não implica uma intervenção igual em todos os edifícios, podendo 

implicar a demolição de alguns, o restauro estrito de outros, a construção 

de novos, etc., do mesmo modo que reabilitar um edifício pode implicar a 

demolição de alguns elementos e a construção de novos; 

• Na paisagem urbana (elementos de visibilidade, fachadas, espaços de 

transição como o espaço público contíguo ao residencial), na medida em 

que as intervenções de reabilitação surgem muitas vezes associadas a 

actuações de melhoramento do espaço público ou revitalização do mesmo. 

(GUERRA et al., 2005: 18) 

 

São múltiplas e diversificadas as operações de reabilitação urbana passíveis de 

referência, tanto ao nível da intervenção no edificado como do espaço público. Na 

Figura 12 e Figura 13 são apresentados alguns exemplos deste tipo de intervenções na 

cidade de Lisboa. 

 

Figura 12. Operação de reabilitação urbana na Avenida da República (Lisboa, Portugal), antes 
(i) e após (ii) a intervenção 

   

Fonte: Extraído de CML, 2011.  

  

 

 

 

(i) (ii)             
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Figura 13. Operação de reabilitação urbana no Miradouro de Santa Catarina (Lisboa, Portugal): 
situação existente (i) e projecto (ii) 

 
 

 

Fonte: Extraído de CML, 2011.  

 

 Em suma, esta discussão torna evidente que o conceito de reabilitação urbana 

pode ser entendido como uma intervenção passível de abarcar aspectos comuns aos 

processos de revitalização, requalificação e renovação urbana, não sendo por isso 

facilmente dissociável dos demais conceitos. Ainda assim, a tónica colocada na 

manutenção, recuperação ou conservação do património construído acaba por se 

constituir como um aspecto distintivo deste tipo de intervenção. 

 

I.3.3. Regeneração Urbana 

Quanto ao conceito de regeneração urbana, este surgiu na década de 1950, nos 

EUA, no contexto dos processos de intervenção em frentes de água portuárias, tendo 

vindo a sofrer algumas mutações deste então43. Na perspectiva de SOARES, esta forma 

de intervir na cidade, resulta de uma decisão política, e corresponde a um 

planeamento essencialmente estratégico assente em intervenções de fundo com base 

                                                      
43

 De acordo com ROBERTS, a evolução do conceito foi a seguinte: nos anos 1950 era entendido numa 
óptica de reconstrução e extensão de áreas urbanas devolutas, tendo por base um masterplan; nos anos 
1960 evoluiu para a revitalização urbana, pautado por algumas tentativas de reabilitação; nos anos 1970 
prevaleceu a abordagem da renovação urbana, com um foco na renovação in situ; nos anos 1980 as 
grandes acções de desenvolvimento tomaram a primazia, baseando-se muitas vezes em projectos de 
referência; finalmente, nos anos 1990, o conceito evoluiu para uma abordagem integrada, com enfoque 
na partnership approach (Cf. ROBERTS, 2005: 14).  

(i) 

(ii) 
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em parcerias público-privadas (Cf. SOARES, 2010), à semelhança dos processos de 

revitalização urbana. Um entendimento perfilhado por CARTER, autor que defende que 

estas intervenções devem basear-se em parcerias alargadas, “which unites diferent 

levels of government and other public, private and community actors and agencies” 

(CARTER, 2005: 44). Algo que o autor justifica com base em quatro argumentos: (i) o 

impulso decorrente das agendas políticas; (ii) a natureza multidimensional e complexa 

dos problemas urbanos, que exige uma estratégia integrada, coordenada e 

multifacetada; (iii) a fragmentação de competências e de organizações actuantes em 

áreas urbanas; e, (iv) a necessidade de uma resposta adequada aos problemas 

específicos das comunidades locais (Cf. CARTER, 2005: 44).  

Este tipo de intervenção preocupa-se, de um modo geral, com: (i) o 

restabelecimento da actividade económica nas áreas em declínio; (ii) a restauração da 

coesão ou inclusão social onde se verifiquem fenómenos de exclusão; e, (iii) a 

restituição da qualidade ambiental ou do equilíbrio ecológico onde se tenha 

deteriorado (Cf. COUCH e FRAZER, 2003: 2). Percebe-se assim que “urban regeneration 

moves beyond the aims, aspirations and achievements of urban renewal, which is seen 

by Couch as «a process of essentially physical change», urban development (or 

redevelopment) with its general mission and less well-defined purpose, and urban 

revitalisation (or rehabilitation) which, whilst suggesting the need for action fails to 

specify a precise method of approach” (ROBERTS, 2005: 18).  

Tal como veio a ser perspectivada na Declaração de Toledo (aprovada em Junho 

de 2010 pelos ministros da UE – União Europeia que tutelam a pasta do 

desenvolvimento urbano)44, a regeneração urbana deve ser entendida como uma 

intervenção dotada de uma “comprehensive and integrated vision and action which 

leads to the resolution of urban problems and which seeks to bring about a lasting 

                                                      
44 

A Declaração de Toledo faz-se acompanhar do documento “Toledo Reference on Integrated Urban 
Regeneration and its Strategic Potential for a Smarter, more Sustainable and Socially Inclusive Urban 
Development in Europe”, que propõe o conceito de “Regeneração Urbana Integrada”, entendendo-o 
como “a planned process that must transcend the partial ambits and approaches (…), in order to 
address the city as a functioning whole and its parts as components of the whole urban organism, with 
the objective of fully developing and balancing the complexity and diversity of social, economic and 
urban structures, while at the same time stimulating greater environmental eco-efficiency” (Toledo 
Informal Ministerial Meeting on Urban Development Declaration, 2010: 6). 
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improvement in the economic, physical, social and environmental condition of an area 

that has been subject to change” (ROBERTS, 2005: 17). Os processos de regeneração 

urbana pressupõem ainda uma intervenção de longo prazo, que adopta uma 

perspectiva estratégica para a resolução dos problemas urbanos (Cf. ROBERTS, 2005: 17; 

CARTER, 2005: 38-43). 

Este tipo de intervenção, que poderá ocorrer em centros urbanos ou centros 

históricos, áreas com edifícios de habitação abandonados, áreas periféricas com 

edifícios de habitação degradados, antigas áreas industriais ou áreas ambientalmente 

degradadas (Cf. TEIXEIRA, 2012: 7), tende ainda a diferenciar-se por permitir a criação 

de “condições de excepção ao nível da regulamentação urbanística e administrativa, 

para urbanizar e construir melhor e mais rapidamente” (SOARES, 2010: 1491). Note-se 

ainda que a regeneração urbana, que decorre “da «fadiga» e perda de «vitalidade» da 

cidade pós-industrial” (SOARES, 2010: 1487), dá ênfase à “componente do consumo 

associado ao lazer e ao turismo” (SOARES, 2010: 1493), sendo, regra geral, 

“impulsionada por um grande evento desportivo (Jogos Olímpicos, Campeonato do 

Mundo de Futebol, etc.) ou uma grande manifestação cultural (Exposições Mundiais, 

Capital da Cultura, etc.)” (SOARES, 2010: 1492). Com efeito, “a regeneração urbana 

envolve um amplo e complexo conjunto de conceitos, práticas e procedimentos dos 

quais se destacam: 1) abrangência; 2) integração; 3) estratégia; 4) flexibilidade; 5) 

parcerias; 6) sustentabilidade” (SOARES, 2010: 1491).  

O desenvolvimento do Projecto de Regeneração Urbana numa área industrial 

desactivada nas margens do rio Tamisa, em Fulham (Londres, Inglaterra) – Imperial 

Wharf – constitui um exemplo deste tipo de intervenção urbana, que privilegiou uma 

mistura de usos (incluindo áreas residenciais de qualidade, escritórios, espaços 

comerciais, áreas de recreio e lazer), não descurando os espaços verdes urbanos na 

frente de água (Figura 14).  
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Figura 14. Imperial Wharf (Londres, Inglaterra) 

  

Fonte: Própria, 2014. 

 

I.3.4. Renovação Urbana 

O conceito de renovação urbana começou por ser utilizado no pós-II Grande 

Guerra, sobretudo nos EUA, onde a sua aplicação ocorreu num contexto de dificuldade 

de expansão dos Central Business Districts (CBD). Não obstante, tendo em vista a 

valorização das potencialidades dos espaços urbanos centrais, várias cidades europeias 

(Europa Ocidental) acabaram também por desencadear operações enquadráveis na 

tipologia de intervenções inerentes a este conceito. 

Numa fase inicial, o conceito de renovação urbana englobava termos como a 

“reabilitação” (entendida como o processo de transformação da estrutura urbana 

considerada abaixo do padrão exigido ou prescrito), “conservação” (intimamente 

relacionada com a revitalização e demolição de estruturas num dado local) e 

“redesenvolvimento” (que incluía operações de demolição, remoção e reconstrução 

total de uma dada área) (Cf. RICHARDSON, 1978). Contudo, o conceito evoluiu, passando 

a ser utilizado para qualificar os processos que pressupõem uma ruptura com o 

passado por meio da substituição das estruturas físicas existentes, através da 

demolição de áreas mais ou menos vastas, com o intuito de adaptar as cidades às 

“novas necessidades modernas” (PORTAS, 1986: 94). Em conformidade com a definição 

proposta pela DGOTDU, trata-se de uma “intervenção sobre o tecido urbano existente 

em que o património urbanístico e/ou imobiliário é substituído, no seu todo ou em 

parte muito substancial” (DGOTDU, 2008: 65). No mesmo sentido, GUERRA et al. 

acrescentam ainda que este tipo de intervenção implica a “demolição do edificado e 
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consequente substituição por novas edificações, geralmente com características 

morfológicas e tipológicas diferentes, e/ou com novas actividades económicas 

adaptadas ao processo de mudança urbana” (GUERRA et al., 2005: 17). Estes autores 

advogam ainda que as operações de renovação urbana podem facilitar algumas etapas 

complexas da reabilitação urbana, como o realojamento provisório das populações 

residentes ou os acordos com os proprietários. 

De um modo geral, estão em causa operações de larga escala45, de 

transformação integral, implicando por isso uma mudança estrutural segundo três 

dimensões básicas: 

• Dimensão morfológica (forma da cidade e da paisagem); 

• Dimensão funcional (base económica e das funções a ela associadas que 

podem desaparecer ou ser substituídas); 

• Dimensão social (esfera sociológica, geralmente substituição de residentes 

ou visitantes por outros com níveis de rendimento, instrução e estilo de 

vida diferentes). (GUERRA et al., 2005: 17) 

 

A intervenção iniciada em 2000 num amplo espaço industrial degradado em 

Poblenou (um extenso brownfield46 com cerca de 200 ha, localizado numa área central 

de Barcelona, Espanha) é comummente apontada como um exemplo de operação de 

renovação urbana. Neste caso, o Projecto 22@Barcelona visou tornar este território no 

motor económico da Catalunha, afirmando-o como um novo modelo de cidade (Figura 

15). Para tal, procedeu-se à reconversão funcional da antiga área industrial, 

apostando-se na sua dotação com equipamentos, espaços verdes, habitação, comércio 

                                                      
45

 Estas intervenções têm um carácter zonal destacado e tornam-se geralmente “áreas de renovação” 
ou “sectores de renovação” (Cf. GUERRA et al., 2005: 18). 

46
 Os brownfields são commumente entendidos como “abandoned or underutilized properties that are 

environmentally contaminated or are perceived as being contaminated from past industrial or 
commercial activities” (RUSS, 2009: 69).  
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e serviços de proximidade, assim como na criação de condições para a captação de 

investimentos empresariais na área da economia do conhecimento e inovação47.  

 

Figura 15. Projecto de renovação urbana “22@Barcelona” (Sector Llull – Pujades Llevant48), 
antes (i) e depois (ii) da intervenção   

  

Fonte: Extraído de Ajuntament de Barcelona, 2012. 

 

Por outro lado, a intervenção urbana que teve lugar na cidade de Seul (Coreia do 

Sul) constitui outro exemplo deste tipo de operação. Neste caso, a cidade foi alvo de 

uma profunda transformação urbana, no âmbito da qual foi promovida a restauração 

ecológica de um antigo canal (Canal Cheonggyecheon), antecedida pela demolição das 

infra-estruturas rodoviárias que sobre o mesmo tinham sido construídas (Figura 16). 

 

Figura 16. Canal Cheonggyecheon (Seul, Coreia do Sul), antes da operação de renovação 
urbana (i) e projecto de intervenção (ii) 

  
Fonte: Extraído de Arquitectónico, 2011.  

                                                      
47

 Neste domínio foram desenvolvidos os seguintes clusters: Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC); Conteúdos e Tecnologias Audiovisuais; Tecnologias Médicas; Energia; e, Design (Cf. Ajuntament de 
Barcelona, 2006).  

48
 O 22@Barcelona delimita seis zonas no seu interior, a saber: Llull Pujades Llevant, Perú-Pere IV, 

Campus Audiovisual, Parc Central, Eix Llacuna e Llul Pujades Ponennt. 

(i) 

(i) 

(ii)             

(ii)             
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I.3.5. Requalificação Urbana 

O conceito de requalificação urbana é frequentemente utilizado no contexto das 

múltiplas intervenções que ocorreram no tecido urbano ao longo do tempo. À 

semelhança da reabilitação urbana, pode ser entendido como um processo de 

intervenção no espaço urbano que visa a sua transformação, incluindo acções tão 

diversas como a qualificação do espaço público, a reabilitação do edificado ou a sua 

renovação. Desta forma, pode ser encarado como uma intervenção que potencia 

simultaneamente processos de revitalização urbana. Este entendimento genérico 

encontra-se plasmado na definição proposta pela DGOTDU, segundo a qual a 

requalificação urbana remete para uma “operação de renovação, reestruturação ou 

reabilitação urbana, em que a valorização ambiental e a melhoria do desempenho 

funcional do tecido urbano constituem objectivos primordiais da intervenção” (DGOTDU, 

2008: 67).  

Com efeito, à semelhança dos conceitos mencionados anteriormente, também a 

requalificação urbana constitui “um instrumento para a melhoria das condições de 

vida das populações, promovendo a construção e recuperação de equipamentos e 

infra-estruturas e a valorização do espaço público com medidas de dinamização social 

e económica. Procura a (re)introdução de qualidades urbanas, de acessibilidade ou 

centralidade a uma determinada área” (GUERRA et al., 2005: 21). Na perspectiva de 

GUERRA et al. (2005) o carácter mobilizador, acelerador e estratégico deste tipo de 

intervenção urbana orienta-se, sobretudo, para o estabelecimento de novos padrões 

de organização e utilização dos territórios, assim como para um melhor desempenho 

económico dos mesmos. Não obstante a plasticidade com que o conceito tem vindo a 

ser utilizado (incluindo a sua adopção como conceito significante de uma operação 

urbana no sentido abrangente do termo), é possível enunciar um exemplo recente tido 

como referência deste tipo de intervenção: o Projecto de Requalificação da Ribeira das 

Naus, em Lisboa (Figura 17).  
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Figura 17. Projecto de Requalificação da Ribeira das Naus (Lisboa, Portugal) 

  

Fonte: Própria, 2014. 

 

I.3.6. Síntese 

A análise anteriormente desenvolvida, assim como o objecto e objectivos do 

presente trabalho de investigação, tornam indispensável uma clarificação conceptual 

que esclareça a noção ou sentido da aplicação contextual de um conjunto de conceitos 

basilares, permitindo diferenciar – pela sua significância – a natureza, o âmbito e 

objectivos dos processos e/ou projectos considerados.  

Com efeito, do aprofundamento analítico dos conceitos de intervenção em 

espaço urbano é evidente que não se verifica um claro consenso na comunidade 

técnica e científica acerca das dimensões analíticas acima enunciadas. Por um lado, é 

comum que diferentes autores apliquem conceitos distintos às mesmas intervenções 

urbanas, algo indissociável do facto de actuarem sobre o mesmo objecto e de 

comungarem algumas orientações e objectivos. Por outro lado, a significância destes 

conceitos é mutável no tempo (veja-se o exemplo do conceito de regeneração 

urbana), ocorrendo ainda uma sucessão temporal dos mesmos (através de um “ciclo” 

de emergência, consolidação, amadurecimento, declínio e substituição), o que tem 

subjacente a necessidade de inovação e criatividade nas políticas urbanas e processos 

de intervenção urbana. 

Tendo por base esta discussão, e atendendo às especificidades das intervenções 

executadas ou planeadas/projectadas para o objecto empírico da investigação, 
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adopta-se a seguinte abordagem conceptual aplicada às frentes ribeirinhas estuarinas 

do ARS (e que é inspirada na proposta de BRUNO SOARES
49): 

• Revitalização de Frentes Ribeirinhas – entendido como um conceito 

genérico e abrangente, utilizado, grosso modo, para se referir, de forma 

indiferenciada, aos vários tipos de intervenções (de diferentes naturezas, 

âmbitos e objectivos) que ocorrem em frentes ribeirinhas. 

• Regeneração Urbana de Frentes Ribeirinhas – entendido como um 

processo de intervenção integrado em territórios com uma extensão 

alargada, funcionalmente obsoletos, urbanisticamente devolutos e 

ambientalmente degradados. Um processo presidido por uma perspectiva 

estratégica a implementar num horizonte de longo prazo, envolvendo 

parcerias alargadas (público-público, público-privado e/ou privado-privado) 

e contemplando as dimensões urbanística, económica, social e ambiental. 

Estas transformações pressupõem geralmente: (i) a alteração dos usos do 

solo (e, eventualmente, a resolução de passivos ambientais existentes – 

e.g. a descontaminação dos solos); (ii) a criação de condições estruturais 

para o desenvolvimento de novas actividades económicas (e.g. criação de 

novas acessibilidades, criação de espaços vocacionadas para o acolhimento 

de actividades económicas – e.g. parques de negócios, parques 

empresariais, incubadoras de empresas); (iii) a criação de equipamentos e 

espaços-âncora (usualmente vocacionados para o consumo e lazer – e.g. 

espaços comerciais, museus) que permitam dinamizar socialmente o 

território intervencionado; (iv) a criação de elementos de referência (e.g. 

diferenciação pela singularidade arquitectónica, equipamentos com 

capacidade de atracção e projecção regional, nacional ou internacional) 

que contribuam para a criação de uma nova imagem do território e, desta 

forma, o tornem mais atractivo. 

                                                      

49
 A tipologia de intervenções em frentes ribeirinhas proposta por este autor remete para a 

“regeneração de áreas portuárias/industriais; requalificação de frentes urbanas ribeirinhas existentes; e 
revalorização de espaços naturais ribeirinhos, na proximidade das áreas urbanas” (BRUNO SOARES, 2004: 
6). 
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• Requalificação Urbana de Frentes Ribeirinhas – entendido como um 

processo que visa a (re)qualificação física de frentes ribeirinhas em declínio 

(com uma forte preocupação com a valorização do espaço público), 

integrantes dos perímetros urbanos ou de áreas com estes confinantes, 

criando condições para a melhoria da sua articulação com o tecido urbano 

adjacente, para o aumento da atractividade das áreas intervencionadas nos 

planos económico e social, assim como para o reforço da sua centralidade. 

 

Para além das intervenções enquadráveis nesta abordagem conceptual aplicada, 

os processos de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS têm ainda 

contemplado os espaços naturais e naturalizados. Atendendo à sua especificidade, 

adopta-se o conceito de “Revalorização Ambiental de Frentes Ribeirinhas”, entendido 

como: um processo de intervenção que visa a (re)valorização de espaços naturais 

através da prossecução de medidas orientadas para a melhoria das condições 

ecológicas e que promovem a sua utilização sustentável por parte da comunidade (e.g. 

recreio e lazer, infra-estruturas/equipamentos ligeiros de suporte à fruição da 

paisagem/valores naturais, actividades de educação e sensibilização ambiental) e/ou 

para o desenvolvimento de actividades económicas compatíveis com a sua 

conservação (e.g. turismo de natureza). 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

Tal como referido anteriormente, as frentes de água têm vindo a ser objecto de 

várias abordagens temáticas e disciplinares, de que resultou uma profusão de 

publicações de cariz científico e técnico. Atendendo a este facto e considerando a 

abordagem e objecto do presente trabalho de investigação, optou-se por colocar o 

enfoque na problematização das transformações ocorridas nas frentes de água no 

período pós-industrial, discutindo-se as transformações funcionais e urbanístico-

territoriais, assim como o papel atribuído ao património e identidade cultural nos 

processos de revitalização destes territórios. Esta análise é antecedida por uma 

discussão e contextualização, necessariamente concisa, da cidade no período pós-

industrial, onde se procura captar o essencial das manifestações deste paradigma na 

forma de pensar e fazer a cidade. 

 

II.1. A Cidade no Período Pós-Industrial 

O pós-II Guerra Mundial marcou uma profunda transformação nos paradigmas 

tecnológicos e territoriais, fazendo denotar os efeitos do processo de 

desindustrialização da economia (ocorrido nas economias ocidentais, em geral), 

marcado pelo declínio da indústria pesada e por mutações assinaláveis na indústria 

dos transportes marítimos. A rigidez processual que tinha marcado o “período 

fordista” deu então lugar a uma nova sensibilidade pós-moderna (Cf. LASH E URRY, 

1987), que ditou a emergência de um novo ciclo da vida da cidade.  

Até aqui, a cidade (“cidade industrial”) assentava na segregação funcional e 

social (Cf. LIPIETZ, cit in BARATA SALGUEIRO, 1998: 40), nas relações de complementaridade 

e interdependência, na organização territorial segundo hierarquias e na 

homogeneidade das áreas sociais que, desde logo, traduzia o novo papel 

desempenhado pelo espaço, e seu zonamento funcionalista, no desenho da cidade. A 

segunda metado do século XX viu, porém, declinar o sistema fordista e ecludir um 

novo paradigma de cidade, necessariamente influenciado pelas transformações que o 

incremento da mobilidade, as crises económicas decorrentes das crises do petróleo ou 
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a reestruturação das economias ocidentais imprimiam ao espaço urbano. Um 

paradigma que assume diferentes denominações: “cidade contemporânea”, “cidade 

pós-industrial”, “cidade pós-moderna”, “cidade pós-fordista” ou “cidade pós-

capitalista”50.  

Embora este período seja comummente assumido como “pós-moderno”, “pós-

fordista” ou “pós-industrial”, a literatura científica não é consensual sobre a ocorrência 

de uma superação completa do fordismo e, bem assim, do paradigma anterior. Antes 

reconhece-se a emergência de um novo modelo de cidade, sendo esta assumida como 

um sistema mais complexo, marcado por um padrão aleatório de novos 

acontecimentos urbanos, menos rígido e mais policêntrico (Cf. ASCHER, 1998), e onde 

se evidenciam e destacam identidades locais, descobertas e valorizadas pelo processo 

de globalização. 

De facto, de acordo com SAVITCH, a cidade pós-industrial “deals with processing 

and services rather than manufacturing, intellectual capacity rather than muscle 

power, and dispersed office environments rather than concentrated factories (SAVITCH, 

cit in MARSHALL, 2001: 8). Estamos, pois, perante uma nova forma de organização do 

espaço urbano marcada não só pela flexibilidade de estruturas (racionalização 

financeira, concentração de recursos, alocação mais eficiente dos factores de 

produção), mas também pela fragmentação territorial e social e pela segregação51 à 

micro-escala (Cf. SMITH, 1996), com fortes repercussões na organização funcional da 

cidade. 

No caso das cidades portuárias, as novas lógicas de organização económica e de 

apropriação do espaço, que marcaram a eclosão da cidade pós-industrial, traduziram-

                                                      
50

 Sobre as diferentes denominações atribuídas a este período e sobre o processo de transição que lhe 
subjaz, vide BELL (1974), PIORE e SABEL (1984), CALLINICOS (1989), HARVEY (1989), SOJA (1989), BENKO e 
STROHMAYER (1997), DEAR (2000), DEAR e FLUSTY (2002). 

51
 Paralelamente, com a segregação surgem casos em que grupos sociais muito diferentes partilham o 

mesmo espaço. Esta situação é particularmente nítida “nos bairros antigos com qualidade ambiental e 
patrimonial que têm sido objecto de acções pontuais de nobilitação (gentrification)” (BARATA SALGUEIRO, 
1998: 43). Embora apresente relevância no contexto das modificações que ocorreram na transição da 
cidade industrial para a cidade pós-moderna, o aprofundamento do fenómeno da “gentrificação” 
ultrapassa o âmbito do presente trabalho. 
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se em profundas alterações funcionais. As transformações dos navios, a redução do 

tempo de escala, os novos métodos e técnicas de carga e descarga, as novas formas de 

acomodação das mercadorias, a necessidade de maiores áreas de terrapleno e maiores 

profundidades nas bacias portuárias ou a necessidade de maiores níveis de 

conectividade do porto a infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias de alto débito, são 

exemplos de factores que induziram uma nova forma de relação da cidade com as suas 

frentes de água (escala urbana) e com o seu território de inserção (escala regional), 

mas também uma nova forma de pensar a cidade portuária.  

Corroborando esta perspectiva, SIEBER refere que “waterfront revitalization are 

conditioned by a common set of underlying structural changes (…) as a consequence of 

global economic integration, and that are transforming the economic function of a 

large and particular set of its cities in a post-industrial direction” (SIEBER, 1997: 134). O 

mesmo autor salienta ainda que “post-industrial transition has resulted in the 

ascendancy of service and information industries in urban economies, and the 

increasing colonization of downtown and waterfront districts by new urban 

professionals; by tourists, including business travelers; and by suburban visitors” 

(SIEBER, 1997: 134).  

Esta orientação das transformações funcionais ocorridas nas frentes de água 

urbanas tende, então, a satisfazer algumas das necessidades de consumo cultural da 

sociedade e de afirmação da cidade pós-industrial: (i) oferece um novo espectro de 

experiências culturais de base territorial; (ii) apresenta um conjunto de oportunidades 

para o desenvolvimento de novas actividades que tiram partido da posição de 

charneira terra-água (e.g. habitação, náutica de recreio); (iii) constitui uma 

oportunidade de reconversão de antigos espaços para novos usos/funções; e, (iv) 

possibilita a exploração de novos nichos (Cf. NORCLIFFE et al., 1996: 132). 

 

II.2. As Frentes de Água no Período Pós-Industrial 

As frentes de água têm conhecido importantes transformações ao longo do 

tempo em termos de usos e funções, com particular destaque nos últimos cinquenta 
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anos. Alargando o período de análise, um recuo ao século XIX permite verificar que a 

proximidade às frentes de água constituía uma vantagem competitiva para várias 

actividades industriais, beneficiando da acessibilidade conferida pelo porto/transporte 

marítimo. Segundo MARSHALL, “the edge between city and water, between the 

production site and its transport basing point, was the most intense zone of use in the 

nineteen century” (MARSHALL, 2001: 5). Como tal, os usos industriais predominavam 

nas frentes de água urbanas, com destaque para as funções portuárias e industriais 

dependentes da acessibilidade conferida pelo porto para o desenvolvimento da sua 

actividade (com destaque para a importação de matérias-primas e exportação de 

produtos transformados). Tal permitiu o gradual florescimento de um conjunto de 

actividades directa e indirectamente ligadas ao porto. RAFFERTY e HOLST colocam este 

aspecto em evidência quando afirmam que “at first the waterfront is only a docking 

area, a place where passengers and goods embark and disembark. As the region’s 

economic life becomes more diverse, the waterfront becomes home not only to 

maritime industries, such as cargo handling, fishing, and shipbuilding and repair but 

also to other commercial ventures. Shops, inns, and small hotels spring up to serve the 

needs of the shipping industry; factories are built to manufacture the goods to be 

shipped” (RAFFERTY e HOLST, 2004: 7-10). 

Entretanto, no caso das infra-estruturas portuárias, a evolução ocorrida desde a 

Revolução Industrial foi determinada pela mutabilidade mais ou menos acentuada das 

suas funções, induzida por factores como as transformações tecnológicas nos navios, 

nos equipamentos de apoio à movimentação de mercadorias e nas técnicas de 

armazenagem, a que se juntaram transformações nos padrões do comércio 

internacional, modificações na organização dos transportes marítimos, evolução dos 

sistemas de informação e comunicação e o alargamento e complexificação das 

cadeias/redes logísticas globais. Como resultado destas mutações, assistiu-se a uma 

concomitante evolução da estrutura, morfologia e extensão dos espaços ocupados por 

actividades portuárias e actividades industriais, que evidenciou a necessidade: (i) de 

adaptação destas estruturas às dinâmicas do mercado; (ii) de acompanhamento das 

lógicas de organização das actividades produtivas; e, (iii) de valoração diferenciada de 

factores locativos por parte das mesmas ou de resposta aos desafios de 
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competitividade emergentes (e.g. traduzida na adopção de orientações estratégicas 

conducentes à especialização ou à polifuncionalidade dos portos no contexto do 

tráfego marítimo internacional).  

Com efeito, as transformações tecnológicas acabaram por redefinir a relação 

entre o transporte e a indústria, com reflexos na ocupação das frentes de água. É 

precisamente neste sentido que MARSHALL afirma que “the concurrent advancements 

of road, rail and water transport, combined with the requirements of containerization, 

have shifted the basic points of global water transport away from previously historic 

waterfronts” (MARSHALL, 2001: 5). Os modelos de transformação e renovação portuária 

propostos por Bird (Figura 18 e Quadro 4), Hoyle (Quadro 5) e Hayuth52 (Figura 19) 

ilustram precisamente este processo.  

 

Figura 18. “Modelo de Anyport” proposto por Bird 

 

Fonte: FIGUEIRA DE SOUSA, 2004.  

 

 

 

 

 

                                                      
52

 O Modelo de Hayuth tem como particularidade o facto de introduzir, pela primeira vez, uma 
perspectiva ambiental (para além das dimensões/sistemas espacial e económica/funcional) na análise 
deste processo. 
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Quadro 4. Interpretativo do “Modelo de Anyport” 

 Modelo Original 
Reino Unido (Bird, 

1963) 
Características 

Modelo Adaptado 
África Oriental 
(Hoyle, 1983) 

Implantação I Primitiva Corresponde à existência de pequenos 
cais adjacentes ao centro urbano, com a 
presença de algum comércio e 
armazenagem 

Tráfego Costeiro 

Expansão II Expansão dos 
cais na 
continuidade do 
porto primitivo 

Verifica-se a expansão dos cais e 
posterior construção de novas docas e 
cais, como resposta ao crescimento dos 
tráfegos de passageiros e mercadorias. 

Este deve-se também à integração das 
ligações ferroviárias e consequente 
alargamento da acessibilidade ao 
hinterland. 

Verifica-se uma importante expansão 
das actividades relacionadas com o 
porto, incluindo as actividades 
industriais 

Primitivo 

III Construção de 
cais na 
continuidade do 
porto primitivo 

Extensão dos cais 
na continuidade 
do porto primitivo 

IV Construção de 
docas 

Desenvolvimento 
de novos cais 

V Desenvolvimento 
de novos cais 

Especialização dos 
cais 

Especialização VI Especialização 
dos cais 

O crescimento do número e dimensão 
dos navios especializados, onde se 
destaca o fenómeno da 
contentorização, obriga à dotação de 
infra-estruturas portuárias de recepção 
e manuseamento. 

Assiste-se à saída das actividades 
portuárias das suas localizações 
originais, que são, então, sujeitas a 
operações de reconversão dos portos. 

Contentorização 

Fonte: HOYLE e KNOWLES, 1998 in FIGUEIRA DE SOUSA, 2004. 
 

Resulta daqui uma separação espacial entre o porto e a cidade, com o primeiro a 

procurar: (i) novas áreas de expansão não condicionadas pela ocupação urbana; (ii) 

melhores acessibilidades marítimas; e, (iii) mais fácil articulação modal com as grandes 

infra-estruturas de transporte terrestre. Por sua vez, o progressivo abandono das 

frentes de água urbanas, até então ocupadas com funções portuárias/industriais, 

reflectiu-se num processo de decadência e desocupação (como resultado da 
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relocalização das infra-estruturas portuárias e industriais53 e do fenómeno de 

desindustrialização, com repercussões económicas e sociais não negligenciáveis), tal 

como bem salientam KIRKWOOD (2001) e PAGE (1997).  

 

Quadro 5. Estádios de evolução do interface cidade-porto propostos por Hoyle 

Estádio 
Cidade           Porto 

 
Período Características 

I. Porto Primitivo 

 

Até ao séc. 
XIX 

Forte associação espacial e funcional 
entre a cidade e o porto 

II. Expansão da Cidade-
Porto  

Séc. XIX – 
princípios 
do séc. XX 

O rápido crescimento portuário, 
comercial e industrial obriga os portos 
a desenvolverem-se para além dos 
perímetros urbanos, com cais lineares 
e indústrias de transformação de 
matérias-primas 

III. Cidade-Porto 
Industrial Moderna 

 

Meados do 
séc. XX 

O crescimento industrial (sobretudo 
refinarias) e a introdução dos 
terminais de contentores e ro-ro, 
exigem a separação entre o porto e a 
cidade e maiores espaços 

IV. Retirada da Frente 
Aquática 

 

1960-1980 As alterações nas tecnologias 
marítimas induzem o crescimento de 
áreas de desenvolvimento industrial 
separadas fisicamente do porto 

V. Redesenvolvimento 
da Frente Aquática 

 

1970-1990 Os grandes portos marítimos 
modernos consomem vastas áreas 
terrestres e marítimas, levando à 
reconversão urbana das áreas centrais 

Fonte: HOYLE, 1988 in FIGUEIRA DE SOUSA, 2004. 
 

 

 

 

 

                                                      
53

 Este movimento traduziu-se no afastamento entre os portos e as cidades, com os primeiros a 
procurarem locais de águas mais profundas e terrenos mais amplos, para responder às novas 
necessidades do transporte marítimo e da tecnologia portuária, arrastando consigo as actividades 
industriais. Com a crise económica dos anos 1970-1980 e com a tendência para a terciarização da 
economia, os “núcleos antigos” industriais esvaziaram-se de funções, surgindo assim amplos espaços 
devolutos com localizações centrais. 
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Figura 19. Modelo de organização da frente de água proposto por Hayuth 

 

Fonte: HAYUTH, 1988 in DUCRUET, 2005 (tradução nossa). 

 

Os espaços devolutos libertados pelas funções portuárias e industriais – terrenos 

expectantes, edifícios desactivados, infra-estruturas obsoletas, solos e fundos 

contaminados –, fruto deste processo ocorrido na transição para o período pós-

industrial, deram origem a territórios funcionalmente obsoletos (e descontínuos), 

evidenciando-se o “abandonment of vast industrial areas, buildings deserted, 

productive plants closed, with the relative problems of deterioration of both a physical 

and social nature of relevant portions of urban fabric” (BRUTTOMESSO, 2001: 39). 

Não obstante, as oportunidades económicas e urbanísticas que estes espaços 

centrais funcionalmente obsoletos encerravam e o desejo/reivindicação de fruição de 

espaços públicos nas frentes de água por parte das populações, constituíram um 

importante estímulo para a sua reconversão e reutilização (BRUTTOMESSO, 1991; HOYLE, 

1992; BREEN e RIGBY, 1994). A decadência e obsolescência destas áreas industriais 

urbanas permitiram, pela primeira vez, a criação de oportunidades singulares de 

transformação urbana, nomeadamente “intervenções urbanas estratégicas localizadas 
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dentro das áreas centrais e consolidadas da cidade (…) e operações de renovação de 

brownfields como forma de modernização das suas zonas centrais (centros antigos ou 

novas centralidades)” (COELHO e COSTA, 2006: 2). As antigas áreas portuárias/industriais, 

pela sua localização central e pela sua proximidade à água passam, assim, a ser 

encaradas como “espaços de abordagem incontornável nas políticas urbanas e uma 

«mais-valia» nas estratégias de revitalização das cidades (Cf. OCHOA, 2005: 32).  

As frentes de água urbanas, outrora entendidas como territórios privilegiados 

para a instalação de actividades industriais passam, desta forma, a ser encaradas como 

uma nova “categoria” no quadro dos elementos que articulam e definem a estrutura 

urbana na cidade pós-industrial54. Segundo BRUTTOMESSO, “the outstanding features of 

the waterfront redevelopment process suggests that this type of area is of great 

«strategic» importance for the destiny of the city: a testing ground for verifying 

policies” (BRUTTOMESSO, 2001: 47). Desta forma, as frentes de água podem ser 

perspectivadas como paradigmas da condição das cidades pós-industriais, cabendo-

lhes não só “(…) the task of maintaining the character of border zone between the 

water and the city” (BRUTTOMESSO, 2001: 43), mas também “(…) to recreate the image 

of the city, to recapture economy investment and to attract people back to deserted 

downtown” (MARSHALL, 2001: 5). 

De acordo com KNAAP e PINDER, este processo de revitalização das frentes de água 

no período pós-industrial deve ainda ser entendido à luz de dois fenómenos, i.e. 

“redevelopment of the housing stock and urban economic reconstruction and 

development” (KNAAP e PINDER, 1992: 157), os quais ter-se-ão processado em 

diferentes ciclos (Gráfico 1). Concretizando, argumentam os autores que durante o 

período de crescimento ocorrido na década de 1960 se verificou um parco interesse 

sobre a revitalização económica das áreas portuárias devolutas; posteriormente, no 

                                                      
54

 Não obstante, neste processo de reapropriação da frente de água, REMESAR salienta que o modelo 
precedente (“cidade industrial”) acabou por romper com o equilíbrio físico e simbólico entre a estrutura 
urbana e a água (Cf. REMESAR, 2002: 14). Ademais, os inquéritos sensoriais levados a cabo por LYNCH 
mostram que “a frente portuária era também, em geral, conhecida e lembrada pela sua actividade 
específica. Mas o sentido da água era menos claro, dado que ficava oculta por muitas estruturas e a vida 
até desaparecera das actividades do velho porto. Na sua maioria os inquiridos não conseguiam sequer 
estabelecer uma relação concreta entre o rio e a zona portuária” (LYNCH, 1960 cit in RESSANO GARCIA, 
2010: 111), como se esta nem existisse.  
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decorrer dos anos 1970, quando muitas actividades tradicionais entraram em declínio 

devido à emergência da nova economia de serviços, recrudesceu o interesse por estas 

áreas. 

 

Gráfico 1. Foco das políticas urbanas no pós-II Grande Guerra 

 
Fonte: KNAAP e PINDER, 1992 (tradução nossa). 

 

As frentes de água passam, assim, a ser assumidas como espaços de 

oportunidade para (i) a criação de novas dinâmicas territoriais (DESFOR et al., 1989 e 

DESFOR et al., 1994), (ii) a emergência de novas áreas de polarização da vida quotidiana 

das cidades (i.e. novas centralidades), e para (iii) a afirmação de novos usos e funções, 

não só assentes na componente habitacional e comercial, mas também nas vertente 

turística e cultural. 

 

II.3. Intervenções em Frentes de Água: Especificidades de um Fenómeno Global 

Tal como anteriormente referido, no período pós-industrial multiplicaram-se, um 

pouco por todo o mundo, as operações de revitalização de frentes de água, ainda que 

com dimensões de intervenção muito variáveis. Um processo cuja oportunidade – que 
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brotou da retirada das funções portuárias/industriais – deve-se, fundamentalmente, a 

três factores: (i) disponibilidade de espaço edificado e não edificado próximo do centro 

das cidades; (ii) crescimento da actividade económica, em particular dos serviços; (iii) 

consciência da importância de restabelecer a relação entre as pessoas e a água55, 

aspectos que colocam grandes – mas diferentes – desafios às cidades (Cf. GUIMARÃES, 

2006: 139). Neste sentido, BRUTTOMESSO refere que “many cities have reacted (…) with 

programs of regeneration and revitalization of the run-down areas, demonstrating that 

they have understood that the «post industrial» phase (…) must be interpreted in a 

positive sense, as an opportunity for re-launching the urban economy, for trying out 

new objectives and new challenges” (BRUTTOMESSO, 2001: 39-40). 

Como tal, nestas operações de intervenção urbana denota-se uma preocupação 

transversal com a criação de espaços que possibilitem a reapropriação pública das 

frentes de água através da: (i) eliminação das barreiras físicas entre a cidade e o plano 

de água (Cf. HOYLE, 1997: 150); (ii) redescoberta e promoção do valor cénico e natural 

das frentes de água; (iii) aproximação da população à água, possibilitando o acesso 

físico a este território de charneira (e. g. através da pedonalização destas áreas ou da 

criação de espaços públicos vocacionados para o recreio e lazer, dotados de 

equipamentos e serviços de apoio)56; e, (iv) criação de espaços ou equipamentos-

âncora capazes de satisfazer as diferentes necessidades específicas que subjazem à 

procura – ou procuras – deste território. Neste contexto, agentes públicos e privados 

passaram progressivamente a perspectivar as frentes de água como espaços 

privilegiados para a promoção e desenvolvimento de projectos multifuncionais, 

contemplando as actividades lúdico-recreativas, comerciais, residenciais e de 

escritórios, atribuindo-lhes desta forma novos usos e novas funções.  

                                                      
55

 SAMPERI considera mesmo que um dos três factores (a par da disponibilidade de extensas áreas 
subutilizadas no centro das cidades e do forte crescimento do sector dos seviços) “in making the 
waterfront take off was the near magnetic relationship between the waterfront and people” (SAMPERI, 
1986: 48) 

56
 Esta preocupação está presente em várias intervenções, como é por exemplo o caso do Port Vell em 

Barcelona, onde foram criados eixos de conectividade e interacção entre a cidade e a sua frente de 
água, permitindo a circulação pedonal sem barreiras físicas notáveis (Figura AIII-1, Anexo III). 
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Na perspectiva de BARATA SALGUEIRO, “a reabilitação e renovação de áreas 

industriais antigas e degradadas fomentam a mistura de usos (o crescimento de 

empreendimentos mistos com habitação, comércio, lazer e escritórios), contrariando 

os princípios de zonamento funcionalista e a criação de «novas centralidades», 

favorecendo a proliferação de implantações pontuais que adquirem visibilidade” 

(BARATA SALGUEIRO, 1998: 42). Já BRUTTOMESSO entende que “it is the co-presence of 

numerous activities on the waterfront that gives life to new pieces of city” 

(BRUTTOMESSO cit in MARSHALL, 2001: 9), acrescentando ainda este autor que “the mix of 

functions referring to the different sectors of the principal urban activities (economic-

productive, residential, pertaining to culture and leisure, mobility), often represents 

the keystone to the success to redeveloping a waterfront” (BRUTTOMESSO cit in 

MARSHALL, 2001: 9). Esta é igualmente a filosofia orientadora dos projectos de 

intervenção desenvolvidos no contexto de grandes eventos, e não exclusivamente na 

óptica de políticas urbanas apostadas na “regeneração”57.  

Não obstante tratar-se de um fenómeno global58, as características próprias de 

cada cidade (e.g. de natureza urbano-morfológica, económica, social ou institucional) e 

do interface terra-água, influenciaram a natureza, âmbito e objectivos destas 

intervenções, ao pressupor a existência problemas distintos e, bem assim, o 

desenvolvimento de respostas diferenciadas59. Tendo por base esta acepção, e numa 

perspectiva global, MEYER procurou perceber e tipificar os diferentes contextos de 

partida para estas intervenções, incidindo a sua análise nas características 

diferenciadas de cada cidade (nomeadamente a dimensão, as especificidades 

territoriais, a tipologia das infra-estruturas portuárias e o nível de desenvolvimento das 

                                                      
57

 É o caso do “Parque das Nações” (Lisboa, Portugal), em que a habitação, o comércio, os serviços e o 
lazer se aliam ao consumo e ao divertimento como forma de criar uma imagem da frente de água 
positiva e de qualidade. 

58
 Neste sentido, HOYLE afirma que “waterfront redevelopment is thus not just a local phenomen (…) it is 

a global phenomenon now” (HOYLE, 1997: 149). Por sua vez, MILLSPAUGH refere-se mesmo às operações 
de revitalização das frentes de água urbanas como “a keynote of economic development in post-
industrial cities around the world” (MILLSPAUGH, 2001: 74). 

59
 É precisamente neste sentido que BREEN e RIGBY classificam este fenómeno de transformação das 

frentes de água como um fenómeno complexo e multifacetado (Cf. BREEN e RIGBY, 1994: 2). 
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actividades portuárias). Uma análise que conduziu à identificação de quatro grandes 

“modelos” de cidades portuárias:  

• Modelo Norte-Americano – estas cidades caracterizam-se por apresentar 

historicamente uma clara ligação com o porto, em que “the piers 

[developed at right angles] are (…) the continuation of the street network 

into the water” (MEYER, 1999: 53). Neste modelo, de que é exemplo a 

cidade de Nova Iorque, está presente uma intenção clara das intervenções 

em frentes de água no sentido da criação de “imagens para o turismo de 

massas” e imagens “de poder e prosperidade” (GUIMARÃES, 2006: 124). 

• Modelo Britânico – por oposição, neste modelo, o porto tendia a estar 

separado fisicamente da malha urbana, como resultado da necessidade de 

afirmar a cidade enquanto metropolis moderna, como aconteceu no caso 

de Londres. 

• Modelo Mediterrânico – neste modelo o porto apresentava um 

enquadramento natural na cidade, sendo que “the city often appears to be 

embraced by a natural bay” (MEYER, 1999: 53). Em cidades como Barcelona, 

Génova e Lisboa, era atribuído ao mar uma importância acrescida, “not 

only in a technical aspect – as infrastructure for shipping – but also in a 

political sense: as a free territory (…)” (MEYER, 1999: 115). 

• Modelo do Noroeste Europeu – neste modelo a susceptibilidade a 

inundações de cidades como Roterdão e Antuérpia impôs preocupações 

constantes com a construção (e localização) dos diques, que marcam 

fortemente a paisagem e que formaram “not only a division between land 

inside and outsider the man-made barriers, but also between the city and 

the tidal port” (MEYER, 1999: 53).  

 

No âmbito de cada um destes modelos, e no que se refere às operações de 

intervenção em frentes de água, MEYER (1999) destaca como referências: Londres 

(Modelo Britânico), com o Projecto de Renovação das Docklands; Barcelona (Modelo 

Mediterrânico), com a revitalização do porto histórico e das suas frentes de água; Nova 
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Iorque (Modelo Norte-Americano), com o Battery Park City e South Street Seaport; e, 

Roterdão (Modelo do Noroeste Europeu), com o Projecto de Kop Van Zuid. 

No âmbito destes modelos – em que está presente uma clara preocupação, 

primeiro, com a relação física e, depois, com a relação funcional com a frente de água 

–, foi então desenvolvido um conjunto de operações de revitalização com dimensões 

urbanísticas muito diversificadas. De acordo com COELHO e COSTA (2006), estes 

projectos de revitalização de frentes de água têm uma tripla dimensão urbanística, à 

escala da cidade:  

a) Acções paralelas à modernização da infra-estrutura que justificam o seu 

tratamento singular;  

b) Acções “exemplares” de espaço público;  

c) Acções estratégicas de planeamento da cidade. (COELHO e COSTA, 2006) 

 

Segundo a abordagem destes autores, na primeira dimensão inserem-se as 

operações de revitalização de frentes de água que enquadram as alterações que 

ocorrem ao nível das infra-estruturas portuárias, ferroviárias, aeroportuárias e 

militares, e também ao nível dos sistemas de acessibilidades rodoviárias, em zonas 

estratégias ou centrais das cidades. Tal verificou-se, por exemplo, na operação de 

South Boston Waterfront (Boston, EUA), com o investimento em novas acessibilidades 

subterrâneas, nomeadamente a Central Artery/Third Harbor Tunnel e South Boston 

Piers Transitway, reformulando a rede de acessibilidades da cidade (Figura 20). Da 

mesma forma, a intervenção em Poblenou – Barcelona (inserida na operação 

Barcelona Olímpica de 1992), que visou a criação de um espaço de concentração 

estratégica de actividades intensivas em conhecimento, constituindo uma 

oportunidade para repensar alguns ramais ferroviários. Neste contexto, MEYER refere 

mesmo que “Poble Nou had become a dumping ground for clusters of railroad 

infrastructure and industry, which together formed an impenetrate barrier that 

separated city and the sea” (MEYER, 1999: 143). 
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Figura 20. Central Artery (i) e South Boston Piers Transitway (ii), Boston (EUA)  

  

Fonte: Extraído de Auckland Transport Blog, 2010; Extraído de Beton- und Monierbau, s.d. 

 

A revitalização urbana de frentes de água como campo de experimentação para 

infra-estruturas de saneamento, energéticas e de telecomunicações, inclui-se 

igualmente nesta dimensão proposta por COELHO E COSTA (2006). De acordo com 

CORLUKA, “the diversity of either built or designed solutions leads us to interpret urban 

renewal actions as a kind of urban experimental lab, with possibilities to experiment 

and incubate planning and managing methods” (CORLUKA, 2003: 38). Neste sentido, a 

própria operação da EXPO’98/Parque das Nações pode ser entendida como um 

“laboratório de ensaio” urbanístico para “experimentar e incubar métodos de 

planeamento e gestão mais flexíveis, reinventar cenários urbanos marcados por novas 

infra-estruturas, amplos espaços públicos e novos programas ambientais” (Margueira, 

1999: 149) – Figura 21. Neste âmbito, a implementação do sistema de recolha 

automática (pneumática) de resíduos sólidos urbanos do Parque das Nações constitui 

uma solução exemplar desta abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii)             
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Figura 21. Área de intervenção da EXPO’98/Parque das Nações (Lisboa, Portugal) antes da 
demolição das instalações industriais (i), durante a reconversão (ii) e desenho do projecto (iii)  

   

Fonte: Extraído de RESSANO GARCIA, 2010.  

 

Na segunda dimensão proposta por COELHO e COSTA (2006) – acções “exemplares” 

de espaço público –, a revitalização é perspectivada como uma intervenção que 

assenta em três vertentes fundamentais: (i) qualidade arquitectónica do espaço 

público nas frentes de água (de que são exemplos o West Harbour em Helsínquia, 

Finlândia e o Darling Harbour em Sidney, Austrália – Figura 22); (ii) adopção do espaço 

público como forma de integração de novas propostas nos tecidos urbanos 

envolventes (como acontece em Barcelona, com a ligação entre a frente de água e o 

casco antigo de Barcelona, criada através do Passeig Joan de Borbó e da Rambla del 

Mar – Figura 23); (iii) disponibilização de espaços verdes para a cidade, de que são 

exemplo os projectos de requalificação urbana de Chattanooga, no Tennessee – EUA, e 

de Coal Harbour, em Vancouver – Canadá (Figura 24). 

 

Figura 22. West Harbour, Helsínquia – Finlândia (i), e Darling Harbour, Sidney – Austrália (ii) 

  
Fonte: Extraído de Virtual Tourist, 2012; Extraído de Worldwide Travel Pictures, s.d. 

(i) 

(i) 

(ii)             (iii)            

(ii)             
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Figura 23. Passeig Joan de Barbó (i) e Rambla del Mar (ii), Barcelona (Espanha) 

   
Fonte: Própria, 2013. 

 

Figura 24. Chattanooga Riverfront Parkway, Tennessee – EUA (i), e Coal Harbour, Vancouver – 
Canadá (ii) 

  
Fonte: Chattanooga Waterfront Overview, in TUMBDE, 2005; Extraído de PWL Partnership, 2002.  

 

Finalmente, no que se refere à terceira dimensão proposta na abordagem em 

apreço (COELHO e COSTA, 2006), a revitalização urbana de frentes de água é entendida 

como uma operação que visa cinco “objectivos urbanísticos” principais:  

a) Propicia a criação (intencional) de novas centralidades, como acontece em 

Battery Park City (a Sul de Manhattan, em Nova Iorque – EUA) – Figura 25 – 

com a criação da nova cidade central de actividades terciárias (em 

particular escritórios) e em Arabianranta (Helsínquia, Finlândia) com a 

criação de um centro de design líder na região do Báltico;  

b) Constitui uma oportunidade para a reconversão de património 

industrial/portuário, constatável na transformação do edifício da Holland 

America Line (Roterdão, Holanda) – local a partir do qual partiram muitos 

(i) 

(i) 

(ii)             

(ii)             
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emigrantes europeus em direcção aos EUA –, num novo hotel e 

restaurante (Figura 25);  

 

Figura 25. Battery Park City, Nova Iorque – EUA (i), e antigo edifício da Holland America Line, 
Roterdão – Holanda (ii) 

  
Fonte: Extraído de GUIMARÃES, 2006; Malcolm Oliver’s Cruiseblog, 2010 (Malcolm Oliver, 2010). 

 

c) Integração numa estratégia urbana mais alargada no espaço e no tempo, 

como se verifica, por exemplo, em Gotemburgo (Suécia) com o projecto da 

“Nova Cidade” (Älvstranden Utveckling) – Figura 26 – e em Roterdão 

(Holanda), com o Cohesive Spatial Plan of Rotterdam (2010), a integrar a 

operação de Kop Van Zuid, assumindo-a como parte integrante da cidade 

(Figura 27);  

d) Constitui uma oportunidade para a criação de uma nova imagem e 

dinâmica para a cidade, como se verifica na frente de água de Toronto 

(Canadá), em que a construção da Queens Quay Boulevard esteve na base 

de toda a intervenção (Figura 27);  

 

Figura 26. Projecto de regeneração da frente de água de Gotemburgo (Suécia) 

  
Fonte: Própria, 2012. 

(i) (ii)             
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Figura 27. Kop van Zuid (Roterdão – Holanda), na margem Sul do rio Mass (i), e Queens Quay 
Boulevard, Toronto – Canadá (ii) 

  
Fonte: Extraído de GUIMARÃES, 2006; Waterfront Toronto, 2012. 

 

e) Aquisição de uma nova função urbana de cidade da cultura, lazer e 

turismo, como em Chicago (EUA), com a criação de cerca de 45 km de 

corredores pedonais na frente de água ou como em King Street Wharf 

(Sidney, Austrália), uma intervenção apostada na dinamização do sector 

turístico, combinando usos habitacionais com áreas de recreio e lazer 

(Figura 28). 

 

Figura 28. Frente de água de Chicago – EUA (i) e King Street Wharf, Sidney – Austrália (ii) 

    
Fonte: Extraído de Projects for Public Spaces, 2012; Extraído de Excel Building Management, 2011. 

 

Por outro lado, com um maior foco na natureza e especificidades do projecto de 

intervenção, outros autores (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004; GUIMARÃES, 2006) apontam para a 

possibilidade de diferenciação e sistematização destas operações de acordo com três 

modelos (em que é evidente a influência das variáveis tempo e espaço): Modelo 

Norte-Americano, Modelo Europeu e Modelo Asiático. Analisa-se seguidamente cada 

um destes modelos. 

(i) 

(i) 

(ii)             

(ii)             
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II.3.1. Modelo Norte-Americano 

O primeiro modelo de intervenção – Modelo Norte-Americano – marcou a 

primeira geração de intervenções em frentes de água (1960-1970) e caracterizou-se, 

sobretudo, por intervenções com uma forte componente imobiliária (de elevada 

densidade), e por operações pontuais e fragmentadas, geralmente associadas a áreas 

residenciais e a actividades comerciais e de serviços, rompendo com o passado 

industrial destes territórios. Neste sentido, FIGUEIRA DE SOUSA refere que as intervenções 

enquadradas por este modelo “baseiam-se, regra geral, na criação de equipamentos e 

imagens para o turismo de massas, assentes na construção intensiva e suportadas por 

grandes parques de estacionamento” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 63) – Figura AIII-2 

(Anexo III). No mesmo sentido, GUIMARÃES refere que estas intervenções visaram a 

“criação de imagens para o turismo de massas, assim como a ampliação dos centros 

económicos e administrativos como sinónimo de poder e prosperidade” (GUIMARÃES, 

2006: 124). A intervenção que ocorreu em Baltimore (EUA) constitui um dos exemplos 

da aplicação deste modelo (Figura 29). Segundo SHAW, “the city’s Inner Harbor 

Renewal Plan was seen as providing an innovative solution and fresh impetus to the 

problem of inner city decay that characterized the beginning of the post-industrial 

period” (SHAW, 2001: 162).  

Por sua vez, BREEN e RIGBY reforçam este entendimento ao referirem que “of all 

the major waterfront transformation stories, Baltimore’s Inner Harbor has become the 

classic tale of modern times. Numerous cities in various countries have stated aim of 

becoming «like Baltimore»” (BREEN e RIGBY, 1996: 25). A par desta, outras operações de 

grande escala têm enquadramento neste modelo, como são os casos de Boston 

(Downtown Waterfront) – Figura 29 – e São Francisco (Ghidarelli Square), nos anos 

1960, e de Toronto (Harbourfront Project), na década de 1970.  
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Figura 29. Inner Harbor em Baltimore – EUA (i) e Downtown Waterfront, Boston – EUA (ii) 

  

Fonte: Extraído de Rich Lauver, 2012; Própria, 2010.  
 

Para além da presença de habitação, comércio, serviços e equipamentos, existiu 

ainda a preocupação em “ensuring that they retain enough industrial land to meet 

future needs” (BUJOLD cit in HOWLAND et al., 2008: 5), mesmo sendo evidente a pressão 

imobiliária para reconversão desses espaços para habitação e usos mistos. Note-se que 

em Nova Iorque, Baltimore e Boston a frente portuária apresenta-se bastante extensa, 

contínua e aberta, o que condicionou o tipo e abrangência das operações. Já no caso 

específico de Baltimore, apesar de esta cidade possuir um porto de dimensão 

relativamente reduzida, foi possível desenvolver uma política mais abrangente e 

disponibilizar, no mesmo local, uma vasta oferta de actividades (Cf. GUIMARÃES, 2006: 

140). 

Estes projectos de revitalização urbana marcaram, assim, o “renascimento” do 

urbanismo no pós-II Grande Guerra. O seu sucesso acabou por motivar o 

desenvolvimento de “series of imitations, flat and ingenious at times” (BRUTTOMESSO, 

2001: 47), multiplicando e consolidando o interesse pelas frentes de água, com 

destaque para as cidades europeias. Como se verá adiante, determinaram igualmente 

em momento posterior a emergência de um processo de apropriação e integração do 

património nas operações de revitalização urbana, pelo reconhecimento do seu valor e 

utilidade na diferenciação dos projectos e na tentativa de afirmação de uma 

identidade própria do lugar.  

(i) (ii)             
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II.3.2. Modelo Europeu 

Na Europa, em particular nos locais onde o processo de industrialização e 

consolidação das estruturas portuárias ocorreu primeiramente, são múltiplos os 

exemplos de operações integradas de revitalização de frentes de água que reflectem 

esta abordagem.  

A partir dos anos 1970, primeiro com a operação de Liverpool Docklands 

(Liverpool, Inglaterra), e depois, no início da década de 1980, com a “operação 

paradigma” de Londres – London Docklands (inspirada nas intervenções norte-

americanas) –, em concreto com a requalificação de Canary Wharf (Figura 30), 

emergiu o segundo modelo de intervenção enunciado (que se afirmou durante a 

década de 1980).  

 

Figura 30. Canary Wharf (Londres, Inglaterra) 

     

Fonte: Própria, 2014. 

 

Este modelo – Modelo Europeu – assentou na criação de programas específicos 

de revitalização de frentes de água com maior preocupação ao nível da integração e 

articulação urbanística das áreas intervencionadas com a cidade, procurando 

preservar, sempre que possível, o ambiente singular e identidade histórica da frente 

de água e da cidade (Cf. GUIMARÃES, 2006: 124). Contrariamente ao Modelo Norte-

Americano, as próprias características dos territórios intervencionados obrigaram a 

que as operações fossem de menor escala. Segundo FIGUEIRA DE SOUSA, “a grande 

maioria dos projectos europeus assenta na discussão das linhas gerais de reconversão 
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para todo o espaço, mas desenvolve-se em partes (…), dominando a preocupação com 

a envolvente urbana e a tentativa de oferecer uma imagem de conjunto que permita 

posteriormente o desenvolvimento sectorial” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 63). Ainda de 

acordo com este autor, “os processos de gestão podem variar de acordo com a 

complexidade e a dimensão da intervenção a realizar, sendo comum assistir-se a 

processos de gestão fragmentada, nas transformações de pequena escala, e a 

processos de gestão unitária, típicos das grandes operações de renovação urbana” 

(FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 63). 

Centrando a análise na relação das cidades europeias com as suas frentes de 

água, é ainda interessante notar que no Reino Unido (e.g. Londres, Liverpool, Glasgow, 

Cardiff), nas áreas outrora afectas a infra-estruturas portuárias passaram a predominar 

espaços de escritórios, comércio e restauração, habitação e equipamentos de lazer. 

Por sua vez, em muitas cidades dos países do Norte da Europa, Holanda e Alemanha, a 

cidade estende-se até à sua frente de água, como acontece no caso de Borneo 

Sporenburg (Amesterdão, Holanda), onde as habitações unifamiliares passaram a estar 

em contacto directo com a água na sequência do processo de regeneração do porto de 

segunda geração (Figura 31). Nestes casos, as operações de revitalização de frentes de 

água tenderam a traduzir-se, sobretudo, na criação de novos bairros residenciais, 

como é o caso de Hammarby Sjöstad (Estocolmo, Suécia), ou no desenvolvimento de 

espaços vocacionadas para o turismo e lazer, como é o caso de Islands Brygge 

(Copenhaga, Dinamarca), em que um bairro abandonado, de cariz eminentemente 

industrial, foi convertido num novo waterside park (Figura 32). 

 

Figura 31. Borneo Sporenburg (Amesterdão, Holanda) 

 

Fonte: Extraído de Townhouse Center, 2010.  
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Figura 32. Operações de regeneração das frentes de água em Estocolmo – Suécia (i) e em 
Copenhaga – Dinamarca (ii)  

  

Fonte: Própria, 2012; Extraído de Imagine the Mississippi, 2008. 

 

Verifica-se também que nos países do Sul da Europa houve uma maior 

propensão para que os edifícios existentes na frente de água – sobretudo antigas 

instalações industriais e portuárias – fossem mantidos e reabilitados. Assim, a frente 

de água apresenta-se como um espaço mais orientado para a fruição pública, com a 

presença de actividades comerciais e de áreas de lazer60. Em Itália (e.g. Génova, 

Veneza, Nápoles e Trieste), antigos espaços portuários deram lugar a áreas e 

equipamentos vocacionados para o recreio e lazer (conferindo-se novos usos a antigos 

edifícios portuários). Em cidades como Barcelona (Espanha), o espaço portuário (neste 

caso, o Port Vell), foi também ocupado com novos usos, funções e actividades: 

comerciais, de negócios e serviços (espaços comerciais, restaurantes, bares, hotéis e 

um grande parque empresarial – World Trade Center); investigação e desenvolvimento 

(Faculdade de Náutica de Barcelona e o Centro de Investigação Naval e Marítima da 

Universidade Politécnica da Catalunha); culturais (um aquário, dois cinemas – Cines 

Maremagnum e Imax –, o Museu de História da Catalunha e o Museu Marítimo de 

Barcelona); de lazer (com diversas praças e passeios públicos, teleférico e vários portos 

de recreio). Desta forma, o espaço portuário foi transformado numa nova centralidade 

urbana (“new town in town” ou “one of the city’s best attractions”) – Figura 33. 

 

 

                                                      
60

 Também nalgumas cidades francesas verificou-se um processo similar, como por exemplo em de Le 
Havre, Dunkerque e St. Nazaire. 

(i)                        (ii)             
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Figura 33. Exemplo de novas actividades e equipamentos na frente de água de Barcelona 
(Espanha) – World Trade Center (i) e L’Aquarium (ii)  

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

Numa outra escala, destaca-se ainda a Doca de Santo Amaro (Lisboa, Portugal) – 

Figura 34 – e a Tobacco Dock (Londres, Inglaterra) – Figura 34. Em ambas as docas 

verificou-se uma reconversão de antigos armazéns portuários em novos espaços 

comerciais e de lazer61. 

 

Figura 34. Doca de Santo Amaro, Lisboa – Portugal (i) e Tobacco Dock, Londres – Inglaterra (ii)  

  

Fonte: Própria, 2013; Própria, 2014. 

 

                                                      
61

 No caso da Doca de Santo Amaro, o levantamento funcional realizado no âmbito deste trabalho de 
investigação – vide Figura AV-1 (Anexo V) – permite concluir que existe um claro predomínio, quase 
exclusivo, dos estabelecimentos de restauração e bebidas, acentuando o carácter lúdico-recreativo 
deste espaço, complementado pela presença da doca de recreio e de equipamentos de apoio à prática 
de desportos náuticos e outros. 

(i) 

(i) (ii)             

(ii)             
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II.3.3. Modelo Asiático 

Por fim, importa salientar o Modelo Asiático, no qual “é corrente assistir-se à 

desafectação total e à deslocação dos antigos portos para novos espaços, permitindo a 

realização de grandes operações de renovação e desenvolvimento urbano-

multifuncionais” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 62).  

A intervenção levada a cabo na frente de água de Xangai (China), mais 

precisamente em Huangpu River e Suzhou Creek, constitui um exemplo de aplicação 

deste modelo. Concretizando, com a transição de uma economia planificada para uma 

“economia socialista de mercado” nos anos 1990, Xangai conheceu um 

desenvolvimento urbano sem precedentes, com evidentes implicações nas infra-

estruturas urbanas, sobretudo em Pudong, a área mais recente da cidade, e Puxi, a 

área mais antiga de Xangai (Cf. COSTA, 2007: Anexo IV, 77-83). A relocalização das 

funções portuárias do Huangpu River para o Yangtze River, transformou 

profundamente a frente de água de Xangai (Figura 35), que assim ganhou uma nova 

centralidade em Huangpu River e novas dinâmicas ao nível social, cultural e turístico. 

 

Figura 35. Frente de água de Xangai (China), em 1930 (i) e em 2006 (ii) 

    
Fonte: Extraído de Spacing Toronto, 2012. 

 

II.4. A Dimensão Cultural e Patrimonial nos Processos de Intervenção em Frentes de 

Água  

No contexto da cidade pós-industrial, onde o abandono e a obsolescência 

funcional das áreas portuárias/industriais ditaram o declínio e a descaracterização de 

extensos territórios localizados em frentes de água, a valorização da imagem e 

(i) (ii)             
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identidade do lugar, assente nas suas características sociais, territoriais e histórico-

culturais, assumiu particular significado. Segundo SIEBER, está em causa um movimento 

pós-industrial de revitalização de frentes de água nas cidades dos países 

desenvolvidos, associado ao declínio daquelas e à emergência de novas funções 

urbanas, com primazia para o lazer (Cf. SIEBER, 1997: 137).  

Trata-se de uma interpretação que encontra sustentação, embora numa acepção 

territorial mais ampla, no entendimento processual de reconversão económica da 

OCDE, segundo o qual “au cours des deux dernières décennies, des territoires qui 

avaient perdu leurs activités motrices sous le coup de mutations énergétiques, 

technologiques et économiques ont mobilisé leurs ressources culturelles pour explorer 

de nouvelles trajectoires de développement” (OCDE, 2005: 17). Também neste 

sentido, FISHER salienta que “urban waterfront redevelopment involves building a new 

meaning and identity for a place that has experienced decline and that is now 

undergoing a transformation" (FISHER, 2004: 52). 

Por sua vez, NORCLIFFE et al., recorrendo a múltiplos exemplos, apontam 

precisamente a valorização das componentes cultural e patrimonial como elemento 

comum a muitas intervenções em frentes de água62 (Cf. NORCLIFFE et al., 1996: 132), 

que procuram nestes elementos uma base de diferenciação e de diversificação dos 

projectos urbanos ribeirinhos (Cf. BRUNO SOARES, 2004: 7). Por sua vez, MARSHALL, ao 

debruçar-se sobre o desenvolvimento das frentes de água de Amesterdão (Holanda) e 

Havana (Cuba)63 – Figura 36 –, refere ainda que “the relationship of historic cities to 

new developments along the waterfront is of critical interest for older cities 

contemplating development of their waterfronts. Presentation of our built historical 

                                                      
62

 Ainda que a valorização do património não seja um exclusivo dos processos de revitalização de frentes 
de água, são múltiplos os exemplos de intervenções nestes territórios em que esta valorização teve 
lugar. 

63
 HOYLE destaca que “waterfront revitalization is increasingly relevant to the [newly industrializing 

countries] and [less-developed countries] of the less-advanced parts of the world”, acrescentando que 
“among the [less-developed countries], India, Cuba, and Tanzania provide examples of countries that 
are beginning to put a great deal of effort into urban conservation, including waterfront 
redevelopment” (HOYLE, 2000: 409). 
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fabric is important to the creation of identity and the preservation of our character” 

(MARSHALL, 2001: 137).  

 

Figura 36. Frente de água exterior (i) e interior (ii) de Havana (Cuba) 

  
Fonte: Própria, 2010. 

 

Neste contexto, a preservação dos edifícios históricos localizados nas frentes de 

água e a criação de novos elementos icónicos (e.g. arquitectura icónica em 

equipamentos de carácter lúdico-cultural), assumem-se como elementos catalisadores 

na requalificação das estruturas e áreas adjacentes a estas frentes de água, visando 

tornar as cidades mais atractivas local e internacionalmente. São exemplos do primeiro 

caso o Pierhead Building (Cardiff, País de Gales) e o Quincy Market (Boston, EUA) – 

Figura 37 –, e do segundo caso o Aquário de Génova (Génova, Itália) e o Museu 

Guggenheim (Bilbau, Espanha) – Figura 38. 

 

Figura 37. Pierhead Building, Cardiff – País de Gales (i), e Quincy Market, Boston – EUA (ii) 

  
Fonte: Própria, 2013; Própria, 2010. 

 

 

 

(i) 

(i) 

(ii)             

(ii)             
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Figura 38. Aquário de Génova, Génova – Itália (i), e Museu Guggenheim, Bilbau – Espanha (ii)  

  

Fonte: Extraído de Slow Travel, 2008; Extraído de World Architecture, s.d. (Gehry Partners LLP, 2008). 

 

Mais recentemente, na esteira da abordagem proposta por HOOYDONK (2007), a 

questão da identidade das frentes de água, em particular das cidades portuárias, tem 

vindo a ser reequacionada. A presença de algumas funções portuárias e industriais no 

centro das cidades começa a ser entendida como um factor indutor do reforço da 

identidade destes territórios, contribuindo para a sua diferenciação e atractividade 

(e.g. através do reforço do carácter portuário no âmbito dos projectos de revitalização 

das frentes de água). Os casos de Sidney – em que a presença do porto de pesca no 

centro da cidade se tornou uma atracção turística – e de Hamburgo – com a 

localização de terminais portuários na cidade, cuja actividade se tornou um elemento 

de interesse para a comunidade local – são recorrentemente apontados como 

exemplos desta abordagem.     

Com efeito, tendo por base a análise da diversidade de abordagens e estratégias 

de valorização da dimensão cultural e patrimonial em processos de revitalização de 

frentes de água, optou-se pela sua sistematização, determinada pela forma como a 

cultura e património são apropriados nestes processos. Deste ensaio, resultou a 

seguinte proposta de sistematização: 

• Conservação e reconversão funcional do património construído; 

• Conservação e salvaguarda do património cultural (material e imaterial); 

• Valorização do património como elemento simbólico de referência; 

• Promoção do património como suporte das novas indústrias culturais; 

(i) (ii)             
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• Promoção de eventos culturais; 

• Valorização e promoção do património como recurso para o turismo e 

lazer; 

• Valorização do património natural. 

 

II.4.1. Conservação e Reconversão Funcional do Património Construído 

O património, e em particular o património cultural64, apresenta-se nesta 

abordagem como um factor relevante não apenas para a diferenciação e subsequente 

afirmação da identidade e especificidades territoriais da frente de água, mas também 

para a salvaguarda da memória colectiva65. Algo que, na perspectiva de SIEBER, decorre 

da necessidade de “speak to newcomers’ needs for familiar frameworks for 

understanding their identity as urbanites, and their newfound connections to the local 

places and traditions” (SIEBER, 1997: 137), acrescentando o autor que “suburban 

visitors and tourists to the city face similar needs for connection to place and 

traditions” (SIEBER, 1997: 137). 

Sendo certo que a produção e os consumos culturais, na perspectiva da sua 

relação com o fenómeno urbano, foram objecto de diversas reflexões e publicações 

(TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992; WYNNE, 1992; ZUKIN, 1992; O’Connor e WYNNE, 1996; 

FORTUNA, 1997; SCOTT, 2000), verifica-se que a dimensão patrimonial, na óptica da 

valorização do património cultural e da sua integração nos processos de revitalização 

de frentes de água, tem vindo a ser objecto de um novo tipo de observação e de 

reflexão. Concretizando, nos últimos 50 anos a produção industrial tem vindo a dar 

progressivamente lugar à produção cultural e, bem assim, a uma nova apropriação – 

                                                      
64

 De acordo com MARTÍN, “el patrimonio cultural es la síntesis simbólica de los valores identitarios de 
una sociedad que los reconoce como propios”, como tal “el patrimonio contituye un documento 
excepcional de nuestra memória histórica y, por ende, clave en la capacidad de construcción de nuestra 
cultura, en la medida que nos posibilita verificar acumuladamente las actitudes, comportamientos y 
valores inplícitos o adjudicados de la producción cultural a través del tiempo” (MARTÍN, 2001: 27-28). 

65
 Para MEYER, “memory is a reorganization, an adaptation of history based on reference points taken 

from history. Where one finds a common recognition of such reference points, one finds «collective 
memory»” (MEYER, 1999: 348). 
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“mais pontual ou mais abrangente” – das áreas industriais localizadas nas frentes de 

água. O valor patrimonial dos edifícios e complexos industriais obsoletos passou a ser 

reconhecido e valorizado, sobretudo a partir da década de 1970. O património 

industrial66, pelo seu valor histórico e cultural, pela sua representatividade, pelas 

relações que estabelece com o território e com a memória colectiva que lhe subjaz, 

tem-se assim constituído como um elemento importante, em diversas intervenções de 

revitalização de frentes de água.  

Desta forma, é assumido que a valorização do património integrante da 

paisagem industrial das frentes de água constitui uma das formas de conservar e 

afirmar a identidade cultural dos territórios com uma forte ligação ao mar/rio. Isto 

através da manutenção do uso industrial (e.g. aposta no desenvolvimento de novas 

indústrias no domínio das novas tecnologias) ou da reabilitação e reconversão de 

edifícios para novas funções e actividades, como a habitação, os escritórios ou o 

comércio. Neste sentido, SHAW refere que “in many areas new development has taken 

the dominant role, tempered by an understanding of the history of the area, its 

topography, waterscape and remaining artifacts (…)” (SHAW, 2001: 169). Este autor 

acrescenta ainda que “the success of conservation-led regeneration of the waterfront 

has led to a new phase of historic preservation and a different approach characterizes 

as adaptive reuse” (SHAW, 2001: 169).  

Por exemplo, em Pittsburgh (Pensilvânia, EUA), antigas instalações industriais 

deram lugar à The Cork Factory, enquanto que em Camden (New Jersey, EUA), o 

edifício industrial RCA Nipper foi convertido em lofts de luxo (Figura 39). Já em 

                                                      

66
 O património industrial enquadra-se no vasto conceito de património cultural que inclui, segundo a 

Lei de Bases do Património Cultural Português (Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro), os “testemunhos 
com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante” os quais devem “ser 
objecto de especial protecção e valorização”. De acordo com a “Carta de Nizhny Tagil”, “o património 
industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, 
arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e 
locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e 
utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como os 
locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, 
locais de culto ou de educação” (International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage, 2003: 3). 
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Baltimore (EUA), é de salientar o caso da The Can Company, unidade fabril 

reconvertida num centro de tecnologias da informação (Figura 40).  

 

Figura 39. The Cork Factory, Pittsbrugh – Pensilvânia, EUA (i), e edifício RCA Nipper, Camden – 
New Jersey, EUA (ii) 

  
Fonte: Extraído de SPECTOR, 2010. 

 

Figura 40. The Can Company (Baltimore, EUA) 

  
Fonte: Extraído de SPECTOR, 2010. 

 

Também na Europa podem ser apontados vários exemplos, como em 

Gotemburgo (Suécia), onde antigos edifícios pertencentes aos estaleiros navais foram 

reabilitados e reconvertidos para estabelecimentos hoteleiros e espaços culturais (e.g. 

Quality Hotel 11), restaurantes ou espaços para eventos (e.g. antigo edifício da 

Eriksbergs Mekanisk Verkstad) – Figura 41. Em Londres, no âmbito da intervenção de 

regeneração de Isle of Dogs, antigos edifícios pertencentes ao West India Quay foram 

(i) (ii)             



II – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

93 

reabilitados e reconvertidos para espaços culturais, comerciais e de serviços (com 

destaque para os estabelecimentos de restauração e bebidas) – Figura 42. 

 

Figura 41. Edifício Quality Hotel 11 e antigo edifício da Eriksbergs Mekanisk Verkstada 
(Gotemburgo, Suécia) 

  
Fonte: Própria, 2012. 

 

Figura 42. Antigos edifícios de West India Quay (Londres, Inglaterra) 

  
Fonte: Própria, 2014. 

 

Importa ainda referir que, do ponto de vista urbanístico e social, esta reutilização 

do património industrial (e.g. armazéns, fábricas, elementos de arqueologia industrial), 

promove a criação de novos pontos de referência, como é o caso de Cantábria, na 

cidade de Santander (Espanha), em que o Palacete del Embarcadero foi recuperado 

para servir de suporte a actividades de cariz cultural e social, como exposições, 

encontros e conferências. Tratando-se de um edifício histórico, símbolo da relação de 

Santander com o mar, tal reconversão constituiu um instrumento de valorização do 

património portuário (Cf. LLARZA, 2004: 92-93) – Figura 43. Por sua vez, no caso de 

Bordéus (França), um antigo armazém portuário dedicado a produtos coloniais deu 

lugar, em 1979, ao Centro de Artes Plásticas Contemporâneas de Bordéus (Figura 43). 
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Figura 43. Palacete del Embarcadero, Santander – Espanha (i), e Centro de Artes Plásticas 
Contemporâneas, Bordéus – França (ii) 

  
Fonte: Extraído de Puerto de Santander, 2007; Extraído de CAPC, 2012. 

 

II.4.2. Conservação e Salvaguarda do Património Cultural  

Outra dimensão de valorização do património cultural (material e imaterial) em 

processos de intervenção em frentes de água respeita à sua conservação e 

salvaguarda. Sobre esta dimensão HOYLE refere que “conservation is, in one sense, a 

sensible practicality; and in another sense, it is a cultural construct” (HOYLE, 2001: 302). 

Ora, tal como referido anteriormente, a perda de utilidade prática dos edifícios e 

outros elementos existentes nas frentes de água (mormente afectos a actividades 

portuárias/industriais) determinou a sua obsolescência funcional e gradual abandono, 

pelo que não ocorrendo a sua conservação no quadro da primeira abordagem referida 

pelo autor: a conservação pelo uso.  

Perante o reconhecimento do valor patrimonial de alguns destes elementos, 

várias intervenções em frentes de água têm contemplado projectos que visam não 

apenas a conservação de edifícios (de acordo com a perspectiva subjacente à a 

dimensão aprofundada no ponto anterior), como também a preservação, lato sensu, e 

salvaguarda da história local, de práticas culturais e memórias colectivas, promovendo 

e valorizando a identidade destes territórios. Um processo enquadrado pela segunda 

abordagem referida por HOYLE (2001) – i.e. a conservação como constructo cultural –, 

porquanto tem subjacente um processo de construção social mediante o qual 

“valorizam-se e legitimam-se uns bens patrimoniais e não outros” (PEREIRO PÉREZ, 2003).  

Neste sentido, são diversos os casos de intervenções em frentes de água que 

contemplaram, por exemplo, a prossecução de processos de musealização e, bem 

(i) (ii)             
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assim, de constituição de museus como estratégia de preservação (lato sensu) e de 

valorização do património como factor de identidade e de diferenciação do território 

intervencionado (para além da criação de equipamentos-âncora capazes de atrair 

públicos diversificados). O Museum of London Docklands (Londres, Inglaterra), o 

Museu Marítimo da Polónia (Gdansk) – Figura 44 –, o Museu Marítimo USS 

Constitution (Boston, EUA) e o Museu de História da Catalunha (Barcelona, Espanha) – 

Figura 44 – constituem exemplos desta abordagem.  

  

Figura 44. Museu Marítimo da Polónia em Gdansk (i), e Museu de História da Catalunha, 
Barcelona – Espanha (ii) 

  
Fonte: Própria, 2012; Própria, 2013. 

 

O Museu Montreal de Arqueologia e História (Pointe-à-Callière), no Quebec 

(Canadá), é também apontado por MCMILLAN e SCHIFFMAN como um bom exemplo de 

um projecto assente na preservação do património industrial e valorização da 

identidade cultural desta cidade, afirmando que “through a variety of visual and 

interactive formats, the museum offers visitors both the opportunity to encounter 

physical remnants of the past and to explore attitudes toward the waterfront and the 

city’s connection to it” (MCMILLAN e SCHIFFMAN, 2004: 71). 

 

II.4.3. Valorização do Património como Elemento Simbólico de Referência 

A manutenção ou introdução de elementos icónicos ligados a ciclos económicos 

precedentes enquanto elementos – ou monumentos – de representação simbólica da 

identidade do território intervencionado é também uma abordagem recorrente nestas 

(i) (ii)             
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operações. Desta forma, procura-se contribuir para a criação de imagens de lugar (ou 

afirmação do sentido de lugar), i.e., “preserving and celebrating maritime or river 

heritage [occur] as a way of creating a sense of character and tradition that 

distinguishes place” (SIEBER, 1997: 140).  

Sendo diversos os casos passíveis de referência, destaca-se a título de exemplo: 

Torre de Cracking da Petrogal, mantida na operação integrada da EXPO’98/Parque das 

Nações (Lisboa, Portugal) – Figura 45; pórtico dos Estaleiros da Eriksberg, mantido no 

processo de regeneração urbana da frente de água de Gotemburgo (Suécia) – Figura 

45; grua e antiga doca do Porto de Cardiff, mantidas no projecto de regeneração de 

Cardiff Bay (Cardiff, País de Gales) – Figura 46; grua e antiga doca dos Estaleiros de 

Boston (Boston, EUA), mantidas no projecto de regeneração da frente de água da 

cidade e que integram o Museu Marítimo USS Constitution (navio este que foi 

reconstruído nesta doca) – Figura 46.  

 

Figura 45. Torre de Cracking da Petrogal no Parque das Nações, Lisboa – Portugal (i), e Pórtico 
dos Estaleiros de Gotemburgo – Suécia (ii)  

  
Fonte: Própria, 2013; Própria, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii)             
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Figura 46. Grua e antiga doca do Porto de Cardiff – País de Gales (i), e dos Estaleiros de Boston 
– EUA (ii) 

  
Fonte: Própria, 2013; Própria, 2010. 

 

Ainda neste domínio da apropriação e valorização simbólica de elementos 

patrimoniais em processos de revitalização de frentes de água, é interessante notar 

que nalguns casos tal não se restringe ao espaço terrestre (land side), envolvendo a 

introdução de património flutuante (mormente embarcações históricas) no plano de 

água adjacente (waterside). A presença do navio Soldek em Gdansk (Polónia) – Figura 

47 – e dos navios USS Constitution em Boston (EUA) – Figura 48 – e Pailebot Santa 

Eulália em Barcelona (Espanha) – Figura 48 – são disso exemplo67.  

 

Figura 47. Navio Soldek, atracado na frente de água de Gdansk (Polónia) 

 
Fonte: Própria, 2012. 

                                                      
67

 Os três navios referidos constituem extensões de museus marítimos (no caso, Museu Marítimo USS 
Constitution, Museu Marítimo de Barcelona e Museu Marítimo da Polónia, respectivamente), sendo 
todos eles navios históricos. 

(i) (ii)             
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Figura 48. Navios Pailebot Santa Eulália (i) e USS Constitution (ii), atracados nas frentes de 
água de Barcelona (Espanha) e Boston (EUA) 

  
Fonte: Própria, 2013; Própria, 2010. 

 

II.4.4. Promoção do Património como Suporte de Novas Indústrias Culturais 

Noutra perspectiva, atendendo a que a reutilização de edifícios industriais está 

relacionada com a concepção da própria cultura urbana contemporânea, que tem 

colocado uma ênfase crescente na arquitectura de prestígio, no design, na criatividade, 

no estilo ou na diversidade cosmopolita, o aproveitamento destes edifícios para 

actividades culturais em geral e, em particular, para actividades artísticas, constitui 

igualmente uma forma de reforçar a atractividade e criar novas centralidades nas 

cidades. Como atesta KOSTOPOULOU, “due to the growing interest in culture and the 

increased popularity of artistic environments in post-industrial societies, creative 

milieus, as urban agglomerations of creative and cultural activities, are widely 

recognized to play an important role to a city’s attractiveness for tourism and inward 

investment” (KOSTOPOULOU, 2013: 4584). 

Neste contexto, os conceitos de creative milieu e de cultural quarter têm vindo a 

assumir particular relevância enquanto instrumentos para a revitalização urbana68. 

GREFFE et al. defendem precisamente este ponto de vista quando afirmam que a 

reconversão dos edifícios industriais para equipamentos vocacionados para actividades 

artísticas “can offer local groups and communities the chance to rebuild their 

                                                      
68

 Para uma análise detalhada deste tema vide MONTEGOMERY (2003, 2004). 

(i) (ii)             
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identities, to become part of creative culture, and to undertake projects that will have 

positive fallout for the entire city” (GREFFE et al., 2005: 40-41). Um processo cuja 

interpretação deve ter em conta aspectos tais como “current urban economic 

restructuring, the emergence of new, mostly elite urban newcomer groups, and 

creation by these groups of new cultural frameworks for understanding and shapping 

the changing city” (SIEBER, 1997: 134). 

Os casos de Cable Factory, em Helsínquia (Finlândia), e de Spike Island, em Bristol 

(Inglaterra), constituem experiências interessantes de atracção de actividades culturais 

para frentes de água, tirando partido da existência de edifícios abandonados, 

demonstrando “how the opening-up of harbor areas to new experimental uses may 

act as a catalyst to waterfront redevelopment, stimulating the settlement of creative 

industries that can generate potential positive economic, social, and cultural spin-off 

effects for the wider urban community” (KOSTOPOULOU, 2013: 4584). 

 

II.4.5. Promoção de Eventos Culturais 

A promoção de eventos de cariz cultural enforma outra dimensão da valorização 

cultural em projectos de intervenção em frentes de água. Tais iniciativas são, de um 

modo geral, promovidas com o intento de dinamizar socialmente estes territórios, 

criando ofertas diferenciadas capazes de atrair novos públicos. Orientadas para a 

comunidade local e/ou para turistas e visitantes, estes eventos revestem-se 

frequentemente sob a forma de iniciativas que visam a celebração da cultura do 

território em causa, contribuindo para a promoção e valorização da sua identidade, 

assim como para o reforço da imagem de lugar69. 

O Festival de Loire constitui um exemplo interessante de um evento desta 

natureza (Figura 49). Através da celebração da cultura e património fluvial do Rio 

                                                      

69
 FISHER alerta porém que “when they were reproduced en masse across the country [USA], they lost 

their special appeal. The fisherman’s wharf, the waterfront landing, and the festival marketplace are 
now familiar kinds of specialty commercial development that are based on a superficial sense of 
connection with the past – a kind of ersatz historicism” (FISHER, 2004: 52). 
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Loire70, o festival pretende contribuir para: (i) a afirmação da identidade da cidade de 

Orléans (França) ligada ao Loire; (ii) a valorização do património enquanto elemento-

âncora de uma estratégia que visa atrair novos públicos à cidade (e à sua frente 

ribeirinha); e, (iii) criar e promover a imagem deste território e dinamizar um conjunto 

de actividades económicas e culturais ligadas ao rio. 

 

Figura 49. Festival de Loire, Orléans (França)  

  
Fonte: Própria, 2009. 

 

Noutra perspectiva, importa destacar os eventos culturais de outras naturezas, 

não objectivados na promoção e valorização do património (e.g. espectáculos/festivais 

de música, exposições artísticas, espectáculos de teatro e artes performativas), cuja 

ocorrência na frente de água (no espaço público ou em equipamentos 

vocacionados/adaptados para o efeito) prossegue, genericamente, os objectivos de: (i) 

dinamizar social e economicamente estes territórios; (ii) contribuir para a sua 

afirmação no seu contexto territorial de inserção; e, (iii) criar ofertas diversificadas que 

contribuam para a sua fruição e para a captação de públicos diferenciados.   

 

II.4.6. Valorização e Promoção do Património como Recurso para o Turismo e Lazer 

A valorização do património no quadro das intervenções em frentes de água 

ultrapassa frequentemente a conservação e reconversão funcional do património 

construído ou a sua apropriação como elemento simbólico de referência. Em muitas 

intervenções, esta apropriação valorativa do ocorre no contexto de uma estratégia que 

                                                      
70

 Este conceito foi depois alargado ao património fluvial francês e, mais recentemente, europeu. 
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assume o passado industrial das cidades e das suas frentes de água como factor 

diferenciador, capaz de atrair novos públicos, nomeadamente turistas.  

TUNBRIDGE e ASHWORTH (1992) entendem mesmo os artefactos e as associações 

simbólicas nas formas urbanas como uma esfera que produz efeitos na frente de água 

«histórico-turística». Ou seja, a exaltação histórico-cultural é assumida como produto 

turístico, parte de um destino – as frentes de água – explorado através das políticas 

urbanas que, por sua vez, permitem desenvolver a estratégia de intervenção sobre os 

usos do património herdado como função urbana (Cf. TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992). 

Estes autores entendem ainda que “the use of heritage as a leisure resource is a major 

component of much waterfront revitalization” (TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992: 176). 

Compreendendo a valorização do património numa perspectiva eminentemente 

mercantilista, consideram que este processo preconiza, muitas vezes, a constituição de 

produtos turísticos e a criação de imagens de referência utilizadas no contexto de 

estratégias de promoção turística, naquilo que qualificam como um processo de 

“commodification of the past for consumption by a leisure merket” e que 

conceptualizam como “tourist-historic city” (Figura 50), i.e. “that part of the city which 

markets a perceived historic quality to international users of heritage, among whom 

tourists are preeminent” (TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992: 182).  

 

Figura 50. O contexto da frente de água histórico-turística 

 

Fonte: TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992 (tradução nossa). 
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De acordo com esta abordagem, os elementos patrimoniais podem ocupar uma 

posição central ou marginal nos processos de revitalização de frentes de água, embora 

seja possível identificar quatro funções que se sobrepõem (Cf. TUNBRIDGE e ASHWORTH, 

1992: 181-184): 

• Elementos patrimoniais como suporte à indústria cultural, ocorrendo uma 

“comercialização do passado” como parte integrante de produtos turísticos 

e de lazer; 

• Elementos patrimoniais como recursos capazes de atrair uma procura que 

se identifica historicamente com esses elementos; 

• Elementos patrimoniais como meios de animação através da presença de 

pessoas e actividades que podem contribuir indirectamente para a 

viabilidade económica de outras actividades; 

• Elementos patrimoniais como recursos determinantes da criação de uma 

imagem de lugar particular, valorizada pelas actividades turísticas. 

 

Este processo de transformação funcional e de “valorização mercantil” dos 

elementos patrimoniais da frente de água tende a ocorrer em quatro fases71 (Figura 

51): 

• 1.ª Fase – a “cidade original” apresenta um CBD acessível, localizado na 

envolvente ao porto. 

• 2.ª Fase – ocorre uma migração do CBD para o interior em resultado de 

diversos processos (e.g. resposta à expansão urbana para a periferia, fuga 

ao congestionamento provocado pela actividade portuária), seguindo-se 

uma valorização da história desta área que conduz à sua constituição como 

centro/cidade histórica72. 

                                                      

71
 Esta proposta de TUNBRIDGE e ASHWORTH (1992) constitui uma adaptação ao caso das frentes de água 

do modelo de cidade histórico-turística anteriormente proposto pelos autores. 

72
 TUNBRIDGE e ASHWORTH colocam a hipótese de que nesta fase ocorre uma separação espacial entre o 

centro histórico e o CBD, processo que “can be accounted for by both the general migration/expansion 
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• 3.ª Fase – o processo iniciado na fase anterior continua a decorrer, 

desenvolvendo-se a cidade/centro turístico (tourist city), a qual é 

entendida como a parte da cidade/centro histórico que “provides for the 

needs of visitors, whether primary attractions or service facilities”, sendo 

que “this area is assumed to include that selected portion of the historic 

city which is marketed to and/or used by visitors, and a selected portion of 

the CBD where shopping, hotel accommodation and many other services 

are located” (TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992: 182). A retirada do porto do 

centro da cidade devido a múltiplos factores, anteriormente referidos, 

possibilita a reapropriação e expansão do centro/cidade histórico-turística. 

• 4.ª Fase – a separação funcional e espacial entre a cidade histórica e 

moderna intensifica-se, mantendo-se a expansão do centro/cidade 

histórico-turística em resposta à procura pelos seus produtos e serviços. 

Paralelamente à eliminação das barreiras físicas que separam o porto e a 

cidade, verifica-se que “the port is now dominantly tourist-historic, 

retaining and expanding appropriate services, often including the import of 

the mobile heritage of renovated or replica historic ships, while traditional 

port activities have relocated or disappeared” (TUNBRIDGE e ASHWORTH, 

1992: 184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

of the CBD and the selective outmigration from the historic city of those commercial functions repelled 
by the constraints and costs of conservation and unsuited to exploiting the compensating benefits of a 
heritage identity” (TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992: 182). 
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Figura 51. Modelo de evolução da cidade histórico-turística e sua adaptação à frente de água 
da cidade portuária 

 

Fonte: Adaptado de TUNBRIDGE e ASHWORTH, 1992 (tradução nossa). 

 

Sobre este processo, SIEBER entende que, em contraste com o período industrial, 

as frentes de água pós-industriais tornam-se, eminentemente, em locais de diversão e 

descontracção, não de trabalho (SIEBER, 1997: 141). 
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II.4.7. Valorização do Património Natural 

Esta última abordagem deve ser entendida num contexto em que “there is a 

general growth in «ecological consciousness» regarding water evidente in most 

redeveloping waterfront cities, as the public, private, and especially non-profit sectors 

work to enhance and promote their waterways as «natural resources»” (SIEBER, 1997: 

138). Ora, segundo MCMILLAN e SCHIFFMAN “such progress has led to a reexamination of 

the waterfront’s natural and cultural systems, opening up entirely new possibilities for 

working with and reconfiguring those systems while enhancing their ecological 

performance, cultural significance, and economic value” (MCMILLAN e SCHIFFMAN, 2004: 

64). No contexto europeu, a emergência de tais preocupações com a sustentabilidade 

das funções ecológicas destes sistemas naturais e com a sua valorização no âmbito das 

intervenções de revitalização de frentes de água foi ainda reforçada pelas linhas de 

orientação estabelecidas pela Carta de Aalborg (1994) e, mais recentemente, pela 

Carta de Leipzig (2007) (Cf. SARAIVA, 2010: 28). 

Tal como considerado no PGI2 deste trabalho de investigação, incluem-se aqui (i) 

intervenções de melhoria das condições ecológicas dos cursos de água e suas margens, 

por exemplo através de acções de descontaminação ou controlo de poluição (e.g. 

acções de recuperação e/ou manutenção dos ecossistemas, construção de ETAR – 

Estações de Tratamento de Águas Residuais), assim como de (ii) intervenções focadas 

na criação de condições de suporte à sua fruição (e.g. criação de percursos pedonais, 

instalação de equipamentos de suporte). Torna-se assim possível a sua utilização para 

o desenvolvimento de actividades desportivas, de recreio e lazer (e.g. actividades 

náuticas desportivas e de recreio, caminhadas, bicicleta, jogging), como também de 

actividades de educação e sensibilização ambiental ou acções que privilegiam o 

contacto com a natureza (e.g. observação de aves, actividades de interpretação 

ambiental). Desta forma, “as the work of those who reside and labor near the water 

more and more draws urbanites from active use of the water, the water comes to be 

increasingly defined as natural wilderness, a frontier of civilization, and thereby an 

escape from ordinary urban pressures” (SIEBER, 1997: 139).   
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III. OCUPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESTUÁRIOS URBANIZADOS 

Tal como explanado anteriormente, os recursos e condições naturais inerentes 

às propriedades gerais dos espaços estuarinos formalizaram-se, desde cedo, como 

factores de localização para diversas actividades humanas. Tendo esta valorização 

ocorrido de forma diferenciada (no tempo e no espaço), torna-se relevante perceber 

os factores – de natureza endógena e exógena – que influenciaram as dinâmicas de 

ocupação dos territórios ribeirinhos adjacentes e a evolução do complexo de usos e 

funções daí resultante, aspectos que são seguidamente aprofundados.  

 

III.1. As Dinâmicas de Ocupação dos Estuários Urbanizados: Factores Endógenos e 

Exógenos 

A compreensão das lógicas de transformação funcional e territorial que 

suportam as dinâmicas diferenciadas de ocupação (no tempo e no espaço) dos espaços 

litorais e espaços estuarinos (estuários urbanizados), em geral, e das frentes 

ribeirinhas, em particular, exige o conhecimento do complexo de factores que 

interferem neste processo, assim como da forma como esta influência é exercida.  

No caso particular das transformações das frentes ribeirinhas estuarinas – nas 

quais se centra a presente investigação –, os estudos realizados têm privilegiado 

sobretudo casos individuais e temas específicos à escala da cidade, ou adoptado uma 

escala de análise regional focalizada nas relações e interacções estabelecidas por 

funções/actividades específicas (e.g. funções portuárias) ou conjuntos urbanos no seu 

território de inserção. Tal ocorre em detrimento de uma abordagem regional 

focalizada na interpretação destas transformações enquanto processo geral73. Um 

processo complexo, em que as dinâmicas evolutivas de declínio e revitalização das 

frentes ribeirinhas sintetizam a influência de factores exógenos e factores endógenos 

                                                      
73

 Embora incidindo na análise da relação porto-cidade, os pressupostos gerais desta argumentação 
estão presentes no discurso de KNAAP e PINDER (1992: 155) quando referem que “(…) waterfront decline 
and revitalisation should be seen as general processes. Thus, while studies of individual cityports are 
helpful, there is a need for broad overviews of the evolution of revitalisation in the context of inner-
urban policy”. 
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ou, tal como proposto por RILEY e SHURMER-SMITH, de factores de natureza estrutural 

(abordagem top-down) e de forças germinadas no contexto local (abordagem bottom-

up), em que interferem necessariamente as características físicas do sítio e os 

condicionalismos inerentes à situação (Cf. RILEY e SHURMER-SMITH, 1994: 38). Esta 

abordagem interpretativa da dinâmica processual do fenómeno em estudo é 

igualmente corroborada por HOYLE (2000; 2001), na medida em que este autor 

considera que, no caso das frentes de água, “it is clear that overall, successful 

waterfront redevelopment demands an understanding of universal processes and an 

appreciation of the distinctiveness of individual locations and environments” (HOYLE, 

2001: 297), acrescentando ainda que “it is never easy to bring these contrasted 

dimensions together” (HOYLE, 2001: 297). 

No conjunto dos constrangimentos que se colocam à incidência territorial 

discreta das forças operadas a diferentes escalas (internacional, nacional e local), o 

plano de água ou o estuário, no caso particular da área em estudo, tende a 

estabelecer-se como um elemento cuja influência contribui para a sua constituição 

enquanto elemento estruturante na organização do espaço74. Tal torna necessária a 

percepção (na dupla perspectiva sincrónica e diacrónica) das relações funcionais e das 

configurações territoriais indissociáveis do seu papel como elemento catalisador do 

desenvolvimento de várias actividades, patente na multiplicidade de usos e funções 

que geralmente lhe estão associados. 

A este respeito importa, todavia, notar que a definição de modelos gerais 

interpretativos e teorias explicativas do papel estruturante do elemento “fluvio-

marítimo” na organização e dinâmicas territoriais da sua envolvente encerra 

                                                      
74

 Sobre a presença do elemento “água” nas cidades, KLAASSEN considera que a sua relevância advém das 
seguintes funções principais: “drinking water; essential element of beauty in the urban structure; 
«infrastructure» for water transport; potential for leisure and tourism; input for industrial processes; 
basin for the disposal of waste water; potential for commercial and sport fishing; source for the 
watering of urban green” (KAASSEN, 1993: 21). Quanto à influência da presença deste elemento refere 
MATIAS FERREIRA que “enquanto frente territorial aquática – fluvial ou marítima – o seu domínio tem 
atravessado vários campos, impondo a sua presença como elemento estruturador e estruturante de 
vários níveis societais – económico, social, cultural, simbólico e urbanístico” (MATIAS FERREIRA, 1997: 69). 
Por seu turno, a propósito a relação entre Lisboa e o Estuário do Tejo, entende GASPAR que estes “são 
indissociáveis enquanto elementos ordenadores do território (…)” (GASPAR, 1993: 108). 
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limitações, impostas pelas particularidades destes territórios, em que as lógicas 

inerentes ao sítio e à situação75, necessariamente diferenciáveis, influenciam 

determinantemente os referidos factores. Tais particularidades resultam em relações e 

interacções funcionais variáveis no espaço (e no tempo), condicionadores do 

estabelecimento de organizações gerais passíveis de generalização e representação 

com recurso a modelos teóricos. É neste sentido que BETHEMONT refere que “à default 

de modèles probants, l’effet structurant du fleuve se lit de façon empirique sur deux 

échelles correspondendant l’une à la ville, l’autre à la region, le treme de région 

englobant de multiples configurations spatiales” (BETHEMONT, 2002: 213). 

Constata-se então que as pesquisas enquadradas por esta abordagem têm-se 

orientado, essencialmente, para a sistematização de evidências empíricas (i.e. estudos 

de caso), traduzidas em estudos de base regional que buscam a compreensão dos 

factores e das formas de organização espacial das áreas que constituem o seu objecto, 

numa acepção desprovida de objectivos de formulação teorética ou modelação 

teórica. Face a tais limitações, e atendendo à pertinência da sistematização destes 

factores para a compreensão e posterior enquadramento analítico dos processos 

ocorridos, e em curso, na área de estudo, procede-se seguidamente, e num primeiro 

momento, a uma análise mais abrangente, baseada no quadro genérico de factores 

endógenos e factores exógenos explicativos dos processos gerais de ocupação dos 

espaços litorais, de que os espaços estuarinos e suas frentes ribeirinhas fazem parte 

integrante. Num segundo momento, circunscreve-se o âmbito de referência analítica 

aos processos de revitalização das frentes de água no contexto das transformações da 

cidade-região portuária. 

Com efeito, verifica-se que a atractividade exercida pelas áreas de interface 

terra-água sobre diferentes actividades humanas, e subsequente influência na sua 

                                                      

75
 Na sua sistematização tipológica de sítios urbanos, BETHEMONT propõe o conceito de “lógica de 

situação” para explicar que a implantação das grandes cidades fluviais raramente corresponde a um 
sítio banal, mas antes a imperativos que são uma função da sua situação (Cf. BETHEMONT, 2002: 218). A 
apropriação conceptual aqui realizada pretende evidenciar que à situação, ou ao quadro territorial de 
inserção, subjazem factores – naturais, ambientais, económicos, políticos, históricos – que determinam 
a ocorrência de uma variedade de contextos, indutores de dinâmicas relacionais e de interacção, assim 
como de configurações territoriais diferenciadas.    
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localização, tem vindo a merecer a atenção de vários autores (CORLAY, 1998; RILEY e 

SHURMER-SMITH, 1994) que, entre outros aspectos, procuram perceber os factores 

explicativos destas dinâmicas de ocupação, sob uma dupla perspectiva: disparidades 

espaciais e diferenciações temporais. É neste contexto de necessidade de 

compreensão da complexidade das causas e dinâmicas explicativas da organização 

destas áreas que CORLAY (1998) propõe a adopção de um método sistémico adaptado à 

generalidade dos espaços litorais. De acordo com esta abordagem, os espaços litorais 

devem ser entendidos como sistemas funcionais (Figura 52), nos quais são operadas 

múltiplas inter-relações que estabelecem a ligação entre duas componentes principais: 

• o ecossistema (ou natureza) – esta componente apresenta um conjunto de 

potencialidades e de constrangimentos à ocupação humana, decorrentes 

das dinâmicas naturais que resultam das interacções entre a hidrosfera, a 

atmosfera, a litosfera e a biosfera. 

 

Figura 52. O sistema litoral: um sistema funcional 

                                                              
Fonte: Adaptado de CORLAY, 1998 (tradução nossa). 
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• o sociossistema (ou sociedade) – esta componente é o resultado das 

relações entre actores, expressas na complexidade das combinações 

sociais entre estratégias de exploração, técnicas, práticas, usos, regras e 

representações. (Cf. CORLAY, 1998: 101-102) 

 

A interacção sistémica entre estas componentes dinâmicas, pautada pelas 

especificidades inerentes ao quadro físico em que o processo se desenvolve (com 

destaque para a descontinuidade territorial), traduz-se em “espaces aménagés 

destinés à l’accomplissement de certaines fonctions, des territoires organisés, des 

paysages, dont la diversité exprime celle des dynamiques naturelles et sociales en 

présence” (CORLAY, 1998: 102). 

Por outro lado, numa dimensão espacial, este modelo sistémico define a 

organização destas áreas em três secções: a costa ou linha de costa, a banda 

continental (ou hinterland) e a banda marinha (ou foreland) – Figura 53. 

 

Figura 53. O sistema litoral: um sistema espacial 

                                                           
Fonte: Adaptado de CORLAY, 1998 (tradução nossa). 
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A proximidade da banda continental adjacente em relação ao corpo de água 

determina, segundo CORLAY (1998: 103), que este sector seja marcadamente 

influenciado pela presença deste último elemento, o qual faz-se sentir na natureza, nas 

actividades humanas e no seu arranjo espacial, assim como na paisagem. Por sua vez, a 

utilização, a exploração e o ordenamento da banda marinha adjacente deve ser 

entendida no contexto da matriz relacional que subjaz à sua articulação no quadro de 

um sistema funcional, do qual é simultaneamente dependente e determinante. De 

acordo com esta abordagem, os espaços litorais materializam então um sistema cuja 

originalidade maior advém da sua posição de charneira, de interface, entre a terra e o 

mar. A sua organização e funcionamento sintetizam, enquanto sistema aberto, o jogo 

de influências múltiplas decorrentes de factores germinados nos contextos interno e 

externo aos sectores constituintes do sistema em análise (Figura 53). Decorre daqui 

que “le couple internalités-externalités
76 est une clé fondamentale de la 

compréhension de l’occupation des littoraux, de ses formes et de son évolution” 

(CORLAY, 1998: 104). 

É considerado que os factores endógenos são, pela sua natureza, determinantes 

na ocupação do espaço litoral, na medida em que remetem para o efeito do sítio e 

dinâmicas internas de cariz local que lhe estão associadas, i.e., para o conjunto das 

condições locais passíveis de formularem potencialidades e constrangimentos no 

contexto dos processos de ocupação destas áreas. Estão por isso na base dos ciclos de 

instalação, desenvolvimento e, por vezes, declínio e abandono de determinados 

sectores litorais. 

 Por sua vez, os factores exógenos têm uma origem externa ao sistema em 

análise (remetendo, portanto, para o efeito da situação), pelo que o grau de influência 

exercido sobre os processos enunciados depende da maior ou menor abertura em 

relação ao exterior, aspecto variável no tempo e no espaço77. O “círculo virtuoso” da 

                                                      
76

 Destaque do autor. 

77
 Para CORLAY “au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’époque actuelle, la contribution des [facteurs 

exogènes] à la relation entre les sociétés et les espaces côtiers est de plus en plus lourde et les facteurs 
générateurs des modifications des systèmes littoraux de plus en plus distants” (CORLAY, 1998: 105). 
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ocupação do espaço litoral radica, portanto, nas sinergias ou relações positivas 

estabelecidas entre estes diferentes factores (Cf. CORLAY, 1998: 105). 

De um ponto de vista prático, esta abordagem sistémica elege os factores 

sistematizados no Quadro AIV-1 e Quadro AIV-2 (Anexo IV) como principais 

determinantes endógenos e exógenos dos processos de ocupação dos espaços litorais. 

Para cada um destes conjuntos, e de acordo com a sua natureza, os factores são 

passíveis de agrupamento em: 

Factores endógenos 

• Natureza do contacto e potencial espacial – envolve a configuração física 

da costa, o espaço disponível e as possibilidades de circulação. 

• Potencial biológico e agronómico – relaciona-se com as disponibilidades 

alimentares. 

• Recursos diversos – inclui o conjunto de recursos passíveis de exploração; 

• Salubridade – remete para os condicionalismos de natureza climática e 

morfológica à ocupação do litoral. (Cf. CORLAY, 1998: 105-116) 

Factores exógenos 

• Factores relevantes da banda marinha – conjunto de condicionalismos e de 

potencialidades propiciados pelo espaço marítimo. 

• Factores relevantes da banda continental – conjunto de iniciativas 

(individuais ou colectivas) e de operações (espontâneas ou planeadas) com 

origem no espaço continental. (Cf. CORLAY, 1998: 116-142). 

 

Esta abordagem coloca assim em evidência que a ocupação dos espaços litorais, 

as suas formas e dinâmicas, resultam da interacção de factores endógenos e factores 

exógenos, demonstrando que as dinâmicas locais são influenciadas por eventos 

externos, com origem nos contextos regional, nacional ou internacional. Este 

entendimento é corroborado, e transposto para as frentes de água, por VALLEGA, 
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quando afirma que “both endogenous and exogenous impulses provoke or strengthen 

strategies to change the functional profile of the waterfront” (VALLEGA, 1993: 26).  

No mesmo sentido, embora com um enfoque temático-funcional e um âmbito 

de incidência espacial restritos, RILEY e SHURMER-SMITH (1994) estabelecem uma 

abordagem holística que preconiza a explicação das transformações dos espaços 

portuários e da revitalização das frentes de água. Esta abordagem assenta em duas 

perspectivas complementares, englobantes do conjunto das forças operadas a 

diferentes escalas (sendo este dado ilustrativo da importância conceptual que os 

autores atribuem à escala), cuja interacção explica tais mutações: abordagem top-

down e abordagem bottom-up. 

A abordagem top-down assenta no pressuposto de que “events at the local level 

are largely determined by economic and political policies and events at the national 

and indeed global levels” (RILEY e SHURMER-SMITH, 1994: 38), centrando-se por isso nos 

factores de ordem internacional e nacional determinantes das transformações nas 

frentes de água portuárias78. Por sua vez, a abordagem bottom-up coloca em evidência 

a importância dos factores locais nos processos de revitalização das frentes de água. 

Ao fazê-lo, introduz uma dimensão marcadamente territorial, à qual subjazem 

contextos espaciais particulares, cujas características se reflectem em traduções 

espaciais ou apropriações/reacções locais diferenciadas aos “impulsos oriundos de 

fora” (que incluem as disposições emanadas dos governos, do capital e da 

                                                      
78

 No caso dos processos de transformações das frentes de água portuárias ocorridos no Reino Unido, 
RILEY e SHURMER-SMITH enunciam como principais factores de ordem internacional: os ciclos de expansão 
e recessão do comércio internacional, com grande influência no transporte marítimo e na actividade 
portuária; a evolução tecnológica, a qual exigiu a adaptação dos espaços portuários; a melhoria dos 
níveis de vida, reflectindo-se, por um lado, no aumento da taxa de motorização e nas subsequentes 
exigências em termos de espaço em terminais ro-ro e, por outro lado, no crescimento da procura de 
actividades náuticas de lazer, reflectindo-se na pressão para a instalação de marinas em espaços 
portuários, assim como de habitação, comércio e serviços e novos sistemas de transporte; decisões 
emanadas de blocos político-económicos com influência directa e indirecta no transporte marítimo e na 
actividade portuária. À escala nacional são destacados os seguintes factores: decisões políticas 
governamentais com impactes espaciais específicos; ideologias políticas partidárias, reflectidas por 
exemplo na maior ou menor propensão para privatização portuária; efeitos das políticas nacionais e 
filosofias políticas nas formas de revitalização das frentes de água, designadamente no que se refere aos 
modelos adoptados (espectro este balizado pelas opções extremas materializadas por processos mais 
dirigidos baseados no planeamento urbano, e por apostas mais fortes na filosofia do mercado, portanto 
de cariz mais liberal); regulamentação governamental relativa à operação portuária (RILEY e SHURMER-
SMITH, 1994). 
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sociedade)79. Estas características (ou factores inerentes ao local) englobam, entre 

outros aspectos, as características físicas do sítio, a estrutura económica local e as 

dinâmicas colectivas dos agentes locais (e.g. atitude dos decisores – decisores locais 

reactivos versus decisores locais proactivos).  

Este último aspecto é aprofundado por VALLEGA (1993: 25-26), autor que analisa 

a atitude da comunidade enquanto factor determinante do despoletar de processos de 

reconversão das frentes de água, identificando o seguinte conjunto de atitudes 

passíveis de influenciarem tais processos: 

• Capacidade para compreender a mudança do ambiente externo e impulsos 

daí decorrentes, relacionados com os usos dos recursos costeiros, e para 

reagir através da formulação de estratégias que permitam retirar 

vantagens das novas oportunidades; 

• Atitude para mudar das actividades tradicionais para novas actividades, 

operando-se uma transição entre a indústria pesada e as actividades de 

comércio e serviços. Esta atitude interage com a propensão dos centros de 

decisão e financeiros para investir no circuito secundário da economia, 

circuito este que, segundo TWEEDALE, “flows into fixed assets in the built 

environment and into the consumption, the latter providing also the means 

for collective consumption, through parks and footpaths” (TWEEDALE, 1994: 

189); 

• Futuro expectável, na medida em que a expectativa depositada na 

revitalização das frentes de água formula um elemento catalisador da 

aceitação social destes processos, porquanto as estratégias e projectos 

inerentes são passíveis de impulsionar uma reorientação económica e da 

organização espacial destas áreas; 

                                                      
79

 Sobre a explicitação dos factores de ordem local na revitalização das frentes de água, RILEY e SHURMER-
SMITH referem que “because uniqueness obtains at the local scale, exemplification of the power of 
«bottom-up» forces is difficult if the aim is to present a representative cross-section of their influence” 

(RILEY e SHURMER-SMITH, 1994: 46).  



III – OCUPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESTUÁRIOS URBANIZADOS 

115 

• Percepção da relação Homem-Ambiente, aspecto que tem vindo a ganhar 

importância crescente em termos de percepção social e ao nível dos 

processos de planeamento. Tal reflecte-se na assunção do pressuposto de 

que as novas actividades a instalar nas frentes de água devem ser 

compatíveis com a conservação e protecção do ambiente físico, e que a 

revitalização destas áreas constitui uma oportunidade para a eliminação de 

actividades poluentes. 

 

Resulta assim claro que, para compreender as lógicas de transformação 

funcional e territorial que suportam as dinâmicas de ocupação das frentes ribeirinhas 

estuarinas, é importante atender às especificidades advindas da posição de interface 

terra-água destes territórios, uma vez que a mesma sintetiza interacções relevantes 

operadas entre as bandas marinha e continental patentes, por exemplo, nas condições 

naturais, nas actividades humanas desenvolvidas e no seu arranjo espacial. Por outro 

lado, importa ponderar a influência da multiplicidade de factores de origem endógena 

e exógena, variáveis no tempo e no espaço, cuja conjugação e incidência territorial 

específica constituem impulsos diferenciados para as transformações das frentes de 

água. 

 

III.2. A Complexidade dos Estuários Urbanizados 

A atractividade exercida pelos espaços litorais, em geral, e pelos espaços 

estuarinos, em particular, em relação a diversas actividades humanas, decorrente da 

valorização diferenciada das potencialidades propiciadas pelos mesmos (e em que 

interferem, de forma mais ou menos sensível, os factores analisados no ponto 

anterior), traduz-se numa multiplicidade de usos destas áreas, tendendo a sua 

complexidade a aumentar em resultado da acumulação e sucessão de funções ao 

longo do tempo (Cf. BETHEMONT, 2002).  

É neste sentido que MEYER et al. referem que “in general, urbanized deltas are 

extremely complicated”, uma vez que “these regions contain a complex ecosystem 

shaped by highly variable rivers and the sea, and they must deal with the complexities 
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of urban, agricultural, and industrial land use and its relationship to the economy, 

culture, and society” (MEYER et al., 2010b: xii)80. Também COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA 

atribuem a complexidade das áreas de estuário à “concentração de população nas 

grandes cidades ou áreas metropolitanas, a um passado de consecutivas alterações no 

uso da água e das suas margens, a um sistema ecológico sensível, e aos conflitos 

decorrentes da combinação contemporânea de funções” (COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA, 

2009: 2).  

Procurando sistematizar a multiplicidade de usos e actividades convergentes 

nestes espaços litorais, vários trabalhos têm vindo a apresentar propostas de 

classificação dos mesmos. São os casos das propostas da OCDE (1975), JIMENO (1988), 

GUBBAY (1990) e HOOZEMANS (1991), cujos ensaios propositivos foram sistematizados por 

BARRAGÁN MUÑOZ (1994), e que são seguidamente analisados. 

Ao contribuir para apreender a diversidade de usos, funções e de actividades 

instaladas no espaço litoral, a relevância analítica destas sistematizações no âmbito do 

presente trabalho de investigação é determinada pela possibilidade da sua formulação 

enquanto quadro de referência genérico para o exame dos usos, funções e actividades 

em presença na área de estudo. Dado que estas classificações sistematizadoras são, de 

um modo geral, suportadas por análises interpretativas dos factores subjacentes à 

ocorrência das funções e actividades constatados e tipificados no espaço litoral, 

tenderão igualmente a contribuir para a interpretação da incidência territorial das 

dinâmicas socioeconómicas no ARS e, bem assim, para a compreensão dos seus 

diferentes perfis de especialização, traduzidos em arranjos espaciais diferenciados. 

Com efeito, a proposta apresentada por JIMENO (1988, cit in BARRAGÁN MUÑOZ, 

1994: 42), centrada nos espaços marítimos, destaca os seguintes usos e actividades: a) 

transporte; b) defesa nacional; c) indústrias e serviços; d) recursos alimentares; e) 

fonte de matérias-primas; f) fontes de energia; g) lazer e saúde; h) descargas e 

depósitos; i) construções off-shore. 

                                                      
80

 Estes autores acrescentam ainda que “a highly complex system of agencies and institutions governs 
many critical aspects of life in the delta, such as flood defense and water management, spatial planning, 
urban development, port development, and environmental protection” (MEYER et al., 2010b: xii).  
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No que respeita à proposta da OCDE (1975, cit in BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 42) 

para os espaços litorais, esta objectiva o agrupamento de usos e actividades, 

recorrendo a critérios baseados na localização e na natureza das actividades. As 

actividades são agrupadas em três grandes categorias, de acordo com a sua 

localização: 

a) Actividades especificamente costeiras, que inclui o turismo litoral, 

desportos náuticos, indústrias portuárias, indústrias marítimas e reservas 

marinhas; 

b) Actividades de franja litoral, destacando-se as actividades turísticas, 

actividades urbanas, indústrias que necessitam de uma certa proximidade 

à costa, explorações agrícolas, reservas naturais e paisagísticas; 

c) Actividades de localização indiferenciada. 

 

Em relação aos usos, a classificação desta organização assenta nas seguintes 

categorias: a) renováveis; b) não renováveis; c) infra-estruturas de comunicação; d) 

habitação; e) turismo-recreio. Contudo, como afirma BARRAGÁN MUÑOZ, a diferenciação 

em função da natureza das actividades “muestra algunos resquícios de indefinición 

entre el concepto uso y actividad; cuestión, por cierto, no exenta de complejidad” 

(BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 43). 

Por sua vez, no exercício de sistematização dos principais usos verificados nos 

espaços litorais desenvolvido por GUBBAY (1990, cit in BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 43) são 

identificados: a) conservação natural e da paisagem; b) pesca e aquicultura; c) 

extracção de energia e minerais; d) turismo e lazer; e) infra-estruturas; f) navegação e 

comunicações; g) sistemas de saneamento; h) indústria; i) usos militares; j) actividades 

“continentais” (e.g. agricultura).  

Posteriormente, HOOZEMANS (1991, cit in BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 43) avança com 

uma classificação que parte de critérios de natureza funcional, sendo os usos e 

actividades agrupados da seguinte forma: 



PARTE I – A PROBLEMÁTICA DAS FRENTES RIBEIRINHAS E A SITUAÇÃO DO ARS NO CONTEXTO DA AML 

118 

a) Funções básicas – produção de alimentos, captação de água e obtenção de 

energia. 

b) Funções sociais – habitação e recreio. 

c) Funções económicas – transporte, indústria e mineração. 

d) Funções públicas – transporte público, defesa e saneamento. 

 

Quanto à tipologia desenvolvida por BARRAGÁN MUÑOZ (1994), esta retoma a 

diferenciação entre usos e actividades convergentes no espaço litoral. A classificação 

dos usos verificados neste espaço preconizada por este autor é assim estabelecida 

(Figura 54):  

a) Para que seja tido como possível área natural digna de protecção;  

b) Para que seja ocupado como lugar de habitação;  

c) Para que possa ser utilizado como suporte de infra-estruturas;  

d) Para que a sua banda marinha possa receber as descargas provenientes 

das actividades humanas;  

e) Para que possa ser dedicado a funções relacionados com a defesa. 

(BARRAGÁN MUÑOZ, 1994: 43-45) 
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Figura 54. Usos convergentes no espaço litoral 

 

Fonte: Adaptado de BARRAGÁN MUÑOZ, 1994 (tradução nossa). 

 

Em termos de actividades, são consideradas no ensaio propositivo de BARRAGÁN 

MUÑOZ (1994: 45) as seguintes actividades de cariz produtivo (Figura 55): (i) actividades 

de natureza extractiva; (ii) actividades agro-pecuárias; (iii) actividades de índole 

transformadora; (iv) actividades relacionadas com o comércio e comunicações; (v) 
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actividades que exploram os recursos turísticos e de lazer (entre as quais se incluem as 

segundas residências). 

 

Figura 55. Actividades económicas convergentes no espaço litoral 

 

Fonte: Adaptado de BARRAGÁN MUÑOZ, 1994 (tradução nossa). 
 

Estas sistematizações, com destaque para a classificação desenvolvida por 

BARRAGÁN MUÑOZ (1994), colocam em evidência a multiplicidade de usos e actividades 

que os espaços litorais possibilitam e que neles convergem. Note-se que, não obstante 

as propostas de sistematização apresentadas terem sido desenvolvidas para o espaço 

litoral em geral, e não especificamente para os espaços estuarinos, as mesmas servem 
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os objectivos deste trabalho de investigação porquanto estabelecem uma proposição 

genérica para o espaço no qual a área objecto de estudo se insere. 

Numa abordagem congruente com este entendimento, MEYER propôs a seguinte 

classificação de funções contemporâneas convergentes nas frentes ribeirinhas 

estuarinas: urbanização (incluindo sistemas rodoviários e sistemas de transportes 

eficientes e sustentáveis); economia portuária; agricultura; segurança; energia; 

ambiente natural; gestão da água e do solo (MEYER cit in COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA, 

2009: 2). 

No mesmo sentido, BETHEMONT (2002), fazendo incidir a sua análise nas bacias 

fluviais81, apresenta uma sistematização que não diverge das classificações 

apresentadas. De acordo com este autor, “nul qualificatif ne conviendrait mieux au 

fleuve que celui de protéiforme, tant sont nombreux les usages qu’il permet: cadre de 

vie, ressource alimentaire, support d’activités agricoles, source d’énergie, réfrigérant, 

composant industriel, moyen de transport et espace de loisirs” (BETHEMONT, 2002: 131). 

Acrescenta ainda este autor que “il est certain que si l’accumulation de ces usages et 

avantages a rendu les sites fluviaux attractifs, la plupart d’entre eux sont maintenant 

obsolètes. (…) Le fleuve et les bords de l’eau sont devenus le lieu d’élection d’activités 

de loisir” (BETHEMONT, 2002: 217). 

Por outro lado, há que ter em conta que também nos espaços estuarinos e nas 

suas frentes de água, os usos e actividades aí convergentes variam no tempo e no 

espaço, pelo que são múltiplas as configurações espaciais que estes podem assumir. 

Como tal, uma aplicação concreta destas sistematizações no espaço torna necessária a 

sua adaptação ao respectivo contexto territorial, “confrontação entre o modelo e a 

realidade, o que é a base de qualquer método científico” (THÉRY, 2004: 181). Não 

obstante, BROCARD et al. (1995), recorrendo ao método de modelação gráfica82 

                                                      
81

 Note-se que os estuários, enquanto tipo específico de sector terminal dos rios, inserem-se na área 
correspondente a estas bacias fluviais, ainda que as suas propriedades gerais se traduzam em 
especificidades passíveis de influenciar os usos e actividades que se desenvolvem nestes espaços.  

82
 THÉRY, ao analisar a axiomática deste método, postula que “a expressão gráfica tem sobre o discurso 

linear a superioridade de poder ser apreendida no espaço e, por conseguinte, de ser melhor adaptada 
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utilizado como instrumento de análise regional aplicado aos espaços estuarinos, 

ensaiam um modelo de estuário europeu, no qual são apresentadas as estruturas 

fundamentais destes territórios complexos (Figura 56). De acordo com os seus autores, 

estes territórios “présentent des formes récurrentes d’organisation de l’espace et des 

dynamiques communes: à une logique amont-aval traditionnelle pourrait désormais se 

substituer un logique rive droite-rive gauche” (BROCARD et al., 1995: 6). 

 

Figura 56. Chorotype do estuário europeu 
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Fonte: Adaptado de BROCARD et al., 1995 (tradução nossa). 
 

                                                      

para simbolizar a organização espacial, de ser mais sintética e ter neste domínio uma melhor eficácia 
demonstrativa” (THÉRY, 2004: 179). 
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Neste exercício de modelação é identificado um conjunto de estruturas e 

dinâmicas transversais aos estuários do continente europeu, que reforçam os 

postulados: (i) da existência de recursos e condições naturais nos estuários que 

permitem o desenvolvimento de uma multiplicidade de actividades que variam no 

tempo e no espaço; (ii) da ocorrência de conflitos determinados pelas 

incompatibilidades entre usos/actividades; (iii) da ocorrência de diferentes perfis de 

especialização (no tempo e no espaço) traduzidos em arranjos espaciais diferenciados; 

(iv) da interacção de tendências e processos exógenos e de factores e processos 

endógenos nas dinâmicas locais e regionais; (v) da prevalência de uma tendência de 

utilização valorativa destes territórios no contexto actual motivada por vários factores; 

e, (vi) da polifuncionalidade destes espaços. Este conjunto de estruturas e dinâmicas 

envolvem: 

• as características de interface entre o mar, o rio e a terra que conferem aos 

estuários importantes funções biológicas (ou naturais) e possibilitam uma 

função de troca, o que favoreceu o desenvolvimento de infra-estruturas 

portuárias e de centros urbanos com as suas extensões relacionados com o 

recreio e lazer litoral, compartilhadas ainda com a função de produção 

industrial; 

• a justaposição destas funções num território, o que constitui uma fonte de 

conflito, sendo portanto os estuários lugares privilegiados para a 

ocorrência destes conflitos; 

• as actividades portuárias e industriais que se deslocaram gradualmente 

para jusante, onde se instalaram os portos facilmente acessíveis aos navios 

de grande tonelagem; 

• as instalações localizadas na embocadura dos estuários, as quais ocupam 

mais frequentemente a margem direita83; 

                                                      
83

 Perante esta constatação, os autores questionam mesmo se “cette disposition est-elle le fruit du 
hasard ou peut-on imaginer que la force de Coriolis, en déviant le fil de l’eau vers les rives droites, 
laissant les alluvionnements côte gauche, et creusant le lit sur la droite, a facilité les implantations de ce 
côte des fleuves?” (BROCARD et al., 2005: 7). 
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• as dinâmicas estuarinas que se encontram presentemente ligadas às 

travessias dos estuários, as quais podem possibilitar a organização de 

novos territórios centrados no estuário, integrando as duas margens e as 

áreas adjacentes, passando-se de uma lógica montante-jusante para uma 

lógica margem direita-margem esquerda. (Cf. BROCARD et al., 1995: 6-7) 

 

Resulta assim claro que a tentativa de construção de um modelo teórico desta 

natureza assenta na interpretação das estruturas basilares da ocupação do espaço, 

pelo que constituindo um importante contributo para a análise e interpretação das 

dinâmicas territoriais observadas para cada caso na sua individualidade, ainda que esta 

confrontação com uma realidade específica (ou território concreto) deva comportar 

necessariamente a consideração das especificidades e matizes do seu processo 

evolutivo complexo, não abarcadas por um modelo de síntese.  

Percebendo esta complexidade, MEYER et al. (2010b) apresentaram um modelo 

alicerçado nos elementos estruturantes da ocupação do espaço – o Modelo Layer Cake 

(Figura 57) –, em detrimento de um modelo de síntese que buscasse uma 

sistematização interpretativa das dinâmicas de ocupação dos estuários urbanizados. 

Para estes autores, “the necessity of finding a method that enables us to understand 

both the relative autonomy of several areas of deltaic complexity and the relationship 

among them has resulted in the development of the «layer cake model»” (MEYER et al., 

2010b: xiv).  
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Figura 57. Modelo Layer Cake 

 

Fonte: MEYER, 2010a. 
                                           

Este modelo identifica os elementos estruturantes da ocupação do espaço como 

uma composição de três dimensões (ou layers) principais: uma dimensão inferior 

constituída pelo solo propriamente dito e seu substrato (incluindo solo, água e rocha); 

uma dimensão intermédia que se traduz numa rede de infra-estruturas estruturantes 

que cria condições para os estabelecimentos humanos e seu desenvolvimento, 

actividades económicas e transporte; e, uma dimensão superior que corresponde à 

ocupação humana, padrões urbanos e actividades económicas (Cf. MEYER et al., 2010b: 

xiv-xv). A estas dimensões os autores acrescentaram mais recentemente uma outra: a 

dimensão “tempo”. Com efeito, de acordo com este modelo, “the bottom two layers 

should provide a sustainable and stable foundation for the development of the top 

layer of urban settlement” (Cf. MEYER et al., 2010 b: xv). No entanto, a propósito dos 

novos desafios que as paisagens aquáticas metropolitanas enfrentam, MEYER (2010b: 

96) advoga que “no new consensus about how we should approach the complexity of 

urban areas took its place”, pelo que “a new consensus is necessary, which can be 

reached only when, new urban strategies consider nature, the environment, new 

economic developments, and (…) effective and sustainable strategies for flood 

prevention”. Para este autor “such a comprehensive approach is possible only through 

interdisciplinary thinking” (MEYER, 2010b: 96).  
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Para além da dificuldade de abordagem interpretativa desta complexidade, 

COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA (2009: 2) salientam ainda que a multiplicidade de usos e a 

pressão a que os estuários urbanizados estão sujeitos reflectem-se na complexidade 

das políticas, do processo de planeamento84 e da gestão destes territórios. Para estes 

autores, tal advém das seguintes funções dos estuários:  

a) Áreas atractivas para o (re)desenvolvimento urbano; 

b) Espaços de oportunidade para a construção de grandes infra-estruturas; 

c) Áreas em permanente transformação do sistema económico, com reflexo 

nas características da actividade portuária, no declínio das actividades da 

industrialização e no desenvolvimento de novas actividades; 

d) Ecossistemas sensíveis com dinâmicas de protecção, por vezes partilhados 

com actividades agrícolas; 

e) Recurso hídrico essencial ao consumo humano e à produção de energia, 

conhecendo dinâmicas de despoluição. (COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA, 2009: 2) 

Acresce que a complexidade induzida por estas funções ao nível das políticas, 

planeamento e gestão dos estuários é tanto mais acentuada quanto cada uma destas 

funções encerra contradições em si e induz a geração de conflitos com outras funções 

dos estuários (Cf. COSTA e KROSNICKA, cit in COSTA e FIGUEIRA DE SOUSA, 2009: 2). 

 

III.3. Os Grandes Ciclos de Ocupação dos Estuários Urbanizados e Frentes Ribeirinhas 

Noutra perspectiva, é ainda considerado que as dinâmicas de ocupação dos 

espaços litorais (em que se incluem as áreas de estuário e suas frentes ribeirinhas), 

influenciadas pela conjugação dos factores já explicitados, têm ocorrido segundo 

grandes ciclos ou fases. Adoptando um âmbito espacial (i.e. áreas litorais) e temporal 

(i.e. desde a fixação de comunidades humanas nas áreas litorais) alargados, CORLAY 

                                                      
84

 Centrando a sua análise especificamente nos processos de planeamento inerentes às intervenções em 
frentes de água, SAMPERI refere mesmo que “in comparasion with other forms of urban development – 
by almost any measure you wish to choose – the waterfront is the most difficult and complex area to 
develop (SAMPERI, 1986: 47). 
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(1998: 142-161) identifica, na sua investigação, quatro grandes fases85, subdivididas 

em períodos mais curtos, que se sintetiza seguidamente: 

• Até ao final do século XV – trata-se de uma fase muito longa, na qual é 

operada uma importante mudança de escala quantitativa no fenómeno de 

ocupação do litoral, e que envolve cronologicamente e de forma resumida: 

(i) a instalação das primeiras sociedades nómadas nas áreas costeiras 

(colocando em prática uma economia recolectora, assente nas actividades 

de caça e pesca); (ii) o crescimento destes estabelecimentos no litoral e a 

sedentarização dos grupos humanos (no decorrer da revolução neolítica), 

possibilitada por uma pluriactividade consubstanciada na agricultura, 

criação de gado e pesca; (iii) a emergência da vocação marítima dos povos 

do Mediterrâneo, que conduziu à formação do litoral como espaço de troca 

(sendo a bacia mediterrânica o suporte físico de numerosas rotas 

comerciais que se estenderam posteriormente para o Atlântico, Canal da 

Mancha, Mar do Norte e Mar Báltico, o que favoreceu o desenvolvimento 

de cidades portuárias); (iv) no período da Idade Média, o reforço das rotas 

marítimas existentes, a criação de novas rotas e o desenvolvimento das 

actividades marítimas como resposta a uma intensa actividade comercial 

conduziram ao florescimento económico de numerosas cidades nas orlas 

marítimas do Mar Báltico e do Mar do Norte86, enquanto que no 

Mediterrâneo o crescimento do comércio marítimo favoreceu a ascensão 

de cidades como Génova e Veneza87. Desta forma, a cabotagem contribui 

                                                      
85

 Durante estas fases ocorreram importantes transformações na ocupação do litoral de várias grandes 
regiões do globo (e.g. África Oriental, Sudeste Asiático, Sul da China). Todavia, dado o âmbito deste 
trabalho de investigação, optou-se por centrar a análise no continente europeu.    

86
 Segundo o autor, “la prospérité des villes, l’activité des ports, la richesse des armateurs-négociants, 

ont laissé un énorme héritage économique, architectural, culturel, fondement d’une civilisation 
commune à tous ces littoraux du Nord” (CORLAY, 1998: 147).  

87
 No caso das cidades portuárias do Mediterrâneo, como lembra MEYER (1999), o seu florescimento foi 

ainda favorecido pelas condições naturais que a sua situação geográfica lhes conferia, nomeadamente 
para o assentamento de portos nas suas baías naturais, que estavam rodeadas por montanhas (a Norte) 
ou desertos (a Sul), protegendo deste modo as cidades portuárias dos problemas que afectavam a 
restante Europa, assim como favorecendo a sua autonomia política e militar. 
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para o desenvolvimento de várias cidades portuárias, pontos de apoio e de 

difusão das civilizações marítimas88. 

• Do século XVI ao início do século XIX – nesta fase, o desenvolvimento do 

capitalismo comercial constituiu-se como motor de importantes 

transformações nos espaços litorais europeus, processo indissociável da 

exploração de grandes rotas marítimas comerciais por parte das potências 

marítimas europeias (i.e. Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra), 

traduzido no rápido desenvolvimento de cidades portuárias, cuja expansão 

aconteceu em paralelo com o desenvolvimento portuário. As tensões que 

se geraram entre estes novos pólos da fachada atlântica conduziram então 

à instalação de estruturas de defesa no litoral, que se organizaram 

frequentemente em torno de infra-estruturas portuárias. O 

desenvolvimento portuário da Europa foi ainda impulsionado, neste 

período, pela baleação e pela pesca. 

• De meados do século XIX a meados do século XX – a partir de meados do 

século XIX, assistiu-se a uma mudança na dinâmica de ocupação do litoral, 

caracterizada pela alteração do ritmo deste processo e pela sua 

diversificação. Esta evolução foi influenciada por vários factores, 

nomeadamente: (i) a revolução técnica e económica89; (ii) os efeitos 

demográficos provocados pelas profundas mutações económicas que 

tiveram lugar no decorrer desta fase90; e, (iii) a afirmação de novos 

                                                      
88

 Para além desta forma de ocupação do espaço litoral, e como bem assinala CORLAY “pour répondre à 
certaines demandes des négociants-armateurs, en sel par exemple, le première grande vague de 
conquête de marais à des fins agricoles et salicoles se déroule toute cette période médiévale” (CORLAY, 
1998: 149).  

89
 “C’est d’abord la révolution technique et économique qui va augmenter considérablement la 

puissance des moyens de production, faire naître l’agriculture et l’industrie modernes, accélérer la 
circulation des capitaux, stimuler l’offre et la demande dans de nombreux domaines, donc susciter 
l’essor des échanges. Le tonnage des navires augmente, d’abord faiblement, puis de manière 
spectaculaire avec l’apparition de la construction navale métallique et surtout du moteur à la charnière 
des deux siècles; l’invention du procédé de fabrication du froid industriel permet le développement du 
transport frigorifique” (CORLAY, 1998: 154).  

90
 Assistindo-se a importantes fluxos populacionais campo-cidade, suscitados por uma revolução 

agrícola libertadora de mão-de-obra, absorvida pelas cidades industriais fortemente consumidoras 
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impulsos por parte das potências europeias, germinados no progresso 

económico da Europa e impulsionados pela procura de matérias-primas, 

alimentares e industriais, pelo domínio de alguns mercados ou pelo 

controlo de pontos estratégicos nas rotas marítimas comerciais. Nesta 

nova geografia mundial, os espaços litorais assumiram uma importância 

crescente, com destaque para os sítios portuários, tanto aqueles com 

funções predominantemente militares como comerciais. Neste período, 

assistiu-se a transformações estruturais nos portos motivadas pela 

necessidade de adaptação aos avanços tecnológicos nos transportes e ao 

incremento do comércio internacional. Para além das adaptações nas infra-

estruturas portuárias (e.g. novos cais de maior dimensão e de maior 

profundidade, construção de terraplenos), importa notar que os espaços 

industriais multiplicaram-se (e.g. estaleiros navais, indústrias alimentares, 

indústrias químicas), estabelecendo-se boas ligações ao interior por via 

fluvial e através de redes de caminho-de-ferro. Na cidade portuária, o 

espaço urbano integrou funções portuárias, industriais e residenciais cuja 

incidência espacial foi marcada pela segregação91. Outra tendência firmada 

nesta fase prendeu-se com o desenvolvimento do turismo balnear; num 

primeiro momento (finais do século XVIII) um exclusivo da grande 

aristocracia europeia, alargou-se gradualmente a classes sociais mais 

modestas, passando a inscrever-se indelevelmente nas paisagens litorais. 

• Desde os anos 1950 – o pós-II Guerra Mundial marcou uma nova ruptura 

na escala quantitativa e qualitativa da ocupação dos espaços litorais, 

resultante da interferência de novos factores nas formas de ocupação 

destes espaços, e que actuaram sobre as estruturas territoriais herdadas 

dos períodos anteriores. O crescimento acelerado da população mundial, a 

                                                      

deste factor de produção, mas também atraída pela conquista das novas terras noutros continentes (Cf. 
CORLAY, 1998: 154).  

91
 CORLAY considera que esta organização do espaço urbano nas cidades portuárias “laissera, quelques 

décennies plus tard, à l’heure des restructurations et des délocalisations, un héritage souvent difficile à 
gérer” (CORLAY, 1998: 155). 
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revolução tecnológica, o crescimento urbano, o aumento do tempo 

disponível para o lazer (provocando um incremento da procura de espaços 

e produtos recreativos) e a evolução do contexto geopolítico e 

geoeconómico internacional, são factores que favoreceram a constituição 

dos espaços litorais como suporte de grandes pólos económicos à escala 

mundial. Os complexos portuários, plataformas industriais, portos de 

pesca, áreas de exploração aquícola ou empreendimentos turísticos 

conheceram grandes desenvolvimentos nesta fase. As intervenções nas 

frentes de água (urbanas, portuárias, industriais, turísticas) alteraram, 

assim, profundamente o espaço e as paisagens costeiras. (Cf. CORLAY, 1998: 

142-161)     

 

Por sua vez, na sua análise à evolução da ocupação das áreas de interface terra-

água, COSTA (2013) adopta um âmbito espacial (i.e. frentes de água) e temporal (i.e. 

período pós-Revolução Industrial) mais restrito, defendendo a ocorrência de três ciclos 

com incidência nas frentes de água, determinados pela relação entre o 

desenvolvimento urbano e a evolução tecnológica (particularmente das tecnologias 

energéticas e das comunicações): 

• Primeira Industrialização – de acordo com o autor, neste primeiro ciclo as 

transformações na frente de água estão relacionadas com a utilização do 

carvão enquanto fonte de energia para as actividades industriais e com os 

avanços nas tecnologias de comunicação92. Tais factores terão permitido o 

desenvolvimento dos transportes (em particular do caminho-de-ferro e do 

transporte marítimo e fluvial), como também da própria indústria (ligada 

ao ferro e ao aço). As vantagens comparativas propiciadas pelas frentes de 

água para satisfazer as necessidades de abastecimento (matérias-primas e 

carvão), funcionamento (acesso a uma fonte de água) e escoamento dos 

produtos transformados, tornaram estes territórios particularmente 

                                                      
92

 Em que se incluem “(1) o incremento do correio – proporcional ao incremento da mobilidade, (2) a 
criação do telégrafo, em meados do século XIX, (3) e do telefone de manivela, a partir do final do 
século” (COSTA, 2013: 28).  
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atractivos para a localização de unidades industriais e de armazéns. A 

proximidade em relação a um porto comercial e a facilidade de ligação por 

via fluvial e/ou ferroviária (que encontra aqui uma orografia favorável), 

foram, neste sentido, determinantes. Com efeito, “todos estes factores, 

com origem na natureza da fonte energética, determinaram a frente de 

água da primeira industrialização: a necessidade de novas áreas de aterro 

na proximidade imediata da cidade, para acomodar o porto e o caminho-

de-ferro, mas também a própria indústria, as centrais energéticas e os 

complexos de armazenamento de mercadorias e alfandegários, estando na 

base da criação de um novo território de grande dimensão, poluído, 

vedado, que se desligou fisicamente da cidade apesar da sua vizinhança 

imediata” (COSTA, 2013: 29). 

• Segunda Industrialização – neste segundo ciclo tecnológico assistiu-se ao 

desenvolvimento da indústria petroquímica, à introdução da electricidade 

no processo produtivo e nas cidades, e ao início da massificação do 

automóvel como modo de transporte individual. “O incremento da 

mobilidade e a nova capacidade de chegar facilmente a qualquer ponto do 

território (…) estiveram por detrás da relocalização da residência e da 

actividade industrial, agora territorialmente especializados, e já não 

vinculados à necessidade de vizinhança imediata. (…) Este foi o momento 

do afastamento físico entre a cidade e o seu porto e indústria” (COSTA, 

2013: 31). Assistiu-se então ao declínio das áreas industriais do primeiro 

ciclo de industrialização, que “foram progressivamente perdendo espaço, 

encerrando, relocalizando-se com um up-grade tecnológico, ou entrando 

numa obsolescência mais ou menos prolongada” (COSTA, 2013: 32). 

• Terceira Industrialização – neste terceiro ciclo tecnológico (conhecido 

como “pós-industrial”), verificou-se um importante avanço nas 

telecomunicações e a emergência das “energias limpas” como alternativa 

aos combustíveis fósseis. “Na frente de água, o porto logístico e porto 

recreativo substituíram o paradigma portuário pesado de meados do 
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século XX”, verificando-se que “a evolução dos ciclos tecnológicos está 

associada à renovação dos seus territórios, pelo que, ao programa da 

regeneração urbana das áreas portuárias e industriais centrais de primeira 

geração, ainda em curso, acresce o novo programa da reabilitação das 

áreas periféricas da segunda industrialização, normalmente com uma 

dimensão significativamente maior” (COSTA, 2013: 35). 

 

Estas abordagens constituem um importante quadro de referência para a análise 

das dinâmicas e ciclos de ocupação das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, a qual 

será aprofundada na Parte II deste trabalho. 
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IV. AML: OS MODELOS DE ORDENAMENTO E O ARCO RIBEIRINHO SUL 

Com o presente capítulo pretende-se: (i) compreender o posicionamento do ARS 

(e suas frentes ribeirinhas) nos modelos de ordenamento preconizados para a AML 

pelos diferentes instrumentos de planeamento territorial; e, (ii) analisar as orientações 

estabelecidas pelos vários instrumentos de desenvolvimento económico e territorial 

com incidência neste território, por forma a perceber a sua influência nas 

transformações territoriais e funcionais que aqui tiveram lugar. Tais objectivos são 

prosseguidos em análises desenvolvidas em sub-capítulos próprios, os quais são 

antecedidos por um breve enquadramento territorial da área em estudo.  

 

IV.1. Enquadramento Territorial  

A área de estudo compreende as frentes ribeirinhas estuarinas do ARS do 

Estuário do Tejo93, o qual constitui-se como “o maior estuário da Europa Ocidental” e 

um dos maiores estuários de toda a Europa, ocupando uma superfície aproximada de 

320 km2, desde a sua embocadura até Vila Franca de Xira, limite montante da intrusão 

salina em condições hidrológicas normais (Cf. FREIRE et al., 2006: 2). 

A situação geográfica da área de estudo confere-lhe ainda uma posição central 

no contexto territorial da AML, a principal aglomeração urbana e principal pólo 

económico do país. Acresce que, como se verá na Parte II do presente trabalho de 

investigação, esta situação geográfica, a proximidade à cidade de Lisboa e a integração 

na área de jurisdição do Porto de Lisboa (4.ª Secção), desde cedo influenciaram a 

ocupação e dinâmicas prevalecentes neste território. 

Do ponto de vista administrativo a área de estudo (que se estende por cerca de 

156 km, entre a Cova do Vapor – concelho de Almada – e o Sítio das Hortas – concelho 

                                                      
93

 O Anexo VI apresenta um apontamento complementar com enfoque na caracterização física e 
enquadramento institucional do Estuário do Tejo. Note-se que a ocupação e estrutura urbana do ARS é 
considerada no subcapítulo referente à análise dos modelos territoriais propostos pelos planos de 
ordenamento, de nível regional, com incidência na AML. Facto pelo qual esta dimensão não é explorada 
autonomamente neste apontamento complementar.   



PARTE I – A PROBLEMÁTICA DAS FRENTES RIBEIRINHAS E A SITUAÇÃO DO ARS NO CONTEXTO DA AML 

134 

de Alcochete) faz parte integrante dos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, 

Montijo e Alcochete94 (Figura 58), todos pertencentes à NUT III Península de Setúbal95. 

 

Figura 58. Enquadramento territorial da área de estudo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Atendendo à necessidade de delimitação do âmbito espacial de incidência do 

presente trabalho, foram aplicados ao caso específico do ARS os procedimentos 

metodológicos decorrentes do entendimento conceptual de frente ribeirinha 

anteriormente explicitado (vide Anexo II). A Figura 59 apresenta o âmbito espacial 

decorrente da operacionalização do conceito de frente ribeirinha e, bem assim, a sua 

incidência territorial. 

                                                      
94

 Neste conjunto de concelhos, a área de estudo faz parte das seguintes freguesias ribeirinhas (são 
consideradas as freguesias anteriores à publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro, que procedeu 
à reorganização administrativa do território das freguesias): Trafaria, Caparica, Pragal, Almada, Cacilhas, 
Cova do Vapor e Laranjeiro (Almada); Corroios, Amora, Arrentela, Seixal e Aldeia de Paio Pires (Seixal), 
Coina, Palhais, Santo André, Verderena, Barreiro e Lavradio (Barreiro); Baixa da Banheira, Alhos Vedros, 
Moita, Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos (Moita); Sarilhos Grandes, Afonsoeiro e Montijo (Montijo); 
Samouco e Alcochete (Alcochete).  

95
 Da qual fazem parte os concelhos de Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 

Sesimbra e Setúbal. 
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Figura 59. Delimitação da área de estudo (Frente Ribeirinha) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

IV.2. Os Modelos de Ordenamento para a AML: do PDRL ao PROT-AML 

Os modelos de ordenamento definidos nos planos elaborados para o território 

metropolitano consubstanciam, em grande medida, a forma institucionalmente 

desejada para a sua estruturação, organização e funcionamento. Ainda que a eficácia 

do planeamento na condução das transformações efectivamente ocorridas neste 

território possa ser questionada96, importa perceber quais as directrizes preconizadas 

nos planos de nível regional para o desenvolvimento do mesmo, e qual a sua tradução 

espacial (nomeadamente no que se refere a usos e funções). Isto para que, em 

momento subsequente, seja possível compreender o posicionamento do ARS e das 

suas frentes ribeirinhas nos modelos de ordenamento definidos nestes instrumentos. 

                                                      
96

 Sobre a eficácia dos planos de âmbito regional com incidência no território metropolitano (PDRL – 
Plano Director de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa e PROT-AML), BRUNO SOARES refere 
que “verificamos, hoje, que se trata, afinal, de um período de transformações pouco determinadas pelo 
planeamento e que mostra, em grande medida, a ineficácia do planeamento tradicional rígido, e a 
inoperância dos instrumentos de gestão disponíveis” (BRUNO SOARES, 2003: 247).  
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Como tal, procede-se à análise dos planos de ordenamento de nível regional 

elaborados para a AML: PDRL (1964), PROT-AML (2002) e Proposta de Alteração do 

PROT-AML (2010)97.       

 

IV.2.1. PDRL 

O PDRL, cujas bases para a sua elaboração foram promulgadas em 195998, 

constituiu-se como o primeiro plano de ordenamento de âmbito regional para o 

território metropolitano de Lisboa99. Como salienta FERREIRA, “até ao [PDRL] o 

planeamento urbanístico incidia quase exclusivamente sobre determinados tipos de 

aglomerações ou sobre pequenas unidades territoriais; só a partir daquele se pode 

falar verdadeiramente em planeamento da região de Lisboa” (FERREIRA, 1997: 64). A 

concepção deste documento é, aliás, indissociável da constatação do “crescimento de 

Lisboa para além dos limites administrativos da Cidade, resultante dos movimentos 

migratórios que levaram à grande transferência de populações rurais para os centros 

urbanos (…)” (BRUNO SOARES, 2003: 247). 

Constatando a dimensão deste fenómeno de crescimento da cidade de Lisboa e 

da sua periferia, caracterizado pela ausência de organização urbana, o PDRL assumiu a 

                                                      
97

 Relativamente ao Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POET), este instrumento de natureza 
especial encontra-se ainda em fase de elaboração, não tendo sido possível obter informação suficiente 
para uma análise aprofundada sobre as suas orientações e respectiva tradução espacial. Como tal, 
optou-se por incluir uma breve nota sobre este instrumento no âmbito da análise do enquadramento 
institucional do Estuário do Tejo (Anexo VI). 

98
 Lei n.º 2099, de 14 de Agosto de 1959, que promulga as bases do Plano Director de Desenvolvimento 

Urbanístico da Região de Lisboa. 

99
 Este documento marca mesmo o reconhecimento formal da região metropolitana de Lisboa, desde 

logo delimitada pelo diploma que o instrui (no distrito de Lisboa: Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, 
Sintra e Vila Franca de Xira; no distrito de Setúbal: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal), ainda que no n.º 4 da Base I da Lei n.º 2099 seja salvaguardada a 
possibilidade do “Ministério das Obras Públicas [poder], na delimitação desta área, determinar os 
ajustamentos que vierem a mostrar-se convenientes no decurso da elaboração do plano”. A definição 
dos limites adoptados para a Região de Lisboa foi, aliás, geradora de alguma discussão no âmbito da 
Comissão do Plano Director da Região de Lisboa: a inclusão ou não de Torres Vedras e Vendas Novas, a 
possibilidade de se excluir Canha (integrada administrativamente no concelho do Montijo) ou a 
necessidade de se adoptar uma abordagem que tivesse em conta as regiões limítrofes são exemplos de 
algumas das questões levantadas sobre este tema nas reuniões da referida Comissão (vide MOP, 1965: 

46-49).  
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necessidade de “uma melhor distribuição e estruturação da população na Região de 

Lisboa, em rápido crescimento” (MOP, 1964a: 70), através da “definição das linhas 

gerais do desenvolvimento de nova estrutura urbanística do território” (MOP, 1964a: 

67), orientação que foi inscrita como um dos objectivos fundamentais do Plano. Assim, 

foram reconhecidos os efeitos perversos do desequilíbrio de povoamento 

prevalecente no despontar da década de 1960 (Figura 60), quando a estrutura urbana 

regional deixava transparecer cinco características que se constituíam como 

tendências pesadas da ocupação deste território: 

• O nítido predomínio de Lisboa sobre os restantes aglomerados urbanos da 

Região; 

• A distribuição dos aglomerados urbanos de menores dimensões, na 

margem Norte do Tejo, em três grandes linhas tentaculares confluentes em 

Lisboa e desenvolvendo-se até Cascais, Sintra e Vila Franca de Xira; 

•  A concentração de aglomerados urbanos na margem Sul do Estuário do 

Tejo; 

• A existência de um centro urbano destacado, de certa importância, que é a 

cidade de Setúbal (com Palmela na sua influência imediata); 

• E a existência de aglomerados isolados de, relativamente, menores 

dimensões, constituindo centros de influência local. (MOP, 1964a: 87) 
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Figura 60. Estrutura de ocupação da Região de Lisboa em 1960 

 

Fonte: Adaptado de MOP, 1964b. 
 

O crescimento urbano da periferia de Lisboa fazia já denotar a formação de 

faixas contínuas de dormitórios (e.g. ao longo das principais vias radiais de Lisboa, i.e. 

linhas de Cascais, Sintra e Vila Franca de Xira, acrescendo a faixa ou coroa de 

aglomerados na margem Sul do Tejo100) e de pequenos núcleos dispersos na margem 

Norte do estuário do Tejo. A inorganicidade da estrutura de ocupação que subjaz a 

esta distribuição territorial da população, conjugada com a assunção da aposta na 

concretização das potencialidades identificadas para a região101, traduziram-se na 

                                                      
100

 Nestes casos, tirando partido da acessibilidade conferida pela infra-estrutura ferroviária – ao longo 
das linhas de Cascais, Sintra e Vila Franca de Xira – e pelo plano de água estuarino – com a expansão das 
aglomerações que beneficiavam das melhores acessibilidades fluviais, como são os casos de Almada, 
Barreiro e Montijo (Cf. FERREIRA, 1997: 63). 

101
 Com destaque para o potencial de fixação de novas actividades industriais e para aproveitamento das 

potencialidades turísticas inerentes às condições naturais da orla marítima da região (e também de 
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proposição de uma nova solução de estrutura urbana regional, informada pelos 

seguintes princípios gerais:  

• Polinucleação de Lisboa e dos seus aglomerados urbanos periféricos; 

• Aproveitamento urbanístico racional do território em volta dos estuários 

do Tejo e do Sado; 

• Fomento de cidades independentes da Capital; 

• Expansão de aglomerados situados em cruzamentos importantes de vias 

de comunicação; 

• Desenvolvimento moderado de aglomerados existentes ao longo de vias 

radiais convergentes na “Aglomeração de Lisboa”, tendo em vista, 

principalmente, a correcção das respectivas e defeituosas condições 

sociológicas. (Cf. MOP, 1964a: 111). 

 

Tendo em vista a viabilização deste modelo de ordenamento e das linhas gerais 

de desenvolvimento que lhe subjazem, o PDRL conferiu particular relevo ao papel dos 

equipamentos colectivos e dos grandes eixos de acessibilidades e transportes 

(rodoviários, ferroviários, marítimos e fluviais, e aeroportuários)102 – Figura 61. Estes 

eixos foram entendidos como elementos estruturantes da ocupação e modelação do 

território metropolitano, nos quais se devia alicerçar o desenvolvimento das condições 

necessárias à afirmação das nucleações urbanas regionais e da dinamização da vida 

                                                      

algumas áreas interiores, nomeadamente a Serra de Sintra, o território a Norte de Loures e o interior da 
Península de Setúbal) para a criação de grandes áreas de recreio e lazer.   

102
 Note-se que o Esquema de Mobilidade e Acessibilidades proposto pelo PDRL previa um conjunto de 

infra-estruturas rodoviárias radiais e circulares à cidade de Lisboa (incluindo a CREL – Circular Regional 
Exterior de Lisboa, a CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa e a CRIPS – Circular Regional Interior da 
Península de Setúbal, ligando Coina ao Porto Alto), assim como a primeira ligação rodoviária entre as 
duas margens do Tejo na área do Médio/Baixo Estuário e a Auto-estrada do Sul, a articular no futuro nó 
da Marateca com a “futura grande artéria” de ligação a Espanha (via Évora) – i.e. a actual A6. Do ponto 
de vista das infra-estruturas ferroviárias, este esquema previa uma nova linha de cintura unindo as três 
linhas radiais que serviam Lisboa (entre Benfica e Sacavém) e a ligação ferroviária entre a margem Norte 
e a Península de Setúbal através da ponte Alcântara-Almada. Foi ainda considerada a construção do 
Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em Rio Frio e a expansão do Porto de Lisboa. 
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local103 (através da criação de equipamentos sociais e da atracção de novas actividades 

económicas industriais e terciárias geradoras de emprego).  

 

Figura 61. Síntese do Esquema de Mobilidade e Acessibilidades proposto pelo PDRL 

 

Fonte: Elaboração própria com base em MOP, 1964b e BRUNO SOARES, 2003. 
 

Certo é que o PDRL, finalizado em 1964, nunca veio a ser formalmente aprovado. 

Isto porque foi entendido que o Plano deveria ser objecto de desenvolvimento e de 

enquadramento face às orientações de planeamento regional entretanto definidas 

pelo III Plano de Fomento (1968-73). Não obstante, são passíveis de identificação 

algumas virtualidades que o documento evidenciava, nomeadamente no que se refere 

                                                      
103

 No caso, (i) as expansões dos aglomerados existentes ao longo dos eixos de transporte convergentes 
na cidade de Lisboa, (ii) o desenvolvimento e criação de aglomerados com maior grau de independência, 
ligados aos eixos de transporte regionais, (iii) o desenvolvimento de cidades independentes a mais de 40 
km de Lisboa, (iv) o desenvolvimento de aglomerados em volta do Estuário do Tejo, e (v) o 
desenvolvimento da própria cidade de Lisboa (Cf. MOP, 1964a: 107-110). 
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à definição de um modelo de ordenamento para a região. Um modelo que, em síntese, 

pretendia afirmar a cidade de Lisboa como centro da região metropolitana, 

controlando-se a expansão da capital104, e apostando no desenvolvimento de um 

conjunto de núcleos periféricos próximos de crescimento controlado (devidamente 

separados entre si) e na afirmação de cidades independentes (cidades-satélite) 

capazes de estruturar o território envolvente (Figura 62).   

 

Figura 62. Estrutura Urbana Regional proposta pelo PDRL 

 

Fonte: Elaboração própria com base em MOP, 1964b e BRUNO SOARES, 2003. 
 

Na perspectiva de SOUZA LOBO, “o plano retoma a estrutura de ocupação já 

existente (…), mas aplica objectivos de preservação da identidade e independência das 

localidades existentes, ao fixar limites de dimensão máxima para os aglomerados e ao 

                                                      
104

 Propondo-se que esta expansão se fizesse em torno de cinco conjuntos urbanos bem 
individualizados: (i) Portela-Moscavide-Sacavém, (ii) Loures-Odivelas, (iii) Amadora-Queluz, (iv) Algés-
Carnaxide e (v) Almada-Cova da Piedade (Cf. MOP, 1964a: 110). 
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estabelecer faixas rurais definindo claras soluções de continuidade entre os sucessivos 

aglomerados de cada «linha»” (SOUZA LOBO, 1990: 19). 

São também recorrentemente evidenciadas algumas vicissitudes de que o 

documento padecia, quer ao nível da solução de modelo de ordenamento, quer dos 

instrumentos operativos para o implementar. Quanto ao primeiro aspecto, BRUNO 

SOARES faz notar que “no respeitante à estrutura e ocupação urbanas [o Plano] propõe 

um modelo de crescimento radial baseado nos principais eixos de transporte, 

«desconhecendo» quase por completo as dinâmicas territoriais mais finas que 

estavam a transformar as periferias de Lisboa em «lume brando»” (BRUNO SOARES, 

2003: 247). Como tal, de acordo com este autor, “ao ignorar esta realidade, o PDRL 

manteve um vazio sobre a expansão peri-urbana, a qual está na base de um grande 

equívoco sobre gestão dos espaços rurais metropolitanos e sobre os limites do urbano 

e do rural” (BRUNO SOARES, 2003: 247). No mesmo sentido, SOUZA LOBO salienta a 

reduzida informação sobre o fenómeno habitacional dos loteamentos clandestinos 

suburbanos, que à data ganhava peso (Cf. SOUZA LOBO, 1988: 148)105.  

No que se refere ao segundo aspecto enunciado, é de salientar que “o PDRL era 

da responsabilidade da Administração Central que não criou instrumentos operativos 

eficazes para a sua implementação; este facto, associado à falta do envolvimento da 

Administração Local106 e de poderes descentralizados para esta, é considerado uma 

das razões da sua ineficácia” (FERREIRA, 1997: 65). Acresce que não foi previsto o 

cabimento financeiro para a execução dos investimentos considerados no Plano, 

“ultrapassando a capacidade de realização das entidades sectorialmente responsáveis” 

(SOUZA LOBO, 1988: 148). 

                                                      
105

 Também PEREIRA refere que “o modelo [proposto pelo PDRL] apostou na concentração urbana, pelo 
reforço da aglomeração de Lisboa e a estruturação do crescimento suburbano, mas ignorou dinâmicas 
pesadas instaladas no terreno (urbanização ilegal afectando grandes áreas da periferia)” (PEREIRA, 2009: 
829). 

106
 Neste particular, é de salientar que nem todas as Câmaras Municipais estavam representadas na 

Comissão do PDRL. De acordo com a Base VIII da Lei n.º 2099, para além de Lisboa, deveriam integrar 
esta estrutura representantes de três Câmaras Municipais da margem Norte do Tejo (de um total de 
sete) e de três da margem Sul (de um total de nove). No primeiro caso integraram esta Comissão 
representantes das Câmaras Municipais de Cascais, Loures e Sintra, enquanto que da margem Sul foram 
nomeados representantes das Câmaras Municipais de Almada, Barreiro e Seixal.  
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Posteriormente, a revisão do PDRL foi encetada em 1972107. Uma revisão que, 

para além da necessidade de enquadrar as novas orientações do III Plano de Fomento 

(1968-1973), resultou do reconhecimento formal de um conjunto de fragilidades do 

PDRL, que contribuíram para a sua ineficácia, nomeadamente: “falta de medidas 

paralelas a nível Nacional e Regional, falta de aprovação explícita e legal, falta de 

continuidade de acção do Gabinete do Plano, falta de uma acção gestora capaz” (MOP, 

1973: I:2). Uma ineficácia reflectida na incapacidade para conter as tendências pesadas 

de ocupação do espaço metropolitano, e cuja expressão territorial foi a seguinte: 

• Tampões ocupados; 

• “Miolo” da Península de Setúbal retalhado pelos clandestinos; 

• Zonas verdes (como a baixa de Loures) progressivamente ocupadas por 

loteamentos privados e equipamentos públicos, tendendo a formar-se um 

quarto eixo de expansão a Norte do Tejo; 

• Falta de reservas de parcelas para equipamento; 

• Crescimento compacto na zona a Norte do Tejo – mancha de óleo; 

• Crescimento polvilhado na margem Sul – destruição dos equilíbrios da 

paisagem, abrindo caminho para o avanço da mancha de óleo 

consequente; 

• Inversão das propostas de aceleração e contenção dos ritmos de 

crescimentos tendenciais, agravando-se os desequilíbrios dinâmicos em 

jogo. (Cf. MOP, 1973: I:2-3). 

 

Esta revisão respondeu às orientações de planeamento definidas no III Plano de 

Fomento, conferindo particular atenção ao papel estruturante dos grandes 

equipamentos na hierarquização da rede urbana. Como tal, as opções de 

desenvolvimento para a Região de Lisboa, que sustentaram as orientações da política 

                                                      
107

 Decreto-lei n.º 17/72, de 13 de Janeiro, que fixa o prazo de dois anos para a reforma do Plano 
Director de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa, de acordo com a orientação de 
planeamento regional definida no III Plano de Fomento.  
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de ordenamento do território para esta região, ponderaram devidamente as hipóteses 

de desenvolvimento destes equipamentos e os seus efeitos territoriais e sectoriais 

(máxima concentração dos investimentos sectoriais em Lisboa versus distribuição 

territorial dos investimentos sectoriais mais equilibrada) – Figura 63. Nestes grandes 

equipamentos estavam incluídos o Porto de Lisboa, o Aeroporto de Lisboa, os grandes 

eixos de transportes terrestres (rodoviários e ferroviários) e os equipamentos 

terciários (saúde, educação, administração pública). À rede transportes foi, então, 

atribuído um papel determinante na estruturação do território metropolitano, o que 

aconteceu em detrimento da importância da rede urbana, que passou a ser entendida 

como um efeito daquela (Cf. FERREIRA, 1997: 76).    

 

Figura 63. Esquema de síntese das hipóteses de desenvolvimento dos equipamentos 
estruturantes 

Máxima concentração dos investimentos em Lisboa Distribuição territorial dos investimentos mais equilibrada 

   

Fonte: Adaptado de MOP, 1973. 
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Do ponto de vista do modelo de ordenamento preconizado na Revisão do PDRL, 

este alicerçou-se na proposta estabelecida pelo anterior Plano (Figura 64 e Figura 65), 

considerando as alterações entretanto ocorridas no território metropolitano e 

procurando articular as opções de desenvolvimento da AML num quadro territorial 

mais alargado, sob influência desta aglomeração. É ainda de salientar que, como 

lembra FERREIRA, procurou-se conjugar neste Plano as duas hipóteses de evolução 

acima descritas: “concentrar em Lisboa, cujo raio de influência se admitia ir até aos 

150 km, ou distribuir o investimento/desenvolvimento pela rede nacional (subdividida 

agora em urbana e de transportes); [o Plano] mostrava uma profunda ambiguidade 

que reflectia a incapacidade de apostar num dos rumos, pois a integração em 

mercados mais vastos (a Europa como pano de fundo) apelava à primeira hipótese (e 

tinha cada vez mais adeptos) e a segunda manifestava-se mais benéfica para o 

equilíbrio regional do país” (Cf. FERREIRA, 1997: 75). 

 

Figura 64. Tipos de áreas da Região de Lisboa propostas na Revisão do PDRL 

 

Fonte: Adaptado de FERREIRA, 1997. 
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Figura 65. Orientações para a evolução do sistema urbano propostas na Revisão do PDRL 

 

Fonte: Adaptado de FERREIRA, 1997. 

 

IV.2.2. PROT-AML  

A fase compreendida entre o PDRL e o PROT-AML108 corresponde “ao período de 

configuração/conformação territorial e institucional da AML, período marcado por 

dinâmicas territoriais que se traduziram tanto nas expansões habitacionais e 

industriais dispersas nas periferias de Lisboa e na Península de Setúbal, como na 

                                                      
108

 A elaboração do PROT-AML foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/89, de 
15 de Maio. Os trabalhos de concepção deste instrumento decorreram entre 1990 e 1992, contudo o 
Plano não chegou a ser aprovado. Para tal, terão contribuído (i) as divergências com os planos 
municipais, nomeadamente no que se refere aos desajustamentos e incompatibilidades entre a 
concepção de organização do território, materializada nas formas e condicionantes à ocupação do solo, 
proposta pelo PROT-AML e os PDM, e (ii) o desentendimento entre a opção do Governo e a opção do 
Ministério do Planeamento e Equipa do Plano quanto à nova travessia – i.e. corredor Nascente vs 
corredor central, respectivamente (Cf. BRUNO SOARES, 2003: 290). Posteriormente (1995/1996) procedeu-
se ao reajustamento e actualização dos estudos de fundamentação técnica, os quais constituíram uma 
base para o trabalho que resultou na versão do PROT-AML apresentada em 2001 (Cf. MAOT, 2001d: 4) e 
que foi formalmente aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 08 de Abril (i.e. 
já no final do período de vigência dos PDM de primeira geração).  
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decadência e degradação dos núcleos antigos, com destaque para o esvaziamento 

populacional da cidade de Lisboa, como, ainda, na desorganização e transformação 

dos espaços rurais tradicionalmente ligados às actividades agrárias” (BRUNO SOARES, 

2003: 245). 

Face a esta tendência evolutiva da ocupação do território metropolitano 

resultaram naturais as preocupações, expressas na decisão de elaboração do PROT-

AML, de conter o crescimento urbano desordenado – indutor de desequilíbrios na 

estrutura urbana regional –, e de qualificar o território. Uma preocupação que está 

presente nos quatro objectivos fundamentais preconizados pela Proposta do Plano: 

• A contenção da expansão da AML, 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. (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 68/2002, de 08 de Abril) 
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Por sua vez, estes objectivos foram concretizados pelas quatro prioridades que 

fundamentaram o PROT-AML: Sustentabilidade ambiental109; Qualificação 

metropolitana110; Coesão sócio-territorial111; e, Organização do sistema metropolitano 

de transportes112 (Cf. MAOT, 2004: 8-9).  

Estas prioridades estão traduzidas numa estratégia territorial que visa “recentrar 

a área metropolitana e policentrar a região”, apostando na revalorização da cidade de 

Lisboa enquanto núcleo central e na afirmação do Estuário do Tejo como espaço 

central da estrutura metropolitana, corrigindo os desequilíbrios urbanísticos e sociais 

prevalecentes. Esta estratégia procura igualmente conter o crescimento urbano difuso 

e a tendência de litoralização da estrutura metropolitana. Em síntese, são quatro os 

objectivos específicos da estratégia territorial do PROT-AML: 

                                                      
109

 “Encarando a preservação e a valorização ambiental como premissas fundamentais de criação de 
oportunidades de desenvolvimento, [o PROT-AML adopta] uma visão sistémica das vertentes 
ambientais, propondo-se que a «Estrutura Metropolitana de Valorização Ambiental» constitua a rede 
fundamental de áreas, corredores e ligações ecológicas, de valorização ambiental do sistema territorial. 
A (re)valorização da água como elemento de sustentabilidade ambiental e de valorização da paisagem, e 
a revitalização do meio rural como elemento de equilíbrio metropolitano são também objectivos 
fundamentais do PROT-AML” (MAOT, 2004: 8). 

110
 Esta prioridade é “realizada através da contenção da expansão urbana e de um modelo/estrutura 

territorial que visa: a recentragem e o ordenamento da AML, em articulação com o Estuário do Tejo, 
salvaguardando os recursos naturais e as áreas protegidas; o desenvolvimento de novas centralidades 
metropolitanas; o complemento e a consolidação de uma estrutura de acessibilidades em rede; o 
ordenamento da logística” (MAOT, 2004: 8). 

111
 Preconiza-se a concretização desta prioridade “através de uma melhoria sustentada das condições de 

vida e da qualidade urbana para a população residente na AML. A erradicação dos bairros de barracas e 
de outras situações de precaridade residencial, melhorando, em simultâneo, as condições de 
realojamento e de equipamentos dos bairros sociais; a requalificação dos subúrbios é uma proposta 
inovadora e de óbvias consequências sociais e territoriais; a implementação de uma política urbana de 
equidade territorial, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso aos equipamentos, à habitação 
e aos serviços; e a valorização dos recursos humanos, da empregabilidade e do emprego, são as 
condições que se preconizam para a garantia da coesão sócio-territorial da AML (MAOT, 2004: 8-9). 

112
 Sobre esta prioridade, é entendido que “a AML dispõe já de um apreciável sistema de infra-

estruturas e equipamentos de transportes, mas a debilidade e descoordenação do sistema de 
transportes na Região constitui uma das principais fragilidades. Não existe coordenação intermodal e 
vem prevalecendo o transporte individual, com consequências nocivas no funcionamento da AML, na 
qualidade de vida das pessoas e no ordenamento do território. Nos transportes de mercadorias 
persistem também debilidades que urge ultrapassar. A criação da «Autoridade Metropolitana de 
Transportes», instância de coordenação intermodal, é uma medida inadiável. Do PROT-AML constam as 
medidas indutoras de um progressivo reforço do transporte colectivo, privilegiando o transporte 
ferroviário e fluvial, e completando uma coerente e consolidável estrutura rádio-concêntrica de 
acessibilidades” (MAOT, 2004: 9). 
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• Recentrar a Área Metropolitana no Estuário do Tejo, salvaguardando os 

valores naturais e as áreas protegidas; 

• Desenvolver a “Grande Lisboa”, cidade das duas margens, ancorada na 

cidade de Lisboa; 

• Policentrar a Região; 

• Valorizar a diversidade territorial, corrigindo desequilíbrios existentes. 

(MAOT, 2004: 33) 

  

Reconhece-se, porém, que a área de polarização metropolitana se estende muito 

para além dos limites administrativos da AML, para o que muito contribuem as inter-

relações territoriais e funcionais favorecidas pela melhoria das condições de 

acessibilidade. A Região Metropolitana (Figura 66), tal como é designada pelo PROT-

AML, pressupõe a articulação e interdependência entre os seguintes conjuntos 

territoriais: 

• A Área Metropolitana Central constituída pelos contínuos urbanos que 

envolvem as duas margens do Tejo e pelos espaços mais directamente 

dependentes e articulados com o núcleo central metropolitano, a cidade 

de Lisboa; 

• A Periferia Metropolitana, que integra uma estrutura urbana polinucleada, 

descontínua, fortemente interdependente, com uma estreita relação entre 

espaços urbanos e espaços rurais, na qual se destaca um conjunto de 

centros pela dimensão demográfica, dinâmica económica e relativa 

autonomia funcional em relação à Área Metropolitana Central; 

• A Região de Polarização Metropolitana, que abrange um vasto espaço do 

território nacional onde se desenvolvem relações económicas, sociais e 

culturais em grande parte induzidas e polarizadas pela Área Metropolitana 

Central. (MAOT, 2004: 28) 
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Figura 66. Esquema de polarização metropolitana proposto pelo PROT-AML 

 

Fonte: MAOT, 2004. 

 

A estratégia territorial do PROT-AML traduz-se então numa estrutura de modelo 

territorial que tem como referência espacial a forma de anéis circulares, centrado em 

Lisboa e no eixo Almada-Seixal-Barreiro (Figura 67).  
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Figura 67. Esquema do modelo territorial proposto pelo PROT-AML 

 

Fonte: Adaptado de MAOT, 2004. 

 

A envolver o centro da AML é proposto um primeiro anel, constituído por vários 

pólos de equipamentos e serviços de nível sub-regional (Algés, Amadora, Odivelas, 

Loures, Montijo e Moita), suportado pelo reforço das acessibilidades entre a margem 
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Norte e margem Sul do Estuário do Tejo. Segue-se um segundo anel metropolitano, 

que integra vários pólos e eixos funcionalmente diferenciados113 e que assegura, pela 

sua posição de charneira, a articulação com o exterior. Para além deste segundo anel, 

são propostos três pólos com valências de natureza turística e ambiental: Alcochete, 

Sesimbra e Mafra. Fica assim claro que, como bem salienta BRUNO SOARES, “mais do que 

delimitações físicas do uso e ocupação dos solos, o PROT-AML estabelece princípios de 

estruturação e organização do território metropolitano onde a rede de centralidades 

urbanas, as conexões metropolitanas e regionais, através das infra-estruturas de 

transportes, e a Estrutura Ecológica Metropolitana, têm um papel determinante” 

(BRUNO SOARES, 2003: 290). 

A tradução física destes grandes princípios de estruturação e organização do 

território metropolitano deveria ocorrer através da sua adopção pelos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), designadamente no que se refere 

ao uso e ocupação do solo, e respectiva quantificação. Todavia, um dos problemas do 

PROT-AML acabou por residir precisamente no facto de ter sido aprovado quando a 

generalidade dos PDM dos municípios da AML já se encontrava em eficácia. Assim, 

apesar do Plano ter criado uma estratégia territorial para a AML, apresenta várias 

fragilidades, que foram reconhecidas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) na “Proposta de 

Alteração do PROT-AML”: 

• Grau demasiado subjectivo e generalista das normas, em particular as de 

ordenamento do território;  

• Documento com alguma complexidade de leitura e interpretação, 

nomeadamente em termos dos normativos e na articulação com a 

estratégia definida para a AML; 

                                                      
113

 Deste segundo anel metropolitano fazem parte “Cascais, Sintra, Malveira, Torres Vedras, 
Benavente/Samora e Setúbal – como pólos vocacionados para equipamentos e serviços – Sintra – na 
vertente, complementar, de pólo de internacionalização cultural – e os pólos Terrugem/Mem 
Martins/Sabugo/Pero Pinheiro, Carregado/Azambuja/Ota (com apoio de Alenquer em termos de 
equipamentos e serviços) e Pegões/Marateca (com extensões à Península da Mitrena e ao CTM de 
Setúbal/Palmela) – vocacionados para a indústria, armazenagem e logística” (MAOT, 2004: 43). 
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• Dinamismo urbanístico da AML que, em algumas dimensões, se poderá 

posicionar como ameaça à concretização da estratégia preconizada pelo 

PROT-AML, fundamentalmente através da concretização de dinâmicas 

urbanísticas em formas de povoamento fragmentado e disperso, ou ainda, 

pelos territórios abrangidos por áreas vitais não terem sido objecto de 

acções de planeamento integrado, tal como o PROT-AML (2002) propunha. 

(CCDRLVT, 2010: 13) 

 

IV.2.3. Proposta de Alteração do PROT-AML 

A alteração do PROT-AML114 foi determinada, em grande medida, pela 

necessidade de acautelar os efeitos territoriais (ordenamento do território e ambiente) 

decorrentes da concretização de um conjunto de projectos estruturantes no domínio 

das infra-estruturas de transporte e acessibilidades, com incidência no território da 

AML, a saber: Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), Terceira Travessia do Tejo – Chelas-

Barreiro (TTT), Alta Velocidade Ferroviária (Eixo Lisboa-Porto e Eixo Lisboa-Madrid), 

Plataforma Logística de Lisboa Norte (Castanheira do Ribatejo) e Plataforma Logística 

do Poceirão (PLP) – Figura 68. Esta alteração foi ainda justificada pela necessidade de 

adaptação deste instrumento de desenvolvimento territorial (i) às propostas 

veiculadas no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)115 

                                                      
114

 A alteração do PROT-AML foi estabelecida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 
05 de Junho. 

115
 No âmbito das opções estratégicas de base territorial para a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) 

estabelecidas por este instrumento importa destacar: (i) a requalificação do Estuário do Tejo e das suas 
frentes ribeirinhas urbanas; (ii) a reabilitação dos espaços industriais abandonados, apostando em 
projectos de referência internacional no caso daqueles que beneficiam de uma localização privilegiada; 
(iii) protecção dos espaços naturais, compatibilizando-a com o desenvolvimento de actividades de 
recreio e lazer (Cf. Lei n.º 58/2007, de 04 de Setembro). Complementarmente, são ainda de relevar as 
opções para o desenvolvimento do território da AML, designadamente no que se refere a: (i) promoção 
de um processo de desenvolvimento urbano mais compacto, estruturando e qualificando eixos de 
expansão (entre os quais o ARS); (ii) revitalização dos centros históricos; (iii) protecção das frentes 
ribeirinhas e promoção de um programa que vise a sua qualificação e a valorização do seu potencial 
como espaços de recreio, lazer e de suporte a actividades turísticas; (iv) valorização dos recursos 
paisagísticos e ambientais dos estuários e parques naturais, potenciando o desenvolvimento das 
indústrias de ócio e lazer; (v) promoção de programas integrados de renovação de espaços industriais 
abandonados, visando a promoção de soluções que potenciem a criação de novas centralidades e 
referências no espaço urbano (Lei n.º 58/2007, de 04 de Setembro). 
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e (ii) às opções estratégicas definidas no âmbito do Quadro Estratégico de Referência 

Nacional 2007-2013 (QREN) e Estratégia Regional Lisboa 2020. 

 

Figura 68. Projectos estruturantes no domínio das infra-estruturas de transportes, 
acessibilidades e logística 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Não introduzindo rupturas relativamente ao modelo territorial proposto pelo 

PROT-AML (2002), é entendido neste documento que “a dinâmica espacial das 

actividades económicas e a emergência de novas tendências associadas às vantagens 

competitivas da AML sugerem que se proceda a uma reavaliação dos recursos 

económicos endógenos, capazes de potenciar a actividade produtiva e susceptíveis de 

afectar os padrões de especialização e o posicionamento na cadeia de valor em 

actividades fundamentais para o desenvolvimento da Região” (CCDRLVT, 2010: 12). 

Neste sentido, as opções estratégicas de base económica delineadas para a AML 

alicerçam-se em quatro grandes vectores:  
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• Transportes e logística, procurando-se potenciar a melhoria da 

conectividade internacional e o efeito polarizador propiciado pelo conjunto 

de infra-estruturas de transportes, acessibilidades e logística116;  

• Conhecimento/investigação, inovação e indústrias criativas, colocando-se 

enfâse no potencial de internacionalização, reforço da competitividade 

regional e renovação do tecido industrial inerente à dinamização das 

indústrias ligadas à Investigação e Desenvolvimento (I&D) e cultura117; 

• Economia do mar, com a valorização da situação Atlântica do território 

metropolitano e da extensão e riqueza dos dois estuários aqui localizados 

(Tejo e Sado) para o desenvolvimento articulado de actividades 

económicas (com destaque para o turismo, energia, transportes marítimos 

e fluviais, aquicultura, pesca e exploração dos leitos marinhos); 

• Aprofundamento da terciarização e exportação de serviços, em grande 

medida suportados pelo desenvolvimento de clusters nas áreas do turismo 

e da saúde. (Cf. CCDRLVT, 2010: 26-28) 

 

Do ponto de vista do modelo territorial (Figura 69), à semelhança do PROT-AML 

(2002), este documento mantém uma visão de estrutura urbana polinucleada para a 

AML, reafirmando o intento de consolidação de uma cidade (ou metrópole) de duas 

margens, centrada no Estuário do Tejo. 

 

 

 

 

 

                                                      
116

 Quer no que se refere às infra-estruturas existentes (e.g. Porto de Lisboa e Porto de Setúbal), quer no 
que respeita às projectadas (e.g. NAL, Alta Velocidade Ferroviária, Plataformas Logísticas). 

117
 Sendo que “na margem Sul, principalmente no eixo Almada-Seixal-Barreiro, com a regeneração em 

curso do Arco Ribeirinho Sul, espera-se o desenvolvimento de soluções que permitam reforçar as 
condições favoráveis ao aparecimento de indústrias de base tecnológica e do conhecimento” (CCDRLVT, 
2010: 27). 
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Figura 69. Esquema global do modelo territorial apresentado na Proposta de Alteração do 
PROT-AML (2010)   

 

Fonte: CCDRLVT, 2010. 
 

Complementarmente, a dinâmica registada pelo território metropolitano na 

primeira década do século XXI, pautada pelo alargamento dos perímetros urbanos e 

por uma acentuada dispersão habitacional e das actividades económicas, traduziu-se 

na assunção de um modelo prossecutor “dos princípios da cidade compacta”, com 

uma “maior aposta na multi-funcionalidade enquanto oferta conjunta de localizações 

de residência, trabalho e serviços, maior importância atribuída à reabilitação e 
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qualificação dos espaços construídos existentes, contenção do crescimento urbano 

extensivo, etc.” (CCDRLVT, 2010: 30). A contenção dos perímetros urbanos e a 

salvaguarda dos espaços menos urbanizados (espaços agrícolas e florestais, áreas 

protegidas) – separando os espaços urbanizados dos espaços predominantemente 

agrícolas e florestais – mantiveram-se como objectivos do modelo territorial para a 

AML. 

Mostrando-se esta análise de grande relevância no sentido de interpretar a 

tradução espacial da estratégia regional de desenvolvimento económico e social 

(numa dupla perspectiva sincrónica e diacrónica) proposta pelo instrumento em 

apreço, é relevar que o mesmo não foi formalmente aprovado, pelo que não 

possuindo eficácia118. A suspensão de alguns dos projectos estruturantes que 

justificaram a revisão do PROT-AML (2002) – NAL, TTT, Alta Velocidade Ferroviária, 

plataformas logísticas –, determinantes do reforço da conectividade internacional e da 

indução de novas vantagens competitivas da AML, e geradores de novas dinâmicas e 

oportunidades de desenvolvimento, constituíram-se como razões maiores para a 

decisão de não aprovação deste documento. 

 

IV.2.4. O Posicionamento do Arco Ribeirinho Sul nos Modelos de Ordenamento  

Conhecidos os objectivos e abordagens estabelecidos pelos instrumentos de 

planeamento territorial elaborados para a Região de Lisboa, e percebida a sua 

materialização nos modelos de ordenamento por estes propostos, analisa-se neste 

ponto o posicionamento do ARS e das suas frentes ribeirinhas nestes modelos. Com 

efeito, verifica-se que tendo em vista a prossecução das linhas gerais do 

desenvolvimento da estrutura urbana proposta no PDRL, este instrumento conferiu 

particular “importância à península de Setúbal, concentrando aí as grandes linhas de 

desenvolvimento da região” (FERREIRA, 1997: 71).  

                                                      
118

 Através do Despacho n.º 10079/2012, de 26 de Julho, foi suspenso o processo de alteração do PROT-
AML e transmitidas instruções à CCDRLVT para iniciar os trabalhos conducentes à revisão deste 
instrumento de desenvolvimento territorial. 
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Para o território do ARS (ou “meio anel”, tal como então era denominado) 

preconizou-se o desenvolvimento urbano-industrial. Uma orientação sustentada no 

reconhecimento de cinco factores principais: (i) importância da concentração industrial 

existente119; (ii) acessibilidade marítimo-fluvial conferida pelo Estuário do Tejo; (iii) 

conectividade internacional propiciada pelo Porto de Lisboa (essencial aos movimentos 

de importação/exportação inerentes ao processo de produção das indústrias aqui 

localizadas e de outras cuja localização se pretendia atrair); (iv) efeitos de aglomeração 

que o desenvolvimento industrial registado nestes territórios oferecia (i.e. relações 

inter-industriais); e, (v) existência de uma faixa de aglomerados dormitórios da 

população trabalhadora nesta área120 (Cf. MOP, 1964a: 34).  

A proposta de estruturação urbana que informa o PDRL propôs, assim, que “o 

desenvolvimento destes aglomerados deve ter por base a implantação de novas 

indústrias, naturalmente indicadas para estes sectores” (MOP, 1964a: 109), 

acrescentando que no ARS “a conformação geográfica das reentrâncias do estuário 

torna fácil e, até, natural, a separação dos núcleos constituídos pelo Seixal e Amora 

(indústrias corticeiras e siderúrgicas), pelo Barreiro (CUF – Companhia União Fabril e 

dormitórios satélites da Baixa da Banheira e Alhos Vedros), pelo Montijo, Moita e 

Alcochete (boas potencialidades de desenvolvimento industrial)” (MOP, 1964a: 109) – 

Figura 70. As propostas de localização das novas indústrias ao Sul do Tejo foram as 

seguintes121: nas novas zonas portuárias a sistematizar na margem recortada do 

estuário; a Sul do Seixal, junto à Siderurgia Nacional; a Sudeste da Moita; a Nascente 

do Pinhal Novo; a Sudeste do Montijo; a Nascente de Alcochete; e, a Nascente de 

Setúbal (MOP, 1964a: 140). 

                                                      
119

 São identificadas três grandes áreas industriais na Região de Lisboa: Lisboa, Vila Franca de Xira e 
Setúbal. “A zona de Lisboa abrange a Cidade; prolonga-se para oeste e norte (…); abrange igualmente as 
áreas marginantes do sul do Tejo, englobando as freguesias de Almada, Cova da Piedade, Amora e 
Arrentela, Seixal, Paio Pires, Barreiro, Lavradio, Alhos Vedros, Moita, Montijo, Samouco e parte de 
Alcochete” (MOP, 1964a: 55). Englobando, portanto, toda a faixa territorial ribeirinha do ARS. 

120
 Um aspecto tanto mais relevante quanto se privilegiava uma relação de proximidade entre o local de 

residência e o local de trabalho. 

121
 Dado o desenvolvimento industrial de Almada (com o Arsenal do Alfeite e com a construção dos 

Estaleiros Navais da Lisnave) e Barreiro (onde se destacava o complexo industrial da CUF), não foram 
propostas novas áreas industriais para estes territórios.  
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Figura 70. Desenvolvimento de aglomerados na envolvente ao Estuário do Tejo 

 
Fonte: Adaptado de MOP, 1964c. 

 

No Quadro 6 encontram-se sistematizadas as perspectivas de desenvolvimento 

consideradas no PDRL para os novos núcleos do ARS. Note-se que o reconhecimento 

da vocação industrial deste território resultou na sua assunção como uma das duas 

principais áreas regionais de atracção das actividades do sector secundário122 (Figura 

71), para as quais se perspectivava então o maior desenvolvimento industrial do 

Continente (Cf. MOP, 1964a: 55).  

 

 

                                                      
122

 “Uma, ao longo do Tejo, de Lisboa até Alhandra, e outra que contorna a margem sul do rio e as suas 
reentrâncias, desde Almada até ao Montijo e Alcochete” (MOP, 1964a: 34). 
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Quadro 6. Perspectivas de desenvolvimento para os novos núcleos do ARS 

Núcleos 
Propostos 

Composição dos 
Núcleos 

Descrição 

Almada Almada 

Cova da Piedade 

Laranjeiro 

Feijó 

Corroios 

Dispersos 

Os aglomerados referidos constituem já uma área de construção 
quase contínua, que se torna urgente estruturar devidamente. A 
auto-estrada do Sul e as zonas de protecção e condicionamento 
que, legalmente, já se encontram definidas para defesa das suas 
margens, podem tomar-se como um limite físico bem 
estabelecido para o desenvolvimento deste grande núcleo 
urbano. Corroios, embora abrangido pelo concelho do Seixal é na 
verdade, do ponto de vista urbanístico, uma parte deste 
conjunto. 

Trafaria Trafaria 

Porto Brandão 

Monte da Caparica 

Estes aglomerados (actualmente dormitórios de Lisboa), devem 
formar um pequeno conjunto satélite de Almada e de apoio ao 
desenvolvimento portuário de Lisboa a prever nas suas 
proximidades (margem esquerda do rio, a Poente da ponte sobre 
o Tejo). 

Seixal Amora e Cruz de Pau 

Seixal 

Paio Pires 

Torre da Marinha 

Arrentela 

Em volta do Esteiro do Seixal, os aglomerados que constituem 
este núcleo hão-de formar a futura cidade de apoio à Siderurgia 
Nacional e às indústrias corticeiras locais. O desenvolvimento das 
áreas industriais a Sul do Tejo justifica o importante crescimento 
que se lhe atribui, considerando-se Seixal como um novo núcleo 
urbano regional. 

Barreiro Barreiro 

Lavradio 

Santo António da 
Charneca 

Palhais 

Baixa da Banheira 

Alhos Vedros 

O Barreiro deve ser considerado como um grande centro regional 
a desenvolver. É de considerar o seu agrupamento (ou nucleação) 
com Alhos Vedros e Baixa da Banheira (do concelho da Moita), 
como seus verdadeiros dormitórios. O desequilíbrio na 
composição social da população deste núcleo deve ser atenuado 
pelo desenvolvimento de serviços de equipamento colectivo que 
lhe permitam a vida local autónoma que deve possuir, tanto 
quanto possível. 

Moita Moita 

Carvalhinho, Chão Duro  

Moita, com as suas extensões, forma um pequeno núcleo 
industrial ao qual se deve dar um crescimento importante, na 
linha do previsível incremento industrial da bacia do Tejo. A vila 
é, por isso, considerada um novo núcleo urbano regional. 

Montijo Montijo 

Samouco 

Montijo deve ser encarado como um núcleo importante da zona 
industrial a Sul do Tejo, dada a sua posição em relação ao 
possível canal Tejo-Sado e ao relativo dinamismo próprio que já 
tem. 

Alcochete Alcochete Aglomerado com potencialidades industriais a incluir no sector 
industrial a Sul do Tejo e a desenvolver também como novo 
núcleo regional. 

Fonte: Adaptado de MOP, 1964a. 
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Figura 71. Pólos de atracção regional identificados no PDRL 

 
Fonte: Adaptado de MOP, 1964b. 

 

Fruto das profundas transformações económicas (incluindo dos processos 

produtivos) e territoriais123 ocorridas no período que mediou a elaboração do PDRL 

(1964) e a aprovação do PROT-AML (2002), assistiu-se a um considerável 

reposicionamento do ARS e das suas frentes ribeirinhas no contexto da AML, 

                                                      
123

 Sobre estas transformações o PROT-AML refere que “a alteração dos processos de produção e do 
tipo de produtos, por um lado, e o incremento dos sectores do comércio e da armazenagem, por outro, 
imprimiram movimentos de reorganização espacial das actividades e, inerentemente, da oferta de 
emprego na Península de Setúbal, no sentido geral de deslocalização de actividades do arco ribeirinho 
em direcção às áreas de Coina e de Setúbal” (MAOT, 2004: 53). 
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designadamente no que respeita às funções a desempenhar por este território no 

quadro do sistema territorial e da estratégia metropolitana de desenvolvimento, nas 

suas vertentes económica, ambiental, social e territorial. Um reposicionamento que 

não pode ainda deixar de ser interpretado à luz (i) da nova abordagem sobre a 

presença do elemento “água”124 enquanto elemento central nas prioridades relativas à 

sustentabilidade ambiental e (ii) da aposta na qualificação do território (no contexto 

da qual o ambiente e o património são assumidos como factores de competitividade).  

No primeiro caso, materializando-se na assunção da água como um elemento 

relevante na concretização da estratégia de protecção e valorização ambiental, não se 

descurando o seu papel na valorização da paisagem. Âmbito no qual é de destacar o 

facto de se considerar que “as áreas costeiras e litorais, sejam dos estuários, seja do 

contacto com o Oceano, representam áreas com potencialidades excepcionais (…), 

[devendo o litoral] manter-se como área preferencial de recreio e lazer125, garantindo 

a manutenção das suas características naturais” (MAOT, 2004: 22).  

                                                      
124

 A valorização deste elemento é sustentada pela dimensão dos estuários do Tejo e do Sado, pela 
extensão da orla costeira, linhas de água superficiais e águas subterrâneas (Cf. MAOT, 2004: 22-23).  

125
 A fruição do Estuário do Tejo com fins de recreio e lazer é, naturalmente, muito anterior. Sobre as 

travessias de recreio do Mar da Palha, CRUZ assinala que “o veraneio dizia respeito sobretudo aos 
proprietários das quintas, de entre os quais os de maior categoria social receberiam membros da Corte 
mesmo Reis” (CRUZ, 1973: 67), acrescentando esta autora que “às [vilas ribeirinhas] de maior facilidade 
de acesso, mesmo as mais tardias e humildes, como o Seixal, aportavam embarcações de arribação de 
veraneantes nobres” (CRUZ, 1973: 67). Também com o intuito de promover a prática de actividades 
náuticas de cariz desportivo e recreativo com suporte físico no Estuário do Tejo, é de salientar que a 
Associação Naval de Lisboa (então denominada Real Associação Naval) foi fundada em 1886. Note-se 
ainda que esta utilização lúdico-recreativa do estuário não se limitava às classes mais abastadas, sendo 
também recorrente por parte das gentes mais humildes do ARS: os banhos – Figura AIII-3 (Anexo III) – e 
a navegação à vela em embarcações tradicionais de pequeno porte – Catraios (essencialmente por parte 
de Fragateiros e Marítimos de Fragata) – é disso exemplo. Sendo uma utilização secundária do plano de 
água, certo é que o “Plano de Melhoramentos do Porto de Lisboa” (Decreto-lei n.º 35.716, de 24 de 
Julho de 1946) refere já que “embora se não trate de actividades que respeitem propriamente ao porto 
comercial, não podem esquecer-se as instalações de recreio e desportos náuticos que devem existir no 
magnífico estuário do Tejo”, notando ainda que “são indispensáveis abrigos eficientes e fáceis para as 
embarcações, assim como instalações terrestres adequadas”, pelo que propondo “desde já a adaptação 
para tal fim da doca de Belém e correspondentes terraplenos. E também se lhe destinará 
oportunamente a doca do Bom Sucesso, logo que as actividades que nela hoje se exercem possam 
transferir-se para outro local”. Esta perspectiva de valorização da náutica de recreio foi mais tarde 
transportada para o IV Plano de Fomento (1974-1979), que afirmou a importância de criação de novos 
portos de recreio “especializados, bem equipados em situações estratégicas do litoral, e de outros 
núcleos menores em alguns portos comerciais ou de pesca onde a interferência de navegação de recreio 
com as demais navegações não seja nociva” (Presidência do Conselho, 1974: 442). O Estuário do Tejo 
acabou, contudo, por não ser incluído na proposta de localizações avançada por este documento, que 
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No segundo caso, ao entender-se o Estuário do Tejo não como uma barreira126, 

mas como um território geograficamente central à AML, pelo que a integrar no 

modelo territorial como espaço central da estrutura metropolitana. Uma perspectiva 

que pondera as dinâmicas territoriais instaladas nos vários espaços da estrutura 

metropolitana (Figura 72), identificando as seguintes com maior incidência no ARS: 

• Espaços emergentes127 – onde se integram os espaços ribeirinhos do 

Estuário do Tejo que (em conjunto com os espaços ribeirinhos do Estuário 

do Sado e com a Orla Costeira Norte e Sul) “podem ter um papel destacado 

na requalificação da vida metropolitana, oferecendo condições 

privilegiadas para o recreio, lazer e turismo na ligação ao mar, aos rios e à 

natureza” (MAOT, 2004: 31). Também o eixo Montijo-Alcochete é entendido 

como um espaço emergente, fruto do potencial de afirmação na estrutura 

metropolitana em resultado das novas condições de acessibilidade 

propiciadas pela Ponte Vasco da Gama e pelo IC32 (Figura AIII-4, Figura 

AIII-5 e Figura AIII-6, Anexo III)128. 

• Espaços Motores129 – onde se evidencia o eixo Almada-Seixal, integrante da 

Coroa de Transição da cidade de Lisboa. 

                                                      

previa na Região de Lisboa: Cascais (classificado como “porto de primeira prioridade”, a par de 
Esposende, ria de Aveiro – praia do Faro –, Vila Moura e Machico); Lagoa de Albufeira; e, Tróia – 
Estuário do Sado.  

126
 Sobre este entendimento do estuário, é interessante recuperar a descrição esboçada nos 

documentos preparatórios do II Plano de Fomento (1959-1964), a propósito da importância da ligação 
entre Lisboa e a margem Sul do Estuário Tejo: “o desenvolvimento do País, e em especial o das regiões 
mais directamente afectadas pela existência do fosso constituído pelo estuário do Tejo, fez aumentar 
gradualmente o interesse do empreendimento” (Presidência do Conselho, 1958c: 203).   

127
 Os espaços emergentes “correspondem a áreas com potencialidades para protagonizarem 

transformações positivas na AML, tanto no que respeita ao desenvolvimento de funções especializadas 
e novos usos, como à reestruturação e qualificação urbana e ambiental de sectores importantes da 
estrutura metropolitana” (MAOT, 2004: 29). 

128
 Tal como é possível constatar pela análise da Figura AIII-5 e Figura AIII-6 (Anexo III), estas infra-

estruturas rodoviárias introduziram importantes transformações nas acessibilidades regionais aos 
concelhos do Montijo e Alcochete, colocando-os a cerca de 20-30 minutos da cidade de Lisboa, quando 
antes da sua construção se encontravam a uma distância-tempo superior a 50 minutos.  

129
 Correspondem a “espaços que se destacam no actual processo de especialização funcional da AML, 

através da capacidade de atraírem e fixarem novas actividades e funções de nível superior, e/ou de 
renovação e requalificação urbanas através da valorização do espaço público, estruturação da rede 
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Figura 72. Dinâmicas territoriais na AML 

 

Fonte: Adaptado de MAOT, 2004. 
 

• Espaços Naturais Protegidos – i.e. áreas classificadas e áreas definidas em 

legislação de âmbito nacional, com destaque para a Reserva Natural do 

Estuário do Tejo (RNET). 

• Áreas com Potencialidades de Reconversão e Renovação130 – onde se 

incluem os antigos complexos industriais da Lisnave, Siderurgia Nacional e 

Quimigal/CUF, em que “a sua posição na AML e a dimensão das áreas a 

renovar criam condições ao desenvolvimento de novas centralidades 

                                                      

viária principal, elevação do nível de serviços urbanos e melhoria da qualidade da oferta habitacional 
(MAOT, 2004: 29). 

130
 Correspondem a “áreas marcadas por ocupações obsoletas ou em desactivação que tendem a ser 

reconvertidas ou renovadas” (MAOT, 2004: 31).  
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metropolitanas com instalações de actividades dinâmicas e inovadoras” 

(MAOT, 2004: 31). 

 

De acordo com esta perspectiva, “as novas condições de acessibilidade 

proporcionadas pelas travessias do Tejo e pelo Anel de Coina permitem reequacionar o 

papel do Arco Urbano Ribeirinho Sul, envolvente ao Estuário do Tejo, na 

reconfiguração de um novo espaço urbano metropolitano e ancorado na cidade de 

Lisboa, que simultaneamente se deve reforçar como centro principal da Região 

Metropolitana” (MAOT, 2004: 33). O esquema do modelo territorial do PROT-AML 

assume então que “é necessário revitalizar o centro tradicional de Lisboa, bem como 

as orlas dos dois estuários, promovendo a sua fruição como espaços de valorização 

ambiental e paisagística, de desafogo, de recreio e lazer, e ainda a integração funcional 

entre o centro de Lisboa e os pólos de Almada, Seixal e Barreiro” (MAOT, 2004: 41), 

pressupondo esta última componente a melhoria da acessibilidade entre as duas 

margens do Estuário do Tejo.  

Simultaneamente, tendo em vista a salvaguarda e valorização do sistema 

ecológico metropolitano, é entendido que o modelo territorial deve consubstanciar 

uma reorientação do desenvolvimento urbano da AML, aliviando a pressão existente 

no seu centro e nas orlas costeiras e dos estuários. Estas orientações acabaram por ser 

transpostas para as directrizes que informam as unidades territoriais “Estuário do 

Tejo” e “Arco Ribeirinho Sul” (Figura 73). No primeiro caso (“Estuário do Tejo”), 

reforça-se a ideia-chave de que “o estuário tem condições para o desenvolvimento de 

actividades económicas e de recreio e lazer importantes para a evolução da AML e 

para funcionar como elemento aglutinador e estruturador do desenvolvimento de uma 

cidade de duas margens, integrando as condições ambientais particulares” (MAOT, 

2004: 47). Devido aos valores naturais em presença neste território131, o Estuário do 

Tejo é ainda individualizado no PROT-AML como Área Estruturante Primária da Rede 

Ecológica Metropolitana (Rede Primária). 

                                                      
131

 “Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua dimensão, da diversidade e riqueza 
florística e faunística, e da variedade de ecossistemas que nele ocorrem” (MAOT, 2004: 68). 
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Figura 73. Unidades territoriais que constituem a base do modelo territorial do PROT-AML 

 

Fonte: Adaptado de MAOT, 2002. 
 

No segundo caso (“Arco Ribeirinho Sul”), é entendido que a melhoria das 

acessibilidades terá um papel importante no estreitamento das relações transversais 
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entre os vários municípios que integram esta sub-unidade (através da conclusão do 

IC32 e da implementação do Projecto do MST – Metro Sul do Tejo) e no reforço da 

articulação com a cidade de Lisboa (através da melhoria da acessibilidade ferroviária 

entre as duas margens do Tejo, resultante da introdução do transporte ferroviário na 

Ponte 25 de Abril – Eixo Ferroviário Norte-Sul). Numa análise mais fina, atentando na 

sub-unidade referente à mancha urbana consolidada em torno da margem Sul do 

Estuário do Tejo – de Cacilhas ao Montijo –, é destacada (i) a existência de núcleos 

históricos ribeirinhos que se mantêm conservados e preservados, (ii) a presença de 

áreas habitacionais desqualificadas, e (iii) a presença de áreas industriais abandonadas 

ou em processo de abandono. Sobre a sub-unidade correspondente à frente ribeirinha 

Trafaria/Banática, é salientada a sua importância enquanto espaço natural que 

proporciona um enquadramento paisagístico diferenciado ao sector terminal do Tejo e 

à cidade de Lisboa, alertando-se ainda para os impactes ambientais nesta paisagem 

que decorrem das construções na encosta virada a Sul.  

As opções estratégicas do PROT-AML foram traduzidas em Normas Orientadoras 

(Normas Gerais, Normas Específicas e Acções Urbanísticas). Quanto às principais 

normas com incidência no ARS e nas suas frentes ribeirinhas, estas encontram-se 

sistematizadas no Quadro 7. 
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Quadro 7. Principais Normas Orientadoras do PROT-AML com incidência no ARS 

Grupo Descrição da Norma 

Normas Gerais 
(Orientações 
Territoriais)  

Estuário do Tejo 

1. Preservar e recuperar os valores naturais de grande diversidade e riqueza ecológica que 
constituem o Estuário do Tejo, elemento central e valor ambiental estruturante da AML, 
potenciando a sua utilização para fins de turismo, recreio e lazer em articulação com o 
desenvolvimento dos núcleos urbanos ribeirinhos e com os valores naturais existentes 

2. Requalificar os espaços urbanos ribeirinhos e as margens do estuário, promovendo um 
enquadramento paisagístico e funcional adequado ao seu valor ambiental e ao seu papel como 
elemento de centralidade e de identidade sociocultural 

3. Reconverter e renovar as áreas/espaços e unidades funcionais que englobem grandes 
complexos industriais desactivados ou em desactivação que devem ser integrados em projectos 
de requalificação global de áreas ribeirinhas, nomeadamente na frente ribeirinha de Lisboa e eixo 
de Vila Franca de Xira e na frente ribeirinha de Almada-Seixal-Barreiro 

 Arco Ribeirinho Sul 

1. Os pólos de Almada, Seixal e Barreiro devem constituir centralidades supramunicipais, 
afirmando-se como conjunto funcional, complementar a Lisboa no âmbito da Península de 
Setúbal, suportado em fortes acessibilidades internas e externas 

2. Promover a estruturação polinucleada e as ligações funcionais internas 

3. Preservar e recuperar as frentes ribeirinhas em articulação com a utilização do Estuário para as 
actividades de recreio e lazer 

4. Reconverter as áreas industriais em declínio ou abandonadas, privilegiando a sua utilização 
para serviços de apoio às actividades económicas e para a criação de espaço público 

5. Estruturar, ordenar e requalificar urbanisticamente o sistema urbano Almada/Montijo e o 
interior dos concelhos de Almada e Seixal 

6. Promover a frente atlântica como espaço de recreio e lazer da AML, preservando os valores 
naturais e salvaguardando as vertentes viradas ao Tejo enquanto património paisagístico de 
enquadramento do Estuário 

7. Qualificar o eixo Almada-Corroios-Fogueteiro, incluindo a extensão a Poente da auto-estrada, 
contendo a densificação e requalificando as áreas urbanas mais degradadas  

Acções 
Urbanísticas 

Área Urbana a Articular e/ou Qualificar 

1. Concretizar os mecanismos de classificação e protecção das áreas ribeirinhas, assim como a 
definição das áreas a afectar às actividades de recreio e lazer, salvaguardando os valores naturais 
e o património paisagístico 

2. Promover a relocalização, reconversão ou modernização das áreas industriais em situação de 
declínio, abandono ou que causem problemas graves ao sistema urbano vizinho (nomeadamente 
poluição hídrica, atmosférica ou de outro tipo), privilegiando novos usos compatíveis com a 
proximidade habitacional, em particular os serviços de apoio às actividades económicas e a 
criação de espaço público 

Fonte: Adaptado de MAOT, 2004. 

 

Por sua vez, a Proposta de Alteração do PROT-AML (2010), partindo da agnição 

de que a unidade territorial “Estuário do Tejo” se manteve inalterada ou praticamente 

inalterada em relação ao retrato esboçado pelo PROT-AML (2002), destacou como 

aspectos mais relevantes desta unidade: 

• Importância estratégica para a conservação da natureza e biodiversidade; 

• Relevância de diversas valências económicas; 
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• Conflitos e ameaças decorrentes da presença de usos e funções 

diferenciadas, por vezes de difícil compatibilização; 

• Requalificação e reconversão urbanística de algumas áreas da margem Sul 

do Estuário; 

• Carência de um Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo; 

• Exposição a perigos sísmicos e susceptibilidade à inundação por tsunami. 

(CCDRLVT, 2010: 47) 

 

A análise destas orientações deixa transparecer uma preocupação evidente 

com as dimensões (i) da sustentabilidade ambiental, (ii) da compatibilização de usos e 

funções132, (iii) da regeneração e requalificação urbana e ambiental dos espaços 

industriais devolutos do ARS, e (iv) da redução da vulnerabilidade e mitigação dos 

riscos naturais e tecnológicos. Neste âmbito, é reconhecida a importância económica 

do Estuário do Tejo e o papel que este poderá ter no reforço da competitividade 

internacional da AML, sendo para tanto necessário assegurar a compatibilização das 

múltiplas actividades que aqui têm lugar (e.g. turismo, transportes marítimos e fluviais, 

aquicultura, pesca) e a necessária sustentabilidade dos ecossistemas ribeirinhos. Mas, 

simultaneamente, apostar no investimento em I&D e na diversificação e promoção 

destas actividades.  

Do ponto de vista das opções estratégicas para a unidade territorial “Estuário 

do Tejo”, a Proposta de Alteração do PROT-AML estabeleceu as seguintes: 

• Assegurar que as decisões de localização das infra-estruturas e 

equipamentos, essenciais para as actividades económicas suportadas pelo 

                                                      
132

 Os conflitos entre usos e funções são, em grande medida, potenciados pela polifuncionalidade do 
Estuário do Tejo e das suas frentes ribeirinhas. A existência de vastas áreas portuárias subutilizadas nas 
frentes ribeirinhas e a reivindicação dessas áreas para usos urbanos (requalificação e regeneração 
urbana e fruição da frente de água pelas populações), constitui um exemplo desta conflitualidade. Outro 
exemplo de uma situação de conflito de usos resultou, precisamente, da Proposta de Alteração do 
PROT-AML, no que concerne à reserva de terrenos que possibilitem o aproveitamento da Trafaria como 
alternativa de expansão do Porto de Lisboa. Esta proposta de uso portuário constituiu um conflito com 
as opções de desenvolvimento da Trafaria definidas pela Câmara Municipal de Almada (CMA) e outras 
entidades locais, as quais passam pela requalificação urbana e valorização ambiental do local.  
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Estuário, sejam tomadas tendo como princípio a preservação da 

sustentabilidade; 

• Valorizar a dimensão económica e cultural das comunidades piscatórias, 

nos processos de ordenamento e desenvolvimento em curso ou a 

equacionar; 

• Assegurar a concretização dos objectivos estratégicos do projecto “Arco 

Ribeirinho Sul”, nomeadamente as intervenções de requalificação e 

reconversão urbanística; 

• Salvaguardar os habitats naturais da margem do estuário e das baías e 

esteiros adjacentes, especialmente os sapais e outras zonas húmidas; 

• Promover um ordenamento territorial das margens do estuário adequado 

ao risco sísmico e à susceptibilidade à inundação por tsunami133. (CCDRLVT, 

2010: 48) 

                                                      
133

 Note-se que a problemática da adaptação às alterações climáticas, mais precisamente ao expectável 
aumento do nível médio da água do mar (fenómeno ao qual as áreas de estuário são particularmente 
sensíveis), não é considerado nas opções estratégicas para o Estuário do Tejo. Isto não obstante o 
“Cenário de Referência” adoptado pelo documento perspectivar que “as questões da sustentabilidade 
levam a intervenções profundas na organização do território por razões que se prendem com a 
prevenção de riscos ambientais; neste Cenário assiste-se a uma relocalização gradual de actividades 
estratégicas e de concentrações residenciais localizadas em zonas de maior risco e sem condições de 
resiliência para zonas mais seguras da AML (afastamento da zonas ribeirinhas e dos leitos de cheia e das 
zonas de maior risco sísmico)” (PARTIDÁRIO, 2010: 24). Por sua vez, os trabalhos preparatórios do POET 
abordam as cheias, ponderando quatro cenários: Cenário referente à Linha Máxima de Preia-mar de 
Águas Vivas (LMPMAV); Cenário da cheia de 1989 (considerando a sobreelevação da pressão 
atmosférica prevista: 68 cm); Alterações climáticas (aumento do nível médio das águas do mar de cerca 
de 50 cm); Alterações climáticas (aumento do nível médio das águas do mar de cerca de 80 cm). A cada 
um destes cenários correspondem, respectivamente, as seguintes cotas altimétricas: 2,4m; 2,4m; 2,9m; 
3,2m (Cf. DHV, 2011). No âmbito da aplicação da Directiva relativa à avaliação e gestão dos riscos de 
inundações (transposta para a legislação nacional pelo Decreto-lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro), 
está igualmente em curso a elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas de risco e de cartas de 
riscos de inundações, prevendo-se que os planos de gestão dos riscos de inundações (instrumentos que, 
de acordo com este diploma, “visam a redução das potenciais consequências prejudiciais das 
inundações para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, as infra-estruturas e as actividades 
económicas, nas zonas identificadas com riscos potenciais significativos”) sejam apresentados em 2015. 
Finalmente, e ainda que ultrapassando largamente o horizonte da Proposta de Alteração do PROT-AML, 
importa destacar o Projecto “Urbanised Estuaries and Deltas. In search for a comprehensive planning 
and governance. The Lisbon case” (financiado pela FCT). O “Cenário de Referência” considerado pelo 
Projecto que adopta como tipping point, para o ano de 2100, os 4,5m (cota altimétrica), e as simulações 
levadas a cabo para aferir dos efeitos sobre as frentes ribeirinhas estuarinas, levam a equipa a 
considerar que “this tipping point requires the deliberation of effective and respective adaptation 
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Estas opções estratégicas são concretizadas em Normas Específicas (Directrizes e 

Medidas) para o Estuário do Tejo, as quais são apresentadas no Quadro AIV-3 (Anexo 

IV). Por sua vez, no que se refere à unidade territorial “Arco Ribeirinho Sul”, destacam-

se os seguintes aspectos mais relevantes enfocados pela Proposta de Alteração do 

PROT-AML: 

• Quadro favorável de acessibilidades e de espaços disponíveis, 

potencialmente indutores de novas dinâmicas económicas, sociais e 

culturais; 

• Elevado potencial para a captação de actividades a impulsionar pelo NAL; 

• Início do processo de regeneração e renovação urbana dos maiores 

espaços industriais obsoletos da Margem Sul: Margueira, Siderurgia 

Nacional e Quimiparque; 

• Potencial de arqueologia industrial que pode suportar a oferta de produtos 

turísticos como “Rotas das Indústrias”; 

• Existência de espaços naturais com elevado valor paisagístico de 

conservação da natureza e biodiversidade; 

• Forte presença da ocupação industrial; 

• Obsolescência e decadência de algumas unidades industriais gerando 

processos de abandono e degradação acentuada, que têm vindo a esbater-

se nos últimos anos; 

• Sensibilidade a riscos naturais e tecnológicos. (CCDRLVT, 2010: 65) 

 

                                                      

measures” (FIGUEIRA DE SOUSA et al., 2012: 1095). Perante os efeitos expectáveis, concluem ainda que 
“with regards to waterfronts, eight challenges were set in the meeting of urbanism with climate change: 
(1) building a more concise relationship between the two subjects; (2) planning, projecting and 
managing the territory in scenarios of climate unpredictability; (3) anticipating impacts through the 
“what if?” agenda; (4) opening new temporal horizons for urbanism; (5) encouraging a new look upon 
local risk factors, resultant of climatic changes; (6) recovering teachings regarding the design of the city; 
(7) develop solutions that entice innovation and creativity; (8) finding new forms of governability” 
(FIGUEIRA DE SOUSA et al., 2012: 1095). 
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As grandes linhas de força que ressaltam desta síntese prendem-se com o 

efeito polarizador exercido pelas novas infra-estruturas de transporte e acessibilidades 

(em particular a conectividade internacional propiciada pelo NAL e TTT, mas também 

pelos benefícios induzidos pela proximidade dos portos de Lisboa e Setúbal e da PLP) 

no sentido da captação de novas actividades económicas (com destaque para as 

indústrias de base tecnológica e do conhecimento). Estes investimentos industriais, 

tecnologicamente sofisticados, tenderiam a constituir uma oportunidade e contribuir 

para o processo de regeneração urbana dos espaços industriais obsoletos existentes 

nas frentes ribeirinhas do ARS, os quais beneficiariam das condições propiciadas por 

estes processos para a instalação destas actividades, constituindo-se como 

actividades-âncora para estes territórios (em particular no caso da Quimiparque).  

Noutra perspectiva, é ainda de salientar o enfoque colocado na ocupação 

industrial deste território e no potencial de valorização do património industrial em 

presença (que compreende todo o período iniciado com a ocupação romana e que 

culmina em finais do século XX) – nomeadamente numa vertente cultural134, turística e 

educacional –, mas também na valorização da qualidade paisagística das frentes 

ribeirinhas135 e conservação da natureza e da biodiversidade136. Estas grandes linhas 

de orientação foram transpostas para as seguintes opções estratégicas, relativas ao 

“Arco Ribeirinho Sul”137: 

                                                      
134

 É entendido que “as actividades criativas, traduzidas em indústrias e em produtos, são instrumentos-
chave para a valorização territorial e para a dinamização e regeneração de espaços urbanos, 
nomeadamente de áreas industriais obsoletas de grande dimensão” (CCDRLVT, 2010: 113). A Siderurgia 
Nacional (Seixal), a Quimiparque (Barreiro) e o Ginjal (Almada) são apontados como espaços 
privilegiados para o desenvolvimento destes pólos de indústrias culturais, um conceito ao qual o 
documento atribui particular relevância. 

135
 Neste domínio, a Proposta de Alteração do PROT-AML destaca a necessidade de reabilitação de 

espaços e áreas nas frentes ribeirinhas, dando como exemplo “as vertentes de Almada viradas para o 
Tejo [que] constituem espaços naturais de grande valor, constituindo um importante património 
paisagístico no enquadramento que proporcionam ao rio Tejo e à cidade de Lisboa” (CCDRLVT, 2010: 65). 

136
 Sobre este aspecto importa salientar que “os esteiros, as margens e as baixas aluvionares deverão 

representar corredores ecológicos e áreas estruturantes, integrando a Rede Ecológica Metropolitana e 
assumindo funções ecológicas determinantes enquanto espaços naturais e de lazer não edificados” 
(CCDRLVT, 2010: 65). 

137
 Estas opções estratégicas são concretizadas nas normas orientadoras para o ARS, as quais são 

apresentadas no Quadro AIV-4 (Anexo IV). 
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• Promover esta Unidade Territorial como a área privilegiada para a 

regeneração urbana da AML-Sul, direccionando as dinâmicas económicas e 

urbanas resultantes do NAL para a revitalização e regeneração das áreas 

industriais obsoletas; 

• Promover a qualificação do território, contendo a densificação e 

requalificando as áreas urbanas degradadas; 

• Reconverter as áreas industriais obsoletas ou abandonadas, integrando-as 

em projectos de requalificação global das áreas ribeirinhas, assegurando a 

descontaminação de solos e privilegiando a sua utilização para a instalação 

de novas actividades económicas, em sectores inovadores e com uma 

posição de relevo no contexto internacional; 

• Reforçar a centralidade do Turismo Cultural nas estratégias de 

desenvolvimento local e garantir o desenvolvimento sustentável do 

segmento turístico “Sol e Mar”; 

• Salvaguardar as vertentes viradas ao Tejo enquanto património paisagístico 

de enquadramento do Estuário; 

• Promover a concretização do Parque Metropolitano Coina/Vala Real; 

• Promover o ordenamento integrado no extremo oriental da Unidade, 

assegurando a definição de remates urbanos estáveis para as áreas de 

contacto com os espaços naturais e agrícolas com elevado potencial 

produtivo; 

• Salvaguardar as áreas agrícolas, florestais e naturais de grande valor. 

(CCDRLVT, 2010: 69) 

 

Por fim, ainda no contexto do reforço da competitividade internacional da AML, 

neste caso como destino turístico, preconiza-se o desenvolvimento e consolidação de 

um cluster de actividades do mar ligadas ao turismo e ao lazer, afirmando o potencial 

deste território para a prática de desportos e turismo náutico. Uma orientação cuja 

prossecução implica: “(i) o melhor aproveitamento das frentes ribeirinhas, 
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designadamente de infra-estruturas portuárias e de apoio à náutica de recreio, (ii) a 

articulação entre as entidades envolvidas neste tipo de actividades, (iii) a estruturação 

da oferta de recursos e atracções, infra-estruturas e equipamento, (iv) utilização 

equilibrada e sustentável dos estuários do Tejo e do Sado” (CCDRLVT, 2010: 61-62). 

 

IV.3. As Frentes Ribeirinhas no Contexto das Estratégias de Desenvolvimento 

Territorial 

A análise dos planos regionais de ordenamento com enfoque territorial na AML, 

desenvolvida no ponto anterior, permitiu perceber o posicionamento do ARS e das 

suas frentes ribeirinhas no contexto dos modelos de ordenamento e opções 

estratégicas de base territorial preconizadas para esta região. Complementarmente, 

importa: (i) compreender a sua articulação com as estratégias de desenvolvimento 

económico materializadas nas orientações, propostas e investimentos delineados 

pelos vários planos de desenvolvimento com incidência no ARS; e, (ii) melhor 

compreender e enquadrar as transformações ocorridas no território em estudo no 

período de industrialização e período subsequente (pós-industrial). Uma análise que 

tem por objecto os Planos de Fomento, os Períodos de Programação Comunitária e as 

estratégias de desenvolvimento territorial de âmbito sub-regional, porquanto 

formulam-se como os principais instrumentos de orientação e aplicação de 

investimentos com carácter estrutural nas vertentes económica e territorial. 

 

IV.3.1. Planos de Fomento 

Como refere CAETANO, “a preocupação com a intervenção programada e 

coordenada nas regiões mais desfavorecidas, assim como com o ordenamento do 

território, ganha relevo nos países da Europa Ocidental após a II Guerra Mundial” 

(CAETANO, 2008: 4). Neste contexto, foram vários os países que desencadearam a 

elaboração e implementação de planos de fomento económico, facto ao qual não foi 

alheia a necessidade de reconstrução e restabelecimento da actividade económica na 

sequência dos efeitos da II Grande Guerra. Alguns destes planos serviram de referência 



IV – AML: OS MODELOS DE ORDENAMENTO E O ARCO RIBEIRINHO SUL 

175 

para os planos de fomento nacionais. São os casos de França (com o Premier plan de 

modernisation et d’équipement – 1946-1950 –, conhecido como “Plano Monnet”), 

Espanha (com a criação do Instituto Nacional de Indústria, em 1941, que coordenou 

vários planos), Noruega ou Holanda138.  

No caso português, e à semelhança dos demais países em que esta prática de 

planeamento foi implementada, os Planos de Fomento vieram estabelecer as 

orientações para a política económica, bem como os instrumentos e mecanismos para 

a sua concretização. Nas palavras de BRANDÃO DE BRITO, “era [então] o Estado 

corporativo, intervencionista, a tomar posição, pretendendo assim marcar, uma vez 

mais o ritmo e traçar caminhos (…)” (BRANDÃO DE BRITO, 1990: 153). 

 

IV.3.1.1. I Plano de Fomento (1953-1958) 

Constatando o hiato entre Portugal e os demais países da Europa Ocidental em 

matéria de desenvolvimento económico (patente em diversos indicadores de natureza 

económica, como é o caso do rendimento médio per capita139), e evidenciando uma 

clara preocupação com a capacidade da economia em absorver a população activa da 

Metrópole140, o I Plano de Fomento colocou o acento tónico na modernização agrícola 

e, em particular, industrial (apostando na instalação de novas indústrias e no 

desenvolvimento das existentes). 

Relativamente à indústria, foi reconhecida a necessidade de despoletar um novo 

ciclo de industrialização, assente na indústria química e metalomecânica (beneficiando 

                                                      
138

 São ainda reconhecidos os planos quinquenais, implementados na União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), a partir de 1928. Ainda que “a elaboração de tais planos ou programas de 
desenvolvimento não [pudesse], evidentemente, revestir a forma integral e de cumprimento imperativo 
que apresenta nas economias socialistas, pois tem de entrar em conta com a actividade individual do 
empresário” (Presidência do Conselho, 1958: 11). 

139
 De acordo com os cálculos dos Ministérios da Economia e do Ultramar (1953a: 12), em 1949, o 

rendimento per capita (em dólares) dos países da Europa Ocidental era o seguinte: Suíça – 849; 
Inglaterra – 773; Dinamarca – 689; Bélgica – 582; Holanda – 502; França – 482; Irlanda – 420; Alemanha 
Ocidental – 320; Itália – 235; Portugal – 134. 

140
 O próprio Governo vem reconhecer, em 1959, que o Plano “tem implícitos dois objectivos 

fundamentais: elevar o nível de vida dos Portugueses e assegurar-lhes novas e melhores oportunidades 
de emprego” (Presidência do Conselho, 1959a: 14). 
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do desenvolvimento de alguns ramos que já começavam a despontar, como é o caso 

da indústria química141), não descurando a importância do desenvolvimento da 

produção eléctrica (que satisfizesse os consumos crescentes nos sectores doméstico, 

industrial e agrícola), em particular os aproveitamentos hidroeléctricos.  

Um novo ciclo que permitisse ao país avançar para a segunda industrialização 

moderna (desenvolvendo as indústrias consideradas básicas ou de infra-estrutura), em 

oposição a uma primeira industrialização baseada na transformação de matérias-

primas agrícolas e na produção de bens de consumo (Cf. Ministérios da Economia e do 

Ultramar, 1953a: 14-16). Um novo ciclo que, como relembra COSTA, teve a margem Sul 

do Estuário do Tejo como território de excelência, o qual “oferecia extensas áreas de 

solo de frente de rio com a vantagem acrescida de, devido, à sua morfologia, permitir a 

realização de aterros com maior facilidade e em maior extensão” (COSTA, 2013: 33).    

Foi assim que, na sequência da Lei do Fomento e Reorganização Industrial142, o I 

Plano de Fomento priorizou o desenvolvimento da indústria siderúrgica143, refinação 

de petróleos, indústria química (com destaque para os adubos azotados, cuja segunda 

fase de produção se iniciou com este Plano), e ainda a produção de folha-de-

flandres144, celulose e papel – Quadro AIV-5 (Anexo IV). São ainda de salientar os 

investimentos previstos para os transportes (portos, aeroportos, caminho-de-ferro, 

marinha mercante e aviação civil). Pela sua incidência territorial são de destacar os 

                                                      
141

 Como lembra PEREIRA, “já em 1952 começaram a produzir azotados o Amoníaco Português (Estarreja) 
e a União Fabril do Azoto (Alferrarede)” (PEREIRA, 2005: 139), a que se juntou mais tarde, no ramo 
electroquímico, a Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos (Canas de Senhorim) na produção de 
cianamida cálcica, cujos ensaios de produção arrancaram em 1954 (Cf. LOIO, 1996: 554). 

142
 Lei n.º 2005, de 14 de Março de 1945, que promulga as bases a que deve obedecer o fomento e 

reorganização industrial.  

143
 Considerando-se que “a viabilidade imediata desta indústria no nosso país é garantida pelo mercado 

de ferro e aço, cuja amplitude é suficiente para permitir a instalação da indústria em condições 
económicas” (Ministérios da Economia e do Ultramar, 1953a: 30). Note-se que, no Parecer da Câmara 
Corporativa, o estabelecimento da siderurgia devia atender a um conjunto de questões relacionadas 
com as matérias-primas, os tipos de fornos e a localização. Curiosamente, sobre esta última, considerou 
a Câmara Corporativa que “tendo em conta a localização das minas de ferro e de carvão e das principais 
fontes de energia eléctrica, (…) a localização óptima da indústria é nas vizinhanças do Porto” 
(Ministérios da Economia e do Ultramar, 1953a: 167). 

144
 O investimento inicialmente previsto para este ramo (120.000 contos) acabou por ser transferido 

para a siderurgia (Siderurgia Nacional) na revisão do Plano realizada em 1955, a qual foi promulgada 
pela Lei n.º 2077, de 27 de Maio de 1955. 
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investimentos no Porto de Lisboa145, cujo cabimento no âmbito do I Plano de Fomento 

prendeu-se com a conclusão dos investimentos em curso, realizados ao abrigo do 

Plano de Melhoramentos do Porto de Lisboa146.  

Em termos de execução, e atentando nos investimentos cujo âmbito territorial 

releva para o presente trabalho, importa destacar a indústria siderúrgica147, mais 

precisamente a Siderurgia Nacional148, e a indústria química. No primeiro caso, “o 

atraso revelado pelos números referentes à instalação da siderurgia deriva 

essencialmente da lentidão com que foram feitas as expropriações149, as quais 

exigiram em muitos casos a instauração de processos judiciais” (Presidência do 

Conselho, 1959a: 22). Também o processo de alteração da empresa à qual seria 

concedido o alvará para o estabelecimento e exploração da indústria siderúrgica 

                                                      
145

 Note-se que “o porto de Lisboa – o maior e mais importante de todos os portos marítimos 
portugueses – mereceu especial atenção ao ser elaborado o I Plano de Fomento” (Presidência do 
Conselho, 1959a: 557). 

146
 Decreto-lei n.º 35.716, de 24 de Julho de 1946, que promulga as bases para a execução de um novo 

plano de melhoramentos do Porto de Lisboa. Relativamente à 4.ª Secção do Porto de Lisboa (que 
compreende o ARS), este documento refere que “não se julga ainda possível considerá-la 
completamente, embora se reconheça que será forçoso promover não só a regularização da margem 
entre Cacilhas e a Cova do Vapor, permitindo o estabelecimento da via marginal de ligação à Trafaria e à 
Costa de Caparica, como também às instalações marítimas que devem valorizar as importantes zonas 
industriais do Barreiro e do Montijo”. É ainda apontada a necessidade de construir os estaleiros de 
construção naval e de intervencionar a margem entre Cacilhas e o Alfeite, com os seguintes objectivos: 
“o de permitir o traçado da variante da importante estrada de saída para o sul do País (…): o de serviços 
comerciais indispensáveis naquela zona; e designadamente o do necessário aperfeiçoamento do serviço 
fluvial de embarque e desembarque de passageiros e veículos entre Lisboa e a margem esquerda, que 
cada vez mais se transforma em zona de expansão da cidade”. O Plano acabou por incluir a execução 
das seguintes obras marítimas na margem esquerda do Estuário do Tejo: obras de abrigo e regularização 
de margem no Alfeite (“compreendendo obras de acostagem para embarcações de tráfego fluvial de 
passageiros e mercadorias e estabelecendo-se nos terraplenos a variante da estrada nacional n.º 10 (…) 
e, possivelmente, grandes estaleiros navais”); obras na Trafaria (“destinadas a abrigo e acostagem das 
embarcações de tráfego fluvial de passageiros e mercadorias”). 

147
 Um projecto industrial há muito ambicionado, datando do período da I República o primeiro projecto 

siderúrgico nacional, desenvolvido então pelo Eng.º William Scott (Cf. ROLLO, 2005: 27). 

148
 Neste ramo, para além da Siderurgia Nacional, o I Plano de Fomento contemplou ainda as Minas de 

Vila Cova, empresa autorizada a desenvolver um anexo siderúrgico em Sardoeira para a produção de 
gusa e ferro-ligas (Cf. Presidência do Conselho, 1959a: 486). 

149
 Note-se que tal ocorre mesmo tendo sido publicado o Decreto-lei n.º 41.780, de 08 de Agosto, que 

declarou a utilidade pública e a urgência da expropriação, requerida pela Siderurgia Nacional, S. A. R. L., 
dos prédios de que necessitava para implantação das suas instalações fabris na região do Seixal. Não 
obstante, no final 1958 apenas tinha sido possível ocupar 70% dos terrenos necessários à implantação 
da unidade industrial (Cf. Presidência do Conselho, 1959a: 484).  
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(inicialmente previsto para a Companhia Portuguesa de Siderurgia, foi depois 

conferido à Siderurgia Nacional S.A.R.L.) e a resolução dos problemas que se 

prenderam com a dimensão e localização da unidade terão contribuído para este 

atraso (Cf. Presidência do Conselho, 1959a: 479-480). Tendo a sua construção sido 

iniciada ainda durante a vigência do I Plano de Fomento (mais precisamente em 1958) 

– Quadro AIV-6 (Anexo IV) –, a entrada em funcionamento deste estabelecimento 

industrial foi então prevista para 1961 (o que veio a verificar-se).  

Relativamente ao Porto de Lisboa, foram executados os investimentos 

apresentados no Quadro AIV-7 (Anexo IV). Pela sua incidência territorial, destaca-se a 

2.ª Fase das obras de abrigo e regularização da margem no Alfeite e as obras na 

Trafaria. Em relação ao investimento previsto para a doca seca, este acabou por não se 

concretizar, na medida em foi entendido que esta infra-estrutura deveria estar 

integrada num estaleiro naval de maior dimensão (um projecto que, como se verá, fez 

parte do II Plano de Fomento).  

 

IV.3.1.2. II Plano de Fomento (1959-1964) 

Os trabalhos preparatórios do II Plano de Fomento tiveram início em Agosto de 

1955 e culminaram em 1958 com a apresentação do projecto de Plano, submetido 

neste mesmo ano à apreciação do Governo. Um Plano que, como referiu Marcelo 

Caetano – então Ministro da Presidência – na exposição que apresentou em 21 de 

Dezembro de 1956 ao Conselho Económico, “não constituiria simples prolongamento 

ou continuação do Plano em curso, podendo visar outros objectivos, adoptar outra 

técnica ou abranger novos sectores” (Presidência do Conselho, 1958a: 95). Foi ainda 

estabelecido que o II Plano de Fomento deveria ser norteado pelos seguintes 

objectivos gerais: 

• Aceleração do ritmo de incremento do produto nacional; 

• Melhoria do nível de vida; 

• Ajuda à resolução dos problemas de emprego; 
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• Melhoria da balança metropolitana de pagamentos. (Presidência do 

Conselho, 1958a: 103) 

 

Atendendo a estas linhas de orientação, os trabalhos preparatórios do Plano 

voltaram a colocar o acento tónico na necessidade de se apostar na melhoria da 

produtividade agrícola e industrial150, com destaque para (i) a modernização de 

equipamentos, (ii) a melhoria dos níveis de formação, (iii) a criação de melhores 

condições para a aquisição de matérias-primas, (iv) a adopção de novas formas de 

organização do trabalho, e (v) o incentivo à investigação. Esta necessidade de 

reajustamento e modernização da estrutura produtiva nacional ganhou, aliás, uma 

acuidade tanto maior quanto se tornava expectável a criação de uma zona de livre-

câmbio no quadro da Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE).  

No desenho deste II Plano de Fomento, e mais precisamente no que respeita à 

modernização industrial, verificou-se uma clara orientação (i) no sentido da conclusão 

dos investimentos nas chamadas “indústrias de base”151, (ii) na aposta no 

desenvolvimento das indústrias transformadoras, e (iii) na prossecução da 

reorganização industrial. Houve ainda um reconhecimento do papel da iniciativa 

privada e esteve presente uma clara preocupação com a coesão territorial, ao 

considerar-se que no seu “planeamento deverá (…) ser estudada a situação das 

diversas regiões do país, de maneira a considerar quanto possível a sua posição 

económica no conjunto e a favorecer o desenvolvimento das mais atrasadas, tendo 

sempre em consideração a conveniência de reter a população rural no seu meio 

                                                      
150

 Reconhecendo-se aqui, de forma explícita, alguns dos efeitos perversos do sistema proteccionista, ao 
se afirmar que “em face da necessidade urgente de elevar o nível de vida da população e de equilibrar a 
balança comercial, tem-se dado protecção a muitos empreendimentos só porque substituem, total ou 
parcialmente, importações habituais ou porque ocupa mão-de-obra nacional (…). A manutenção desses 
empreendimentos, que nunca tiveram mercado suficiente para beneficiar da mecanização ao nível 
praticado noutros países e que não raro consomem matérias-primas e subsidiárias pagas (…) a preços 
mais altos que os pagos pelos seus congéneres de outros países, constitui (…) um problema sério” para 
se afirmar de seguida que existe “um clima de facilidades e de irresponsabilidade, que constituirá, 
possivelmente, o obstáculo mais difícil de saltar quando decididamente se enveredar por uma política 
de intenso saneamento e desenvolvimento económico” (Presidência do Conselho, 1958b: 196). 

151
 Considerando-se que “entre todos os empreendimentos produtivos de relevante interesse para o 

País a siderurgia constitui a produção industrial de mais sensível efeito no incremento no produto 
nacional” (Presidência do Conselho, 1958b: 232). 
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originário, mediante uma política de melhoramentos das condições de vida, de 

facilidade de comunicações e de localização de indústrias” (“Exposição do Ministro da 

Presidência ao Conselho Económico”, in Presidência do Conselho, 1958a: 114).  

Quanto aos portos, mais precisamente no que respeita ao Porto de Lisboa, estes 

estudos preparatórios reconheceram a excepcionalidade da situação e posição 

geográfica desta infra-estrutura portuária e a sua importância no tráfego internacional 

de mercadorias. Foi ainda reconhecido o seu “altíssimo valor” para o país enquanto 

instrumento económico, social, político e militar (Cf. Presidência do Conselho, 1958c: 

13). Como tal, foi entendido que “há que proporcionar sempre ao porto de Lisboa, em 

complemento de outras medidas de interesse, largos terraplenos e espaços suficientes 

nos cais para o tráfego, fixando a indispensável diferenciação entre a faixa marginal 

destinada à deposição das lingadas e à circulação da camionagem e a reservada a vias 

férreas; promover razoáveis sistemas de circulação e ligação com a rede geral 

ferroviária; dar ao porto suficientes possibilidades de armazenagem a coberto e a 

descoberto, e proporcionar conveniente localização às actividades industriais que do 

porto se servem” (Presidência do Conselho, 1958c: 16).  

Neste sentido, foi proposto um conjunto de investimentos em infra-estruturas, 

equipamentos e meios152, dos quais importa destacar o estabelecimento de uma zona 

franca do Porto de Lisboa. Um projecto suportado pelas vantagens competitivas 

decorrentes da situação geográfica deste porto e das condições naturais por ele 

oferecidas (i.e. acessibilidade marítima, condições de navegabilidade interior, terrenos 

disponíveis na frente ribeirinha com uma orografia favorável). Vocacionado 

essencialmente para exploração comercial, mas prevendo-se também a fixação de 

actividades industriais, a localização deste projecto foi idealizada para a frente 

ribeirinha dos concelhos do Montijo e Alcochete153. Materializando, portanto, uma 

                                                      

152
 A saber: (i) Construção da 3.ª Secção, entre Xabregas e Santa Apolónia; (ii) Conclusão da 1.ª Secção, 

entre o Terreiro do Paço e Santos; (iii) Adaptação da doca do Bom Sucesso a actividades de desporto 
náutico; (iv) Doca de Cacilhas; (v) Arruamentos e linhas férreas; (vi) Edifícios, armazéns, estações fluviais, 
instalações oficinais e outras edificações; (vii) Apetrechamento portuário; (viii) Balizagem e sinalização 
interior do porto; (ix) Zona franca do porto de Lisboa. 

153
 Território que se propunha que fosse ampliado através de um aterro, o qual passaria a confinar na 

cala de Samora Correia. Este canal asseguraria as acessibilidades marítimo-fluviais necessárias à 
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expansão do Porto de Lisboa a Sul (tida como “uma das únicas soluções” para 

expansão do porto face às limitações existentes na margem Norte) e perspectivando a 

introdução de um forte impulso industrial nestes concelhos154.  

As zonas francas associadas a portos formulavam um conceito em expansão 

neste período155, tendo registado, segundo POLLOCK, um crescimento assinalável na 

década de 1970 (POLLOCK, 1981 cit in FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 79). De acordo com 

FIGUEIRA DE SOUSA, o desenvolvimento de zonas francas portuárias visava, 

essencialmente: “encorajar as trocas comerciais e aumentar os volumes de tráfego 

portuário, a exemplo do que já acontecia com os portos francos, e promover o 

desenvolvimento económico e o emprego” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 79). Uma 

preocupação que subjaz à intenção de prossecução deste investimento no âmbito do II 

Plano de Fomento. 

Certo é que este projecto acabou por não ser considerado no Programa Geral de 

Execução do Plano, uma vez que para a sua execução não foi inscrita qualquer 

verba156. Para a 4.ª Secção do Porto de Lisboa, este Programa inclui apenas o 

investimento na construção da Doca de Cacilhas, “obra de abrigo orientada no sentido 

do Alfeite, sob forma de um molhe enraizado no pontal de Cacilhas”, admitindo-se 

então que “no interior dessa doca (…) se situe um travessão interior acostável 

reservado à estação fluvial do serviço ferroviário do Sul e Sueste para efeito de 

                                                      

operação da nova zona franca portuária, que encontrava ainda as seguintes vantagens locativas nesta 
frente ribeirinha: existência de terreno disponível, facilidade de desenvolvimento de acessibilidades 
marítimo-fluviais e terrestres, existência de recursos hídricos no subsolo passíveis de exploração através 
de poços artesianos, afastamento em relação a aglomerados populacionais. Como desvantagem desta 
localização era apontada a proximidade da Base Área do Montijo, sendo que os condicionamentos daqui 
decorrentes deveriam ser oportunamente analisados (Cf. Presidência do Conselho, 1958c: 21-22).     

154
 No Parecer às previsões do II Plano de Fomento para os portos, a Câmara Corporativa manifestou o 

seu desejo de “que se conceda brevidade à ultimação da fase de estudo da zona franca” (Presidência do 
Conselho, 1959b: 690).   

155
 Sobre este conceito, FIGUEIRA DE SOUSA refere que “apesar de, ao longo dos tempos, se identificarem 

diferentes fases no desenvolvimento das estruturas francas (associadas a diversos objectivos e 
estratégias), podemos dizer que as preocupações subjacentes à promoção destas estruturas coincidem, 
regra geral, com o incremento das exportações e o crescimento do emprego” (FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 
79).  

156
 “Não se inscreve qualquer importância para esta realização por se encontrar ainda na fase de 

estudos, mas espera-se entrar na fase de execução durante a vigência do Plano” (Assembleia Nacional, 
1959a: 105), algo que não se verificou. 
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prolongamento do caminho-de-ferro entre Seixal e Cacilhas” (Presidência do Conselho, 

1959b: 115).  

No domínio da execução material destes empreendimentos portuários, o 

objectivo de construção da Doca de Cacilhas acabou por perder oportunidade em 

resultado da proposta de localização do novo Estaleiro Naval de Lisboa. Por sua vez, o 

projecto de desenvolvimento da zona franca do Porto de Lisboa continuou 

oficialmente em estudo durante o período de vigência do II Plano de Fomento. 

Outro importante investimento previsto por este Plano de Fomento para o 

território em estudo diz respeito à ligação entre Lisboa e a margem Sul do Tejo, uma 

infra-estrutura há muito equacionada157 e cujo projecto não perdeu oportunidade com 

a entrada em funcionamento da Ponte Marechal Carmona (Vila Franca de Xira) em 

1955. Para tal, muito contribuiu o reconhecimento dos problemas de mobilidade 

decorrentes do forte crescimento populacional registado pelo concelho de Almada, 

cujo volume de deslocações geradas – com destino à capital – dificilmente seria 

suportado exclusivamente pelo transporte fluvial. Isto independentemente das 

“medidas de condicionamento urbanístico regional que [pudessem] ser empreendidas 

para obviar este estado de coisas” (Presidência do Conselho, 1958c: 204), ainda que o 

papel do planeamento regional, em geral, e o trabalho do Ministério das Obras 

Públicas (MOP) – através da elaboração do PDRL –, em particular, fossem 

reconhecidos. Foi, aliás, entendido que o ordenamento do território metropolitano 

constituía um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma rede urbana 

estruturada, capaz de conter as necessidades de deslocação da população. Um intento 

que, conforme analisado anteriormente, o PDRL procurou materializar. 

Em relação a este investimento, importa ainda salientar que a opção pela 

localização desta infra-estrutura no corredor (ou directriz) Vale de Alcântara-Pragal 

                                                      

157
 O primeiro projecto de travessia entre Lisboa (Grilo) e a margem Sul (Montijo), da autoria do Eng.º 

Miguel Pais, data de 1876, consistindo numa solução rodo-ferroviária. Entretanto, vários outros 
projectos foram propostos, desenvolvendo diferentes variantes e apontando diversos locais de 
implantação (e.g. entre Almada e o Tesouro Velho; Almada e a Rocha Conde de Óbidos; Almada e Alto 
de Santa Catarina; Montijo e Xabregas; ou, Montijo e Beato). Esta ligação (no caso, entre o Beato e o 
Montijo) chegou mesmo a ser objecto de concurso público para construção e exploração em 1934, o 
qual acabou por ser anulado (Cf. Presidência do Conselho: 1958c: 203).  
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teve por base a ponderação dos seguintes condicionamentos: características 

geológicas e tectónicas; ocupação urbana (enquanto importante factor condicionador 

do estabelecimento das necessárias ligações às redes rodoviária e ferroviária); 

exploração portuária; conveniências da defesa nacional (Cf. Presidência do Conselho, 

1958c: 207-209). A execução material do empreendimento teve início em Novembro 

de 1962, tendo a sua conclusão sido prevista para finais de 1966. 

Quanto à indústria transformadora, o Plano constatou que esta se concentrava 

fortemente nos dois grandes pólos industriais de Lisboa e Porto158, a que se 

exceptuavam os núcleos industriais da Covilhã (lanifícios) e de Faro (conservas). Para 

além da lógica de localização, são também destacados os problemas (i) da 

obsolescência tecnológica das unidades industriais nacionais, reconhecendo-se a sua 

incapacidade para acompanhar os avanços científicos no sector159 (Cf. Presidência do 

Conselho, 1958b: 145), e (ii) da necessidade de inversão do saldo da balança comercial 

com o contributo da expansão de indústrias exportadoras e de indústrias que 

permitissem substituir as importações de bens de consumo e de investimento (Cf. 

Presidência do Conselho, 1958b: 194). 

Neste quadro, e na sequência do impulso concedido pelo I Plano de Fomento às 

indústrias de base, o II Plano de Fomento evidenciou uma preocupação clara com o 

desenvolvimento da indústria transformadora, tendo presente a sua capacidade de 

absorção de mão-de-obra, mas também a preocupação com a sua localização, i.e., 

“promovendo a sua dispersão por todo o território, de maneira a tirar delas o melhor 

                                                      
158

 Procurando justificar esta “bicefalia industrial”, o Plano acrescentou o interessante argumento de 
que “nesta localização das indústrias, se influíram factores de natureza económica ou social, nem 
sempre estes tiveram o peso que hoje em dia se lhes reconhece, tendo sido bastantes vezes 
ultrapassados por motivos de outra ordem, seja bairristas, sentimentais ou de comodidade dos 
industriais” (Presidência do Conselho, 1958b: 141). 

159
 Como principais motivos para a ocorrência deste problema, que acabava por se reflectir na 

produtividade industrial, são apontados: (i) a baixa rendibilidade do equipamento em resultado da 
reduzida dimensão do mercado nacional, o que condicionava o investimento em novas tecnologias; (ii) a 
baixa apetência dos industriais para manterem o contacto com os centros internacionais de inovação, o 
que se reflectia na gradual desactualização técnica e tecnológica; (iii) a incipiência da investigação 
aplicada na indústria portuguesa; (iv) insuficiente incorporação de quadros técnicos superiores; (v) 
insuficiente grau de preparação cultural e profissional da mão-de-obra industrial (Cf. Presidência do 
Conselho, 1958b: 146-148).   
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partido geoeconómico e na ordem social, sobretudo em relação às regiões mais 

atrasadas” (Presidência do Conselho, 1958b: 228). Foi ainda entendido que o 

desenvolvimento destas indústrias dependeria do interesse da iniciativa privada.  

Ainda em relação às indústrias-base, mais precisamente no que se refere à 

indústria siderúrgica, actividade com particular interesse no âmbito do presente 

trabalho dada a sua incidência territorial, o Plano preconizou a prossecução do 

projecto da Siderurgia Nacional em conformidade com o planeamento previsto, 

incluindo a aquisição de equipamento e desenvolvimento de estruturas diversas (e.g. 

aquisição de equipamentos eléctricos, central e subestação, gasómetros, tubagens). 

Na sequência das orientações de investimento definidas neste domínio pelos estudos 

preparatórios, o II Plano de Fomento programou o investimento na instalação do alto-

forno, acearia e laminagem na Siderurgia Nacional (Seixal), objectivando a sua entrada 

em funcionamento em 1961. Estimava-se então que esta unidade industrial viesse a 

empregar mais de 2000 pessoas160, sendo o esquema de acessibilidades, que deveria 

assegurar o abastecimento de matérias-primas e o escoamento da produção, descrito 

da seguinte forma: “Nas obras portuárias, em execução, estão previstos cais de 

descargas permitindo a atracagem de barcos de alto mar e serão conquistados ao Tejo 

terrenos com a área aproximada de 130 ha. Os transportes de matérias-primas e 

produtos serão feitos por via fluvial (em maior parte) e pelo caminho-de-ferro. Dentro 

da fábrica existirão transportadores e várias vias férreas, que farão a ligação das 

diversas secções” (Presidência do Conselho, 1959b: 74). 

Sendo que a efectiva execução deste empreendimento industrial teve início em 

1958, a mesma “teve nos quatro anos de vigência do II Plano de Fomento, e em 

particular nos dois primeiros, uma fase de intensa actividade, tendo-se procedido em 

24 de Agosto à sua inauguração oficial” (Presidência do Conselho, 1968a: 70).  

Também no ramo das indústrias-base, e pela incidência territorial do 

investimento, importa referir a prossecução do programa de desenvolvimento da 

indústria química, em particular o reforço da capacidade de produção industrial de 

                                                      
160

 Não obstante estas estimativas, o volume de pessoal atingiu as 4281 pessoas em 1961 e as 3215 em 
1962 (Cf. Presidência do Conselho, 1968a: 70). 
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adubos nítricos. Neste campo foi projectado um empreendimento industrial que 

incluía uma fábrica de amoníaco, a promover pela União Fabril do Azoto na margem 

Sul do Tejo (Barreiro) e com arranque previsto para 1962 (Cf. Presidência do Conselho, 

1959b: 83-84). Em conformidade, a nova unidade de adubos nitroamoniacais e 

serviços auxiliares correspondentes à 1.ª Fase ficaram concluídos em 1961, tendo a sua 

actividade arrancado no ano seguinte. Quanto à fábrica de amoníaco, ureia e 

respectivas instalações auxiliares, a sua construção teve início igualmente em 1961 

com uma previsão de entrada em laboração em 1963. Todavia, devido a vários 

problemas técnicos, somente no final de 1964 foi possível assegurar a normalização da 

produção. Já a fábrica de ureia, também integrante deste empreendido, só iniciou a 

sua actividade em 1963, uma vez que dependia da matéria-prima produzida na 

unidade de amoníaco químico (Cf. Presidência do Conselho, 1968a: 80-81).  

Quanto às indústrias transformadoras, destaca-se a construção e reparação 

naval – Estaleiro Naval de Lisboa (Lisnave). Dependendo o investimento de vários 

factores (e.g. localização, diagrama fabril, condições económicas de exploração, que 

dependeriam da entidade responsável pela execução do empreendimento161) cuja 

ponderação não era possível à data, o Plano apontou apenas uma estimativa de 

investimento global162. No período de vigência do II Plano de Fomento, foi ainda 

constituída a Comissão de Estudo para a Construção da Doca e Estaleiro Naval de 

Lisboa163, cujos trabalhos foram desenvolvidos em três fases:  

                                                      
161

 Os resultados dos trabalhos da Comissão de Estudo para a Construção da Doca e Estaleiro Naval de 
Lisboa apontaram precisamente neste sentido ao referirem que todo o processo (desde a orientação 
geral em relação à instalação da unidade até à sua exploração) deveria pertencer à iniciativa privada. 

162
 Assumindo-se a hipótese de que seria dada “prioridade à construção da doca seca de 250 m e 

[admitindo-se] que no ano de 1959 se procederá à efectivação dos estudos e anteprojectos de maior 
urgência, às negociações com entidades estrangeiras e, eventualmente, à organização da empresa 
concessionária” (Presidência do Conselho, 1959b: 88). 

163
 Decreto-lei n.º 42.890, de 28 de Março de 1960, que determina que o estudo da construção de um 

estaleiro naval na área do porto de Lisboa seja assegurado por uma comissão de carácter eventual, que 
se denominará “Comissão de Estudo para a Construção da Doca e Estaleiro Naval”, subordinada ao 
Ministro das Comunicações. 
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• 1.ª Fase – apreciação de todos os estudos e anteprojectos desenvolvidos e 

análise do problema da localização164. 

• 2.ª Fase – estudo da localização do estaleiro, donde se concluiu que o local 

mais adequado seria entre Cacilhas e o Alfeite. 

• 3.ª Fase – na última fase foi apreciado o anteprojecto apresentado pela 

sociedade constituída para construir e explorar o estaleiro (i.e. a Lisnave – 

Estaleiros Navais de Lisboa), foi definida a sua localização (na Margueira) e 

foram estabelecidas as condições gerais requeridas para a instalação da 

unidade industrial no Estuário do Tejo. (Cf. Presidência do Conselho, 

1968a: 86-87) 

 

Foi igualmente definido que a Lisnave deveria ter, numa primeira fase, duas 

docas secas (de 266m e 334m), com capacidade anual para reparação e docagem de 

140 navios e aprestamento de dois navios de 70.000 toneladas (admitia-se, porém, 

que numa segunda fase a capacidade do estaleiro poderia duplicar) – Figura 74. 

Quanto à execução material do investimento, esta teve início em 1964165.  

                                                      
164

 Relativamente às várias hipóteses consideradas, é de referir que a localização dos estaleiros no 
Samouco envolvia avultados investimentos em aterros, expropriações e urbanizações que 
condicionavam a viabilidade económica do empreendimento. A estas dificuldades acresciam ainda os 
condicionalismos inerentes à localização de instalações militares nas suas imediações (i.e. a Base Aérea 
do Montijo), que justificaram o parecer negativo emitido pelo Ministério da Defesa Nacional ao Ante-
Projecto apresentado pela CUF e que previa esta localização. Após o desenvolvimento de mais alguns 
estudos (que equacionaram ainda alternativas na zona do Samouco), colocaram-se então outras 
hipóteses: Margueira, Praia do Alfeite-Negras-Respinga, D. Maria-Trindade e Mexilhoeira; “excluiu-se o 
Alfeite devido aos condicionalismos militares e toda a margem Norte pelo congestionamento que ali 
impedia o surgimento de um novo estaleiro ou a ampliação da Rocha. Por seu turno, na margem Sul, na 
região entre Cacilhas e a Trafaria não havia a possibilidade de obter facilmente grandes terraplenos, ao 
que se juntava a excessiva força das correntes assim como a instabilidade dos fundos” (OLIVEIRA, 2001a: 
102). Importa também notar que a opção “Margueira”, devido à sua localização, conferia a vantagem da 
facilidade de manobra dos navios, dado não existirem condicionalismos assinaláveis em termos de 
fundos. Sobre esta opção haveria de recair, em 1961, a escolha definitiva de localização do estaleiro. No 
entanto, o terminal ferroviário previsto para esta área, num primeiro momento, e depois o projecto da 
Administração Geral do Porto de Lisboa (APGL) para a construção de um terminal de contentores, 
levaram a que algumas resistências fossem oferecidas a esta mesma localização (Cf. OLIVEIRA, 2001a: 
102). 

165
 Na sequência do Decreto-lei n.º 44.708, de 20 de Novembro de 1962, que concedeu à sociedade 

Lisnave – Estaleiros Navais de Lisboa a licença para construir e explorar este estabelecimento industrial. 
Estas obras incluíram: Aterro – aterrada uma área aproximada de 24.000 m

2
 com areia tirada do fundo 

do rio; Edifícios – construída e equipada a subestação principal e o edifício dos escritórios. Iniciou-se 
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Figura 74. Área de construção, protecção e expansão dos Estaleiros Navais da Lisnave 

 

Fonte: Adaptado de Decreto-Lei 44.708, de 20 de Novembro de 1962. 
 

A análise da distribuição regional dos investimentos realizados pelo II Plano de 

Fomento por grandes sectores de actividade (Figura 75) permite ainda aferir da forte 

concentração do esforço de investimento na indústria com incidência no Distrito de 

Setúbal, que ascendeu a 67,6% do investimento total mobilizado pelo Plano no 

conjunto dos sectores da pesca, indústria extractiva e transformadora a nível nacional 

(Metrópole). Destes investimentos destacam-se, naturalmente, a Siderurgia Nacional e 

os Estaleiros da Lisnave. 

 

 

 

 

                                                      

também a construção do primeiro bloco oficinal (caldeiraria); Dragagens – dragados o novo canal de 
acesso ao Arsenal do Alfeite, o leito de implantação dos muros-cais e ponte-cais, a zona de construção 
das docas secas e a área de empréstimo de areias; Cais – construídas as infra-estruturas do primeiro 
troço de 150 m de cais. (Presidência do Conselho, 1968a: 88-89). 
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Figura 75. Distribuição regional dos investimentos realizados pelo II Plano de Fomento por 
grandes sectores de actividade 

 

Fonte: Adaptado de Presidência do Conselho, 1964b. 

 

Por fim, importa assinalar a exploração de ostras e outros bivalves, com o II 

Plano de Fomento a prever o investimento num novo posto de depuração no Estuário 

do Tejo, logo que o posto existente no Rosário – Moita (cuja actividade foi iniciada em 

1954) se mostrasse insuficiente para responder à procura interna e externa. Este 

investimento veio a ser concretizado, no período 1959-1964, com a instalação e 

equipamento dos postos de captação de larvas e de parques de criação e engorda de 

ostras na Ilha do Montijo.  
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IV.3.1.3. Plano Intercalar de Fomento (1965-1967) 

Contrariamente aos planos anteriores, o Plano Intercalar de Fomento 

compreendeu um período de execução relativamente mais curto (apenas três anos), 

algo justificado pela incerteza introduzida por vários factores, dos quais se destacam: 

(i) incerteza quanto aos encargos financeiros com a defesa do país; (ii) complexidade 

inerente ao processo de unificação dos mercados nacionais; (iii) indefinição quanto ao 

processo de integração económica europeia (Cf. Presidência do Conselho, 1964d: 6). 

Este Plano elegeu como objectivo principal a aceleração do ritmo de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), que deveria ser acompanhado por uma repartição 

mais equilibrada dos rendimentos. A definição deste objectivo teve em devida conta o 

papel do aumento do produto como suporte ao esforço de defesa do país, mas 

também para a melhoria das condições de vida da população. Tendo em vista o 

cumprimento deste objectivo principal, foi estabelecido um conjunto de critérios 

selectivos que orientou a definição dos investimentos a realizar no horizonte do Plano, 

a saber: 

• Preferência pelos empreendimentos de mais acentuada, directa e imediata 

reprodutividade; 

• Preferência pelas actividades de produção de bens e serviços susceptíveis 

de satisfazer a procura nos mercados externos ou de substituir a 

importação de outros bens e serviços originários do estrangeiro; 

• Preferência pelas infra-estruturas que mais directamente contribuam para 

o alargamento e melhoria do potencial produtivo da população. 

(Presidência do Conselho, 1964d: 14) 

 

Importa ainda destacar neste breve preâmbulo ao Plano Intercalar de Fomento, 

a preocupação com a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento. Uma 

preocupação patente na tentativa de se “evitar os inconvenientes das excessivas 

concentrações industriais e favorecer a criação de novos «pólos de desenvolvimento» 

geradores de múltiplos núcleos de progresso económico e social capazes de assegurar 
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a recuperação das zonas em declínio e a valorização da vida rural” (Presidência do 

Conselho, 1964c: 14), uma orientação que deveria – e viria a – ser prosseguida no III 

Plano de Fomento. 

Quanto aos investimentos, este Plano assumiu uma filosofia diferente da 

adoptada nos Planos de Fomento anteriores. Deixaram de ser identificados os 

projectos a concretizar, para passarem a ser enunciadas as grandes orientações de 

política sectorial e, bem assim, de incentivos166. Ou seja, “pela primeira vez, o Plano é 

concebido como instrumento de programação global de desenvolvimento económico-

social (…), como grande quadro orientador da evolução da economia e da vida social 

do País, tanto no que respeita ao sector público como no tocante às actividades 

privadas, embora, quanto a estas, se mantivesse essencialmente indicativa do Plano” 

(Assembleia Nacional, 1967: 21). Entendeu-se, assim, que tal conferia “larga margem 

para o exercício da iniciativa e decisão privadas e para a intervenção pública” 

(Presidência do Conselho, 1964f: 284). 

Relativamente à execução material dos investimentos enquadrados pelo Plano 

Intercalar de Fomento com relevância no âmbito do presente trabalho de investigação, 

destacam-se os ocorridos nos sectores da indústria e transportes. 

No primeiro caso, mais precisamente na indústria transformadora, são de referir 

as apostas (i) na prossecução dos investimentos na produção de amoníacos e de 

adubos sintéticos (iniciados durante a vigência do II Plano de Fomento), (ii) na 

ampliação da Siderurgia Nacional, e (iii) na continuação dos investimentos na 

construção e reparação naval. Tais investimentos enquadravam-se no objectivo de 

aumento da capacidade de produção e de incremento do poder concorrencial da 

indústria nacional. Certo é que a tentativa de redução das disparidades regionais de 

desenvolvimento por via da aplicação de uma política de desconcentração estrutural 

das indústrias conduziu a uma menor incidência relativa dos investimentos nos 

grandes pólos industriais de Lisboa e Porto. Disso mesmo dá conta a execução do 

Plano, permitindo verificar, a título de exemplo, que “nos anos de 1964 e 1965, os 

                                                      
166

 Contrariamente aos dois planos anteriores que se assumiam como planos de investimentos públicos 
e de alguns grandes projectos do sector privado (Cf. Assembleia Nacional, 1967: 21). 
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investimentos em novas indústrias do parque nacional distribuíram-se com maior 

incidência relativa no interior do que nas regiões litorais, incluindo Setúbal, afectas à 

influência de Lisboa e Porto” (Presidência do Conselho, 1967a: 92). 

Por sua vez, no domínio dos transportes, foram introduzidos pela primeira vez os 

investimentos nas estradas167. Neste subsector foi mesmo considerada a antecipação 

de alguns investimentos – previstos apenas para o período de vigência do III Plano de 

Fomento –, fruto (i) do importante aumento na taxa de motorização, (ii) do 

crescimento dos movimentos turísticos, e (iii) das profundas transformações 

introduzidas pela Ponte sobre o Tejo (Cf. Presidência do Conselho, 1964f: 390). Com 

efeito, e para além da conclusão da construção da travessia sobre o Tejo (cuja 

inauguração teve lugar no dia 06 de Agosto de 1966) e respectivo acesso rodoviário a 

Sul (com características de auto-estrada – Auto-Estrada do Sul), destaca-se o início da 

construção (1965) da EN377, entre Cova da Piedade e Costa da Caparica. 

Ao nível portuário, foram realizados vários investimentos no Porto de Lisboa no 

quadro deste Plano Intercalar de Fomento e que visaram dotar esta infra-estrutura 

portuária das condições necessárias para responder ao desígnio da sua adequação ao 

movimento existente e previsível, assim como à sua adaptação às exigências do 

tráfego internacional. Uma orientação que decorreu de uma estratégia de 

encaminhamento e concentração dos tráfegos (e, subsequentemente, dos 

investimentos) nos portos de Lisboa e Leixões, enquanto plataformas privilegiadas 

para o comércio externo e para a integração do espaço económico português (Cf. 

Presidência do Conselho, 1964f: 386). Contudo, os investimentos realizados no âmbito 

do Plano concentraram-se, essencialmente, na margem Norte da área de jurisdição do 

Porto de Lisboa168. Isto apesar de o documento preparatório do plano de 

                                                      
167

 “A experiência adquirida na preparação e execução dos I e II Planos de Fomento e o carácter global 
que se pretende dar aos futuros planos de desenvolvimento aconselham que o conjunto dos programas 
de investimento, designadamente de obras públicas, que até aqui eram conduzidos à margem dos 
Planos, passem a integrar-se e a desenvolver-se no quadro de disciplina da acção de fomento definido 
por estes” (Presidência do Conselho, 1964f: 389). 

168
 Por exemplo: conclusão dos trabalhos no porto de pesca de Lisboa, em Pedrouços, cuja inauguração 

ocorreu em 1966; rebaixamento de fundos rochosos em frente à Estação Marítima de Alcântara; 
construção de dois armazéns junto ao topo Poente da doca de Alcântara.  
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investimentos para o sector dos transportes e comunicações (realizado pelo Grupo de 

Trabalho n.º 4 da Comissão Interministerial de Planeamento e Integração Económica), 

considerar que “a construção da ponte sobre o Tejo abre novas perspectivas à 

expansão do porto de Lisboa na margem esquerda, onde as reservas para a expansão 

do porto comercial e industrial se situam nas zonas do esteiro do Coina e da cala de 

Samora” (Presidência do Conselho, 1964c: 69)169. Por outro lado, o documento 

relevava que a prossecução da política de fomento industrial traduzir-se-ia na 

emergência de novas exigências em termos de transporte marítimo-fluvial e, bem 

assim, em termos de condições de navegabilidade na margem Sul do Estuário do Tejo, 

com o surgimento de novas zonas de exploração portuária, destacando o sector Seixal-

Barreiro (Cf. Presidência do Conselho, 1964c: 75).  

 

IV.3.1.4. III Plano de Fomento (1968-1973) 

À semelhança dos dois primeiros Planos de Fomento, o III Plano de Fomento 

retomou um período de execução hexenal, prosseguindo os grandes objectivos que 

presidiram à execução do Plano Intercalar de Fomento, i.e., a aceleração do ritmo de 

crescimento do PIB, acompanhada por uma repartição mais equilibrada dos 

rendimentos e de uma correcção progressiva dos desequilíbrios regionais de 

desenvolvimento (Cf. Assembleia Nacional, 1967: 10). 

No contexto deste último objectivo, o documento introduziu igualmente, pela 

primeira vez, uma análise específica e detalhada sobre o planeamento regional, 

“considerando a importância que vem sendo atribuída ao problema da harmonia do 

crescimento e a situação de desigual desenvolvimento das diversas regiões 

                                                      
169

 Neste contexto, acrescenta ainda o documento que “o «corredor» do Tejo (a jusante de Cacilhas) 
oferece, é certo, naquela margem óptimos fundos naturais, mas não pode esquecer-se que o alcantilado 
da encosta é absolutamente desfavorável à criação das condições para um porto comercial integral. 
Pouco mais poderá prever-se, ali, que o desenvolvimento de instalações para movimentação de carga a 
granel” (Presidência do Conselho, 1964c: 69). Não deixa de ser interessante notar que é para este 
sector, mais precisamente na Trafaria, que a Proposta de Alteração do PROT-AML (Sistema de 
Mobilidade e Acessibilidades) propôs uma reserva territorial como alternativa à expansão do Porto de 
Lisboa a longo prazo, na medida em que dispõe de condições naturais únicas do ponto de vista dos 
fundos. Uma opção que, a materializar-se, deveria igualmente compreender a consideração de reserva 
de espaço canal para uma ligação ferroviária. 
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metropolitanas” (Presidência do Conselho, 1968d: 579). Desta análise resultou, então, 

o entendimento de que o conjunto de acções a realizar no horizonte do III Plano de 

Fomento deveriam nortear-se pelos seguintes objectivos:  

• O equilíbrio da rede urbana, com a finalidade de dotar as populações de 

equipamentos socioeconómicos mínimos, concentrados a distâncias 

razoáveis; 

• A expansão descentralizada da indústria e dos serviços, concretizada pela 

utilização de pólos de crescimento; 

• A progressiva especialização da agricultura regional, de acordo com as 

aptidões dos solos e as influências climáticas, numa óptica de concentração 

do investimento. (Presidência do Conselho, 1968d: 619) 

 

Tendo em vista a concretização destes objectivos foi também proposta a criação 

das regiões de planeamento170 (i.e. as regiões-plano) e respectiva orgânica, 

integrando-se o território em estudo na Região de Lisboa171. Uma região que 

evidenciava um forte desenvolvimento industrial, suportado por um processo em que 

“a localização das indústrias tem-se feito predominantemente na cidade de Lisboa e 

arredores, abrangendo os concelhos da margem esquerda do Tejo” (Presidência do 

Conselho, 1968d: 635), conduzindo aqui a um forte concentração industrial.  

As linhas gerais de desenvolvimento propostas para esta região preconizavam: (i) 

a expansão descentralizada da indústria (por forma a assegurar uma distribuição intra 

                                                      
170

 Na sua delimitação foram considerados os seguintes princípios orientadores: (i) as possibilidades 
presentes e potenciais dos centros urbanos da metrópole; (ii) as exigências de um mínimo de dimensão 
demográfica; (iii) a necessidade urgente de compensar o poder de atracção das duas grandes cidades do 
Continente – Lisboa e Porto; (iv) a unidade resultante da existência de grandes empreendimentos que 
interessam a toda uma região; (v) a complementaridade entre zonas de economia diferente (Presidência 
do Conselho, 1968d: 623). Estas regiões foram formalmente constituídas pelo Decreto-lei n.º 48.905, de 
11 de Março de 1969. 

171
 Esta região incluía os Distritos de Lisboa, Setúbal (sub-região do litoral) e Santarém (sub-região do 

interior). Esta abrangência territorial e as orientações do III Plano de Fomento levam FERREIRA a 
considerar que neste documento “havia uma passagem, com sobreposições, do conceito de área urbana 
de Lisboa para o de região-plano; falava menos de cidade e mais na região; as preocupações regionais 
eram claras mas não se tratava de um plano regional, apenas da regionalização do Plano. Essas ideias 
foram o ponto de partida para a revisão do PDRL” (FERREIRA, 1997: 74). 
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e inter-regional mais equilibrada das actividades económicas); (ii) a descentralização 

urbana regional (em direcção às Caldas da Rainha, Abrantes e Évora): e, (iii) a dotação 

dos centros populacionais que se desenvolveram em volta de Lisboa (por via do 

crescimento industrial) com funções económicas e sociais (geradores de emprego), e 

com equipamento urbano (Cf. Presidência do Conselho, 1968d: 638-639).  

Não obstante esta preocupação com o planeamento regional, e bem assim com a 

dimensão espacial, o III Plano de Fomento é marcadamente um plano de natureza 

sectorial. Estando presente neste documento a preocupação de articulação com os 

princípios gerais que informam o PDRL (para a concretização dos quais a execução do 

III Plano de Fomento deveria contribuir172), o III Plano de Fomento acabou por alterar 

parte dos pressupostos do modelo orgânico propostos no PDRL, indo a aposta “para os 

centros de crescimento (…) e para os pólos do desenvolvimento173, pontos de 

concentração das indústrias e de forte investimento como objectivo do equilíbrio da 

rede urbana” (FERREIRA, 1997: 73-74). 

Ao nível do desenvolvimento do sector agrícola na Região Plano de Lisboa, e 

embora reconhecendo o papel das áreas hortícolas da margem esquerda do Tejo174, o 

III Plano de Fomento apontou para a exploração das potencialidades ecológicas 

existentes, essencialmente, no Vale do Tejo e na Bacia do Sado, reconhecendo a 

aptidão dos solos aqui existentes para o desenvolvimento de culturas horto-

industriais175 (Cf. Presidência do Conselho, 1968d: 637).  

Quanto aos programas sectoriais integrantes do Plano, destaca-se, pelas razões 

anteriormente expostas, os relativos à pesca, indústria transformadora e transportes 

(no caso, o sector portuário). No que diz respeito ao sector da pesca, é de salientar a 

prossecução da aposta na exploração de ostras e outros bivalves, actividade com forte 

                                                      

172
 É importante notar que o III Plano de Fomento propõe mesmo a aplicação do PDRL. 

173
 Cujo exemplo maior é a criação, por decisão governamental datada de 1971, do pólo urbano-

industrial de Sines.  

174
 Que, em conjunto com as várzeas de Loures e Vila Franca de Xira, constituíam então uma cintura de 

abastecimento da cidade de Lisboa e dos centros urbanos e industriais localizados em redor da capital.  

175
 É ainda reconhecida a forte aptidão florestal dos solos do Sul do Distrito de Setúbal, i.e. “solos 

arenosos nas formações pliocénicas” (Presidência do Conselho, 1968d: 637).  
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expressão no Estuário do Tejo176. As acções propostas neste domínio envolviam os 

parques de criação de ostras e outros bivalves e as instalações de depuração e 

afinação. Relativamente à execução destes investimentos, foram concretizados vários 

empreendimentos relacionados com a actividade ostreícola. É o caso da ampliação do 

parque de criação e engorda de ostras do Sapal do Ratto (Tavira), em 1969, e alguns 

outros que não envolveram a execução financeira dos investimentos programados177. 

Foram ainda executados investimentos relacionados com melhoramentos nas 

instalações industriais para a secagem do bacalhau178. Neste âmbito, foi concluída no 

território em estudo, mais precisamente em Alcochete (no secadouro da Sociedade 

Nacional de Armadores de Bacalhau), a instalação de uma unidade de secagem 

artificial de bacalhau, em 1971.    

Por sua vez, no sector industrial o Plano visou uma expansão da actividade em 

forte articulação com a rede urbana regional, com o intuito de assegurar um maior 

equilíbrio desta. A expansão descentralizada do sector e, bem assim, dos 

investimentos, constituiu, por esta via, uma das orientações a prosseguir no III Plano 

de Fomento, assumindo-se que a sua viabilidade dependeria da capacidade de 

“concentração do investimento naqueles pontos que oferecem garantias de maior 

influência sobre o conjunto da região” (Presidência do Conselho, 1968d: 621). A aposta 

numa política de desenvolvimento industrial assente na teoria dos pólos de 

desenvolvimento é, assim, evidente. Quanto aos investimentos neste sector, e mais 

precisamente no que se refere à indústria transformadora foi considerado prioritário o 

desenvolvimento das indústrias metalomecânicas produtoras de bens de 

equipamentos, novos ramos da indústria química, actividades transformadoras de 

produtos agrícolas e silvícolas, e indústria têxtil. Neste âmbito, importa relevar os 

investimentos previstos nos sectores das indústrias de base, para o período de vigência 

                                                      

176
 Previa o III Plano de Fomento que durante a sua vigência se obtivesse as seguintes produções: 6000 

toneladas/ano em 1968 e 1969; 7000 toneladas/ano em 1970 e 1971; e, 7500 toneladas/ano em 1972 e 
1973 (Cf. Assembleia Nacional, 1967: 568).  

177
 Dado estarem em causa investimentos de pequena dimensão, não foram realizados empréstimos por 

parte do Fundo de Renovação de Apetrechamento da Indústria da Pesca. 

178
 Como se verá adiante, uma actividade industrial com forte expressão nas frentes ribeirinhas do 

Estuário do Tejo. 
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do Plano, nomeadamente na Siderurgia Nacional (ampliação da capacidade produtiva 

desta unidade, tal como previsto no Plano Intercalar de Fomento179) e CUF 

(aperfeiçoamentos na refinação electrolítica do cobre e desenvolvimento da indústria 

do chumbo com o tratamento de poeiras de chumbo180). Estes investimentos 

representavam então 89,9% dos 4533 mil contos de investimentos em programas 

previstos (86,9% e 3,0%, respectivamente) nas indústrias metalúrgicas de base.  

Dada a relevância da indústria corticeira no território em estudo, há ainda que 

referir o subsector corticeiro, sobre o qual o III Plano de Fomento veio colocar o acento 

tónico em medidas incentivadoras do fomento florestal181 e em medidas focadas na 

comercialização e exportação182.     

                                                      
179

 O Decreto-lei n.º 47.521, de 03 de Fevereiro de 1967, que autoriza o Governo a conceder à Siderurgia 
Nacional autorização para ampliação das suas instalações siderúrgicas, apontou as seguintes razões para 
este investimento: capacidade nominal de produção das instalações existentes já se encontrar excedida 
em alguns sectores; permitir a geração de economias de escala indutoras da capacitação da unidade 
para enfrentar a concorrência de produtos fabricados no estrangeiro; contributo para a expansão de 
outros sectores de actividade. Os investimentos previstos nesta unidade fabril para o período de 
vigência do III Plano de Fomento incluíram o complemento das instalações e ampliações em curso 
(laminagem a frio, forno eléctrico; central de oxigénio, fabricação de carris) e o aumento de capacidade 
(segundo trem de fio, segundo alto-forno, segunda acearia, laminagem a quente, coquearia, amoníaco) 
(Cf. Presidência do Conselho, 1968d: 203). Dadas as quantidades de matérias-primas, combustíveis, 
produtos acabados, entre outros, movimentadas pela Siderurgia Nacional – e cujo incremento era 
previsível em função do aumento da capacidade de produção desta unidade industrial –, os documentos 
preparatórios do III Plano de Fomento enfocaram a importância da existência de um sistema de 
acessibilidades adequado, estando à data em estudo e apreciação: supressão da ponte Barreiro-Seixal, 
com a criação de um porto mineiro, carvoeiro e de carga geral, com a reserva de 25 ha de terreno de 
domínio público marítimo na sua área, além da construção de uma ligação ferroviária entre o Pocinho e 
Vila Franca das Naves, por forma a aproximar Moncorvo do Seixal (Cf. Presidência do Conselho, 1965b: 
45).  

180
 Os investimentos previstos nesta unidade fabril para o período de vigência do III Plano de Fomento 

incluíam o aumento de capacidade da instalação para o tratamento de cinzas de pirite (com ampliações 
na lixiviação e na precipitação do cobre) e a eficiente exploração da instalação de tratamento de cinzas 
de pirite (para recuperação económica de diversos metais como o zinco, o cobalto e o cádmio) (Cf. 
Presidência do Conselho, 1968d: 204). 

181
 Neste domínio destacam-se as seguintes medidas: alargamento da área do sobro, através de 

facilidades de crédito e assistência à produção; selecção de zonas consideradas de melhor produção e 
estabelecimento de explorações extensivas em regime de talhadia, de povoamentos densos e de 
normas de cultivo e exploração; estudo da utilização do sobreiro na produção de pasta celulósica em 
associação com o pinho ou o eucalipto (Cf. Presidência do Conselho, 1968d: 241). 

182
 No domínio da comercialização e exportação destacam-se as seguintes medidas: normalização da 

comercialização da matéria-prima, evitando a concorrência exagerada que se verifica; saneamento do 
sector exportador nacional, com vista à eliminação da concorrência desleal e à cooperação, que se 
poderá pôr em prática, nas vendas, na gestão, na armazenagem, etc.; campanhas de propaganda dos 
produtos de cortiça no estrangeiro, utilizando tipos de publicidade de características acentuadamente 



IV – AML: OS MODELOS DE ORDENAMENTO E O ARCO RIBEIRINHO SUL 

197 

Ao nível portuário183, a estratégia de encaminhamento e concentração dos 

tráfegos nos portos de Lisboa e Leixões seguida no Plano Intercalar de Fomento foi 

aqui continuada, sendo estes definidos como “portos polivalentes para longa 

distância” (Presidência do Conselho, 1968d: 373). No caso do Porto de Lisboa, os 

investimentos descriminados para o período de vigência do III Plano de Fomento não 

especificaram quaisquer projectos a desenvolver na secção correspondente à margem 

Sul184, nem a análise da sua execução material faz referência a investimentos neste 

território. Isto não obstante o documento enfocar a necessidade de assegurar as 

acessibilidades fluviais (canais de navegação e cais) requeridas pela Siderurgia 

Nacional.  

 

IV.3.1.5. IV Plano de Fomento (1974-1979) 

Como é sabido, o IV Plano de Fomento não foi executado. Importa, no entanto, 

perceber as orientações sectoriais que este documento procurava imprimir ao 

desenvolvimento da economia portuguesa e aquela que seria a sua tradução espacial 

nas frentes ribeirinhas da margem Sul do Estuário do Tejo.  

Com efeito, na continuidade do Plano anterior, o IV Plano de Fomento manteve 

os objectivos gerais de (i) aceleração do crescimento económico e de (ii) promoção do 

bem-estar e progresso social. Adicionalmente, foi introduzida explicitamente a 

dimensão territorial na formulação dos objectivos nacionais, materializada no (iii) 

                                                      

técnicas; colaboração com técnicos estrangeiros e empresas especializadas de outros países (Cf. 
Presidência do Conselho, 1968d: 241).  

183
 É de notar que o Plano procura, em diferentes domínios, o desenvolvimento da articulação modal, 

sendo que no caso portuário esta preocupação é evidenciada pela importância atribuída à “melhoria das 
ligações ferroviárias com as instalações portuárias” (Presidência do Conselho, 1968d: 384).    

184
 Os investimentos previstos contemplam: estudos e planeamento do porto (estudos de fisiografia do 

Estuário do Tejo e planeamento geral); conclusão de obras em zonas especializadas (conclusão do porto 
de pesca e obras de melhoramentos de praias); melhoramentos diversos nas infra-estruturas e 
superestruturas (secção de Alcântara-Rocha, secção a montante de Santa Apolónia, secção do Terreiro 
do Paço-Santos e outras secções); obras novas de terminais portuários; equipamento portuário 
(flutuante e terrestre) (Cf. Presidência do Conselho, 1968d: 406-407). 
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ordenamento do território e correcção dos desequilíbrios regionais185 (Cf. Presidência 

do Conselho, 1974: 40-41).  

Do ponto de vista da política territorial que subjaz a este objectivo, é evidente a 

intenção do Governo em fomentar as necessárias modificações na estrutura, ocupação 

e organização do território, através da criação de condições para o reforço e 

hierarquização da rede urbana nacional. Neste sentido, reconheceu uma hierarquia de 

centros urbanos nacionais e assumiu uma política de incentivo à localização de 

actividades económicas indutora do desenvolvimento das funções que suportassem a 

referida estruturação da rede urbana. O incentivo à localização de actividades 

industriais em novos pólos de crescimento186 (e.g. através de mecanismos de apoio, 

criação de parques industriais), a maior articulação entre a produção agrícola, a 

indústria transformadora e os serviços de apoio, e a utilização das acessibilidades 

como um instrumento de estruturação do território, constituem alguns exemplos dos 

mecanismos previstos pelo Plano para a realização do objectivo em apreço. 

No caso concreto da Região Plano de Lisboa, as linhas gerais de planeamento 

propostas nos trabalhos preparatórios do IV Plano de Fomento (e que deveriam 

informá-lo) propunham que “o ordenamento do território da região [deveria] assentar 

fundamentalmente na racionalização e concentração de implantações, procurando 

simultaneamente estimular as linhas de expansão tendenciais para conseguir uma 

maior penetração do desenvolvimento” (CPRL, 1972b: 25). As opções desenvolvimento 

propostas para esta região – Figura 76 – materializaram-se então em: 

                                                      
185

 Objectivo cuja concretização deveria considerar “a valorização do factor humano e o aproveitamento 
das potencialidades naturais de cada região (…)” (Presidência do Conselho, 1974: 41). Este objectivo 
encontra-se ainda em estreita articulação com o intento de “contribuir para o equilíbrio regional do 
desenvolvimento económico e social” consagrado como finalidade da política industrial pela Lei n.º 
03/72, de 27 de Maio. 

186
 Embora seja salvaguardado o facto de algumas actividades industriais “motrizes do 

desenvolvimento” requererem a sua localização “em zonas mais densamente urbanizadas ou dotadas 
de particulares condições naturais ou de infra-estruturas específicas” (Presidência do Conselho, 1974: 
48). Actividades estas que, de acordo com o Plano, continuariam a garantir o desenvolvimento industrial 
das áreas em que este sector registava já forte implantação (i.e. Lisboa e Porto). 



IV – AML: OS MODELOS DE ORDENAMENTO E O ARCO RIBEIRINHO SUL 

199 

a) Contrariar a expansão exclusiva e concentrada em Lisboa, procurando 

assentar no seu desenvolvimento um processo de penetração para o 

interior; 

b) Executar o projecto do complexo urbano-industrial de Sines, no qual 

deveriam ser concentrados os investimentos industriais por forma a tornar 

este território numa área de concentração de indústrias de base; 

c) Concretizar o pólo de crescimento constituído pelo triângulo Torres Novas 

– Tomar – Abrantes; 

d) Valorizar os Vales do Sorraia e do Sado através da diversificação de culturas 

e transformação dos produtos; 

e) Valorizar o Vale do Tejo, incluindo uma zona industrial na área de 

Santarém; 

f) Reconverter a zona do Oeste com a introdução da mecanização na vinha e 

de pomares industriais, concentrando-se os investimentos industriais em 

Torres Vedras. (Cf. CPRL, 1972c: 10-11) 
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Figura 76. Opções de desenvolvimento para a Região de Lisboa 

 

Fonte: Adaptado de CPRL, 1972c. 
 

Importa ainda destacar a proposta de desenvolvimento do Barreiro (em 

articulação com o Seixal) e do Montijo como “centros urbanos principais” e 

importantes núcleos industriais da margem Sul do Estuário do Tejo (Cf. CPRL, 1972c: 24-

28), aos quais se juntava Setúbal na Área Metropolitana Sul187. 

Com efeito, as orientações preconizadas para o ordenamento industrial 

acabaram por excluir a área urbana de Lisboa (em que se inclui o território em estudo), 

                                                      
187

 Para estes centros é proposta “a concentração da localização de indústrias de determinada dimensão 
(por exemplo mais de 20 operários ou que pelo seu valor de investimento ou valor acrescentado, 
tenham particular interesse na economia nacional)” (Cf. CPRL, 1972c: 27). 
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uma vez que se considerou que já possuía uma capacidade de atracção que dispensava 

a criação de medidas adicionais à localização industrial188. Ao invés, a orientação 

passou pela proposta de aplicação prioritária de uma política que favorecesse a 

penetração dos investimentos industriais para o interior, em direcção a Abrantes e 

Évora. 

Está igualmente implícita no IV Plano de Fomento a preocupação com a abertura 

da economia nacional à concorrência internacional (em resultado, por exemplo, dos 

acordos estabelecidos com a, então, CEE – Comunidade Económica Europeia e com a 

CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço189), e as consequências que daí 

adviriam para alguns sectores menos competitivos, cujo desenvolvimento tinha sido 

largamente suportado por políticas proteccionistas.  

No sector da pesca, e contrariamente aos Planos de Fomento anteriores, não 

foram feitas referências à exploração de ostras, uma actividade que havia sido 

particularmente relevante no Estuário do Tejo. O declínio da actividade motivado pela 

poluição do estuário não será alheio a esta perda de relevância estratégica do 

subsector, tendo este sido um problema devidamente colocado nos trabalhos 

preparatórios do IV Plano de Fomento190. 

                                                      
188

 Por forma a orientar a distribuição das indústrias no espaço foram mesmo propostas “medidas 
restritivas à implantação de novas indústrias, de possível aplicação apenas na «região urbana de 
Lisboa», com o objectivo de descentralizar sectores utilizando um elevado número de mão-de-obra não 
especializada para as regiões ou sub-regiões menos desenvolvidas, especializando Lisboa em sectores 
industriais correspondentes a um estádio de desenvolvimento mais avançado” (CPRL, 1972b: 27). 

189
 Este último com particular relevância, porquanto determinou o fim da protecção aos produtos 

siderúrgicos nacionais, que passaram a estar sujeitos às regras da CECA. As medidas subjacentes a este 
acordo foram promulgadas pela Decreto-lei n.º 138/73, de 30 de Março, que fixou os direitos de 
importação incidentes sobre os produtos aos quais é aplicável o Acordo entre Portugal e os Estados 
Membros da Comunidade Europeia e a CECA. 

190
 Sobre este problema, o “Relatório Preliminar – Pesca” refere que “os efeitos da poluição fazem-se 

sentir com maior relevância nas águas costeiras, havendo algumas espécies que sofrem directamente as 
suas consequências, por exemplo as ostras e outros moluscos bivalves”, apontando como causa do 
fenómeno “o crescimento da população, a urbanização, o desenvolvimento da indústria e do turismo, 
etc.” (Junta Nacional de Fomento das Pescas, 1971: 25-26). A solução proposta pelo documento para a 
resolução do problema consistiu em “intensificar as medidas destinadas a evitar a poluição das águas e 
a fiscalização do seu cumprimento, tanto no que diz respeito aos efluentes das indústrias como ao 
tratamento das águas e detritos urbanos” (Junta Nacional de Fomento das Pescas, 1971: 28). 
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Ao nível da indústria, o desejo de aproximação da estrutura produtiva nacional 

em relação à estrutura média dos países mais industrializados (tidos como referência 

pelo Plano), assim como o reconhecimento da importância do desenvolvimento de 

actividades capazes de obter vantagens concorrenciais a nível internacional, levou a 

que a aposta recaísse sobre a promoção mais intensa dos seguintes sectores: 

metalúrgicas de base; metalomecânicas; químicas e derivados do petróleo; papel e 

tipografia; e, alimentares, bebidas e tabaco (Cf. Presidência do Conselho; 1974: 388). 

Por outro lado, foi também considerado que a estratégia de desenvolvimento 

industrial deveria privilegiar uma estrutura produtiva que evidenciasse uma 

perspectiva de exportação favorável191. Pela sua particular incidência nas frentes de 

ribeirinhas do ARS do Estuário do Tejo, destaca-se a aposta do Plano na construção 

naval, indústria metalúrgica de base (no âmbito da qual se previa uma substancial 

ampliação da unidade do Seixal) e na indústria química. Para a execução destas 

orientações de política sectorial, o IV Plano de Fomento apontava para um conjunto de 

mecanismos de incentivo192.   

Nos transportes, foi dada continuidade às orientações do III Plano de Fomento 

quanto à prossecução de uma política de concentração dos investimentos no grande 

eixo Braga – Porto – Aveiro – Coimbra – Lisboa – Setúbal – Sines – Faro. Procurou-se 

também melhorar a conectividade litoral-interior através de alguns investimentos 

específicos nos diferentes modos de transporte, que deveriam assegurar a ligação a 

Espanha e, desta forma, ao resto da Europa (Cf. Presidência do Conselho, 1974: 453). 

No contexto deste sistema de acessibilidades (Figura 77) foi ainda equacionada a 

possibilidade dos portos de Lisboa e/ou Sines desempenharem a função de grandes 

terminais que serviriam o hinterland ibérico.  

 

 

                                                      
191

 Sendo este o caso das seguintes actividades: construção naval; produtos químicos, petroquímica, 
química fina; produtos metalúrgicos e de fundição; máquinas e aparelhos mecânicos; máquinas e 
aparelhos eléctricos; equipamento de telecomunicações; pasta para papel; vidro e produtos cerâmicos; 
calçado; mobiliário; tapeçarias (Cf. Presidência do Conselho; 1974: 389). 

192
 Por exemplo, a atribuição de incentivos de natureza fiscal à instalação de unidades industriais, sua 

ampliação, reorganização ou reconversão (Cf. Presidência do Conselho, 1974: 391).  
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Figura 77. Esquema de acessibilidades proposto pelo IV Plano de Fomento 

 

Fonte: Adaptado de Presidência do Conselho, 1974. 
 

A concretização da primeira opção, i.e., a aposta na constituição do Porto de  

Lisboa como grande porto da fachada atlântica da Península Ibérica teria, por certo, 

determinado uma diferente ocupação e organização territorial das frentes de 

ribeirinhas do ARS. A sua realização implicaria a dotação do porto com novas infra-

estruturas e equipamentos (i.e. novos terminais dedicados) capacitados para 

responder ao acréscimo do fluxo de mercadorias que daqui resultaria. Ora, face à 
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impossibilidade da franca expansão do porto na margem Norte (mesmo apostando na 

solução de novos aterros) pelos condicionamentos inerentes à densa ocupação urbana 

na sua envolvente193 e às limitações de navegabilidade que se colocavam – e colocam 

– para montante, esta expansão teria muito possivelmente que ocorrer para Sul (uma 

hipótese já antes equacionada). De facto, a evolução no desenho e dimensão dos 

navios e o processo de unitização das cargas (decorrente do forte crescimento da 

contentorização) constituíam factores condicionadores das opções de localização 

desta expansão, sendo a frente ribeirinha da área da Trafaria tida como uma boa 

solução devido às suas condições naturais únicas do ponto de vista dos fundos. 

Conhecidos os condicionalismos que a orografia do terreno aqui impõe e as limitações 

de capacidade dos terminais daí resultantes, a Península do Montijo poderia ser uma 

opção complementar para viabilização desta estratégia, um território que já havia sido 

equacionado como zona franca do Porto de Lisboa. Note-se ainda que esta expansão 

portuária deveria também pressupor a dotação dos terminais portuários com ligações 

ferroviárias e rodoviárias de alto débito, que permitissem uma eficiente ligação ao 

hinterland ibérico, tal como previsto no esquema de acessibilidades proposto pelo IV 

Plano de Fomento (Figura 77).  

Em resultado da localização destas infra-estruturas portuárias seria igualmente 

expectável o surgimento de novas actividades nas frentes ribeirinhas e áreas 

ribeirinhas adjacentes, ligadas a funções de dependência continental194 (e.g. funções 

industriais195 e funções ligadas aos requerimentos das mercadorias) e a funções de 

                                                      
193

 Sobre esta questão, é referido no Plano que “as áreas terrestres [dos portos] inserem-se quase 
sempre (…) em zonas urbanas, o que origina conflitos de difícil solução entre os imperativos de 
ordenamento urbanístico e portuário” (Presidência do Conselho, 1974: 468).  

194
 Considera-se aqui a tipologia de funções portuárias proposta por VIGARIÉ, que considera as funções de 

dependência continental (função de trânsito – mercadoria; função industrial – mercadoria; funções 
ligadas aos requerimentos das mercadorias – a logística) e as funções de dependência oceânica e 
portuária (função de transporte de passageiros; portos de turismo; função de bolsa e de mercado; 
função de escala; função de armamento e manutenção; funções colaterais dos portos de comércio) (Cf. 
VIGARIÉ, 1979 cit in FIGUEIRA DE SOUSA, 2004: 44).  

195
 O Plano reconheceu que a evolução previsível destas funções “deverá confirmar a actual tendência 

das indústrias pesadas e transformadoras dependentes de matérias-primas importadas se localizarem 
em zonas imediatamente adjacentes às bacias portuárias”, apontado o caso “da refinação de petróleos, 
siderurgia e outras indústrias transformadoras de minérios, construção e reparação navais, indústrias 
transformadoras de madeira, moagens e outras” (Presidência do Conselho, 1974: 468). 
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dependência oceânica e portuária (e.g. funções de armamento e manutenção). Deste 

modo, a realização deste projecto teria certamente determinado um arranjo diferente 

no território em estudo, com as subsequentes traduções ao nível da sua paisagem.  

Quanto à política para o sector portuário efectivamente assumida pelo Plano, 

constituiu orientação geral o desenvolvimento e exploração de um sistema portuário 

constituído pelos portos de Leixões (a Norte), Lisboa e Sines (a Sul), “dimensionado e 

organizado de modo a garantir as funções de centros de interligações e zonas 

industriais e, ainda, as funções secundárias ligadas ao transporte de passageiros, à 

pesca e ao turismo náutico” (Presidência do Conselho, 1974: 468-469). No caso de 

Lisboa, para a concretização desta orientação definiu-se então como domínios 

prioritários de actuação: (i) expansão do porto para a margem Sul do Tejo, 

nomeadamente no que se refere à exploração da zona do Bugio (terminal de 

contentores) e do Montijo (área industrial); (ii) solução dos problemas relativos ao 

tráfego de açúcar a granel e de frutas (Cf. Presidência do Conselho, 1974: 469). Um 

intento cuja realização teria, à semelhança das considerações expostas anteriormente, 

transformado os sectores mais a jusante e montante do ARS do Estuário do Tejo.  

Ainda no sector dos transportes, mais precisamente em relação ao sistema 

aeroportuário nacional, importa destacar a construção do Novo Aeroporto de Lisboa 

(em Rio Frio), que deveria entrar em exploração no ano de 1979. Atendendo aos 

efeitos de arrastamento normalmente associados a este tipo de infra-estruturas 

(ligados funcionamento do sistema aeroportuário, transporte aéreo e serviços de 

suporte aos transportes), e considerando que o IV Plano de Fomento pretendia 

potenciar as vantagens locativas decorrentes da acessibilidade internacional conferida 

pelo novo aeroporto (nomeadamente ao nível do desenvolvimento da indústria 

transformadora e da criação de condições favoráveis à exportação), seriam 

expectáveis efeitos não negligenciáveis ao nível da atracção de actividades económicas 

(e, assim, na criação de emprego e fixação de população) na sua região de polarização, 
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em especial na sua área de influência imediata, em que se incluía parte do território 

em estudo196.  

No sector rodoviário, a política de transportes e infra-estruturas seria guiada por 

quatro orientações estratégicas: (i) triplicação do parque automóvel no período 1970-

1980; (ii) participação crescente do caminho-de-ferro no transporte de passageiros e 

mercadorias entre os centros urbanos de maior dimensão situados nos eixos 

fundamentais de tráfego interurbano; (iii) importância crescente do transporte 

rodoviário na distribuição de mercadorias em meio urbano, nas pequenas e médias 

distâncias e em determinados tipos de transporte de longa distância; (iv) aumento da 

capacidade da rede rodoviária e melhoria do nível de segurança rodoviária (Cf. 

Presidência do Conselho, 1974: 481-482). Neste domínio, o desenvolvimento da rede 

foi remetido pelo IV Plano de Fomento para um novo Plano Rodoviário Nacional 

(PRN)197. No referente à maior participação do transporte ferroviário na repartição 

modal, destaca-se o projecto de ligação ferroviária à margem Sul do Tejo (utilizando a, 

então, “Ponte Salazar”), cuja execução deveria ficar concluída em 1979. 

 

IV.3.2. Períodos de Programação Comunitária 

Com a adesão de Portugal à então CEE, em 1986, e subsequente afluxo de 

fundos comunitários, tornou-se possível mobilizar um volume avultado de 

                                                      
196

 Sobre esta questão o “Relatório de Propostas para a Região-Plano de Lisboa” defende que esta infra-
estrutura “não deve dar origem ao aparecimento de um importante núcleo populacional adjacente”, 
defendendo que se devia “concentrar as habitações dos colaboradores do novo aeroporto nos núcleos 
existentes a alguma distância e nomeadamente Setúbal – Palmela – Tróia, Montijo e possivelmente 
Alcochete” (Cf. CPRL, 1972c: 24). 

197
 Um plano que viria a ser publicado somente em 1985, através do Decreto-lei n.º 380/85, de 26 de 

Setembro, revogando o Decreto-lei n.º 34.593, de 11 de Maio de 1945 – que instituiu o PRN de 1945 –, 
por se encontrar desactualizado: constatava-se que as estradas estavam sem capacidade de resposta 
eficaz à concretização dos objectivos socioeconómicos a assegurar pelo sistema de transportes, pelo 
que se impunha a realização de intervenções ao nível da rede rodoviária nacional. O novo PRN tinha 
como objectivos principais: correcto funcionamento do sistema de transportes rodoviários; 
desenvolvimento das potencialidades regionais; redução do custo global dos transportes rodoviários; 
aumento da segurança da circulação; satisfação do tráfego internacional; adequação da gestão 
financeira e administrativa da rede. Por outro lado, importa salientar que este documento introduziu 
alterações na classificação da rede rodoviária nacional, ao agrupá-la em duas categorias: a rede nacional 
fundamental e a rede nacional complementar. 
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investimentos para o desenvolvimento regional. Como é sabido, este alinhamento das 

políticas públicas nacionais com as orientações de redução das assimetrias inter-

regionais em matéria de desenvolvimento económico e social e com a convergência 

regional na CEE, teve o apoio dos Fundos Europeus, consubstanciados nos vários 

períodos de programação comunitária. Estes materializaram orientações estratégicas 

em matéria de desenvolvimento que se reflectiram em transformações mais ou menos 

significativas nos territórios regionais.  

Por forma a compreender a influência destas orientações nas opções assumidas 

para as frentes ribeirinhas do ARS do Estuário do Tejo e, bem assim, os seus efeitos nas 

transformações ocorridas neste território, analisa-se as orientações prosseguidas nos 

diferentes períodos de programação.  

 

IV.3.2.1. Período 1986-1989 

No período que se seguiu à adesão à CEE, e até 1989, Portugal recebeu auxílio 

financeiro comunitário enquadrado pelos diferentes Fundos Estruturais para o 

Desenvolvimento198. Para além do financiamento de vários projectos, destaca-se 

igualmente a aprovação dos seguintes programas:  

• Programa Nacional de Interesse Comunitário de Incentivo à Actividade 

Produtiva (no âmbito do qual o Sistema de Incentivos de Base Regional e o 

Sistema de Incentivos ao Potencial Endógeno apoiaram o investimento 

privado na indústria transformadora na Península de Setúbal);  

• Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP);  

• Programas Comunitários STAR, VALOREN, RENAVAL e RESIDER; 

• Operação Integrada de Desenvolvimento (OID) da Península de Setúbal199. 

                                                      
198

 A saber: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, vertente Orientação (FEOGA-O). 

199
 Executada a partir de 1989, esta operação começou a ser estudada em 1986, tendo sido aprovada 

em 1988. 
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IV.3.2.2. Quadro Comunitário de Apoio I (1989-1993) 

Com a reforma dos regulamentos dos fundos estruturais de 1988 surgiu a 

perspectiva do financiamento plurianual, através dos Quadros Comunitários de Apoio 

(QCA), enquadrados por Planos de Desenvolvimento Regional (PDR), desenhados pelos 

Estados-membros. Neste contexto, o QCA I (1989-1993) foi informado pela estratégia 

de desenvolvimento regional proposta no PDR 1989-1993, que assumiu como eixos 

prioritários de actuação: 

• Eixo 1 – Promover o aumento da eficiência do sistema produtivo. 

• Eixo 2 – Preparar os recursos humanos para as necessidades do sistema 

produtivo. 

• Eixo 3 – Assegurar a correcção dos desequilíbrios internos.  

 

Tendo em vista a materialização destes eixos prioritários foram delineados vários 

Programas Sectoriais e Programas Operacionais Regionais. O território em estudo foi 

abrangido pela OID da Península de Setúbal, um programa que privilegiou a 

modernização e desenvolvimento da base produtiva regional, fortemente afectada 

pelo declínio do sector industrial. Também a melhoria das acessibilidades intra e inter-

regionais e a correcção das disparidades no acesso a bens e serviços básicos não foram 

descuradas.  

Do conjunto de orientações específicas formalizadas pelos objectivos adoptados 

por esta OID200, e em complemento à modernização do tecido produtivo, importa 

destacar as ideias-força relacionadas com a (i) valorização dos recursos endógenos, (ii) 

resolução dos problemas ambientais, e (iii) desenvolvimento de uma nova imagem da 

região. No âmbito da primeira, procurou-se desenvolver uma abordagem 

                                                      

200
 Os objectivos gerais da OID da Península de Setúbal eram os seguintes: 1) Aproveitamento e 

valorização dos recursos endógenos; 2) Concentração no território e num período de cinco anos, de 
fluxos financeiros; 3) Criação de emprego, de molde a reduzir substancialmente a taxa de desemprego 
da região; 4) Melhoria das condições de vida da população; 5) Melhoria das condições do ambiente 
físico; 6) Desenvolvimento de uma economia diversificada, moderna e competitiva; 7) Desenvolvimento 
de uma imagem da Península, no exterior e no interior, em correlação com as suas potencialidades 
(MPAT, 1989b: 61-63). 
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regionalmente integrada no sentido da valorização dos recursos, com enfoque na 

qualidade e na inovação de produtos e serviços, e com uma clara preocupação de 

conservação e valorização do património natural e paisagístico. Em relação à segunda 

ideia-força, foi equacionada a necessidade de resolução dos problemas ambientais 

existentes na região, em particular nos estuários do Tejo e do Sado, assumindo-se a 

necessidade de desenvolvimento de uma indústria transformadora que respeitasse o 

ambiente (e.g. através do recurso a novas tecnologias). Finalmente, quanto à terceira 

ideia-força, entendeu-se que a melhoria da imagem da região deveria alicerçar-se num 

conjunto diversificado de factores, incluindo a qualidade ambiental.  

Desta análise resulta clara a assunção institucional de uma estratégia de 

desenvolvimento que corporiza uma mudança de paradigma tecnológico e que, de 

acordo com a OID, teria que “partir da aceitação de que estão em curso profundos 

mecanismos de mudança e, nomeadamente, que o anterior modelo de 

desenvolvimento deixou como herança uma parcela significativa de capital obsoleto 

que não tem condições, e por vezes nem interesse social e económico de ser 

recuperado” (MPAT, 1989b: 93). A emergência deste novo paradigma terá assim 

marcado o início da terceira industrialização (ou ciclo “pós-industrial”) neste território, 

com as evidentes preocupações com (i) o desenvolvimento de uma indústria 

transformadora baseada em tecnologias limpas, (ii) a intensificação da utilização e da 

importância das telecomunicações201, (iii) a preservação e valorização do ambiente, e 

(iv) a resolução dos problemas das áreas funcionalmente obsoletas, resultantes do 

declínio das actividades industriais da segunda industrialização.     

Os vários sub-programas (e respectivas medidas) apoiados pelo FEDER no âmbito 

desta OID202 corroboram este entendimento. Concretizando, o sub-programa 

                                                      
201

 Embora a OID não definisse nenhuma medida específica neste âmbito, assumia-se que algumas das 
medidas propostas no âmbito da indústria transformadora viessem a “beneficiar substancialmente com 
a melhoria das infra-estruturas e dos serviços de telecomunicações” preconizada pelo Programa STAR, o 
qual incluía “um sistema de incentivos específicos (…) no qual [estava] previsto um tratamento 
preferencial para as zonas menos desenvolvidas ou com problemas graves, como é o caso de Setúbal” 
(MPAT, 1989b: 82). 

202
 O FEDER apoiou os seguintes sub-programas (integrantes do Programa Nacional de Interesse 

Comunitário): “Indústria Transformadora”, “Turismo”, “Infra-estruturas e Saneamento Básico”, 
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“Indústria Transformadora” propôs uma estratégia de desenvolvimento industrial que 

priorizou a reconversão e modernização da estrutura do sector no território de 

intervenção, fortemente afectado pela crise nas indústrias siderúrgica, 

construção/reparação naval e química. Para além de outras medidas, destaca-se o 

interesse conferido ao estudo do potencial de desenvolvimento da base produtiva 

industrial, tirando partido da especialização e know-how existentes, enfocando a 

reorganização da indústria corticeira e a promoção da indústria de componentes e 

metalomecânica de precisão. Ainda no âmbito deste sub-programa, foram 

prosseguidas medidas apoiadas pelo PEDIP203, Programa RENAVAL204 e Programa 

RESIDER205, todas elas centradas na criação de condições de base para a modernização 

e desenvolvimento do tecido produtivo e promoção do potencial endógeno. 

Por sua vez, o sub-programa “Turismo” elegeu os estuários do Tejo e do Sado 

como um dos atractivos turísticos da região (a par dos atractivos marítimos, agro-

florestais e histórico-culturais). Com efeito, não obstante a forte pressão exercida 

sobre os recursos aqui existentes durante o segundo ciclo de industrialização moderna, 

foi entendido que “as potencialidades ribeirinhas dos recortes dos dois estuários, 

permitem tanto práticas desportivas de vela, como passeios de índole mais cultural, 

cujos pólos atractivos tanto se encontram no património natural (Reservas Naturais 

dos Estuários do Tejo e do Sado) como no histórico-cultural” (MPAT, 1989b: 110). Neste 

                                                      

“Incremento das Acessibilidades Inter e Intra-Regionais”, “Infra-estruturas Sociais de Valor Estratégico” 
e “Recursos Naturais, Ambiente e Ordenamento”. 

203
 Executado entre 1988 e 1992, o PEDIP visou a concretização de quatro objectivos: (i) revitalizar a 

base industrial existente; (ii) criar e desenvolver novas indústrias de maior potencial de crescimento, em 
particular novas produções com maior conteúdo tecnológico e a produção de bens de equipamento; (iii) 
eliminar ou atenuar desvantagens comparativas estruturais; (iv) promover uma especialização dinâmica 
da indústria portuguesa e um reforço dos níveis de competitividade interna e externa (MPAT, 1989a: 116-
117).  

204
 Tendo em vista a reconversão das zonas de estaleiros navais, foi criado o Programa de Iniciativa 

Comunitária RENAVAL (Regulamento (CEE) n.º 2506/88 do Conselho de 26 de Julho 1988), o qual 
preconizou “a realização de um conjunto de acções coerentes e plurianuais relativas à melhoria do 
equipamento e do ambiente físico e social em causa, à criação de novas actividades, ao 
desenvolvimento das pequenas e médias empresas e ao incentivo da inovação”. 

205
 Este Programa de Iniciativa Comunitária, instituído pelo Regulamento (CEE) n.º 328/88 do Conselho 

de 02 de Fevereiro, apresentava a mesma finalidade do Programa RENAVAL, embora orientando-se para 
o apoio à reconversão de “regiões industriais em declínio da Comunidade afectadas pela reestruturação 
da indústria siderúrgica”. 
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domínio foram incluídos na OID vários projectos de recuperação e instalação de 

equipamentos de apoio ao turismo com incidência nas frentes ribeirinhas, os quais 

visaram operacionalizar esta nova abordagem206.  

Indo ao encontro das preocupações com a preservação e valorização do 

ambiente, os sub-programas “Infra-estruturas de Saneamento Básico” e “Recursos 

Naturais, Ambiente e Ordenamento” visaram dotar a região de um conjunto de infra-

estruturas e equipamentos indutor da melhoria da qualidade ambiental e da 

conservação e valorização do património natural e paisagístico207.  

Por fim, importa referir o sub-programa “Incremento das Acessibilidades Inter e 

Intra-regionais”, porquanto considerou a estratégia subjacente à OID que estas infra-

estruturas detinham “um papel determinante no desenvolvimento de um novo tipo de 

economia que se pretende moderna e diversificada, para o que a rede de transportes 

se deverá modificar, quer ao nível da integração, quer ao nível de capacidades, 

possibilitando maiores velocidades comerciais” (MPAT, 1989b: 67). Este sub-programa 

preconizou, assim, a resolução dos vários problemas e estrangulamentos identificados 

nas acessibilidades internas à região e na sua conexão às redes nacionais e 

internacionais. Destaca-se a proposta de criação de um anel regional “que distribua o 

tráfego nos concelhos ribeirinhos a Sul do Tejo já que o recorte do litoral ao qual se 

adapta a actual rede obriga a actual rede obriga a trajectos demasiadamente longos” 

(MPAT, 1989b: 141). Ao nível da rede intermunicipal e municipal, a OID apoiou a criação 

de novos traçados alternativos em vias em ruptura de carga, novos traçados de acesso 

a áreas industriais e turísticas e a reabilitação e renovação das vias existentes. 

   

                                                      
206

 A Valorização da Zona Ribeirinha do Samouco (Alcochete), o Núcleo de Lazer do Rosário (Moita), o 
Núcleo-sede do Ecomuseu Municipal do Seixal e a Reabilitação do Núcleo Histórico do Rouxinol são 
exemplos destes projectos. 

207
 O aproveitamento das potencialidades da RNET (e.g. através da construção e equipamento de um 

Centro de Interpretação em Alcochete, construção de dois observatórios de aves, instalação de 
percursos balizados e/ou guiados para interpretação da natureza, promoção de acções de educação 
ambiental e conservação da natureza) proposto pela medida “Recuperação e Conservação do 
Património Natural e Paisagístico” e a medida “Gestão Ambiental Industrial” (integrantes do sub-
programa “Recursos Naturais, Ambiente e Ordenamento”) constituem exemplos da operacionalização 
destas orientações. 
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IV.3.2.3. Quadro Comunitário de Apoio II (1994-1999) 

À semelhança dos objectivos gerais traçados para o período de programação 

anterior, o QCA II elegeu como objectivos de desenvolvimento a convergência das 

economias portuguesa e comunitária e o incremento da coesão económica e social 

interna, materializados na prossecução das seguintes opções estratégicas definidas 

pelo PDR 1994-1999: 

• Preparar Portugal para o novo contexto europeu, promovendo um 

crescimento sustentado, de molde a dar um contributo para a defesa da 

Europa, na afirmação da identidade nacional e na valorização de Portugal 

como nó de relacionamento da Europa com o Mundo; 

• Preparar Portugal para a competição numa economia global, qualificando 

os recursos humanos, criando infra-estruturas e redes para a 

internacionalização e modernização da economia, melhorando a 

competitividade das empresas, reduzindo as assimetrias regionais de 

desenvolvimento; 

• Preparar Portugal para uma vida de mais qualidade, melhorando o 

ambiente na perspectiva de um desenvolvimento económico sustentável, 

promovendo a qualidade de vida urbana, das condições de saúde e de 

protecção social, modernizando a Administração Pública. (MPAT, 1994: I-II) 

 

Este conjunto de opções estratégicas foi materializado em quatro eixos 

operacionais no âmbito do QCA II, a saber:  

• Eixo 1 – Qualificar os recursos humanos e promoção do emprego. 

• Eixo 2 – Reforçar os factores de competitividade da economia. 

• Eixo 3 – Promover a qualidade de vida e da coesão social. 

• Eixo 4 – Reforçar a base económica regional.  
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Não obstante a inexistência de programas ou medidas específicas para a 

Península de Setúbal208 (e, subsequentemente, para o território em estudo), importa 

destacar o último eixo referido, porquanto visou a promoção do potencial de 

desenvolvimento regional, criando intervenções específicas para as regiões 

portuguesas e ainda uma iniciativa de apoio ao investimento municipal. Este eixo 

integrou o Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo (PORLVT), o qual 

constituiu uma das intervenções regionais definidas pelo QCA II209, apresentando três 

sub-programas: 

• Sub-programa A – Reforço da Coesão do Território Regional e Melhoria da 

Qualidade de Vida (vertente de actuação ao nível local, privilegiando os 

centros urbanos de média e pequena dimensão). 

• Sub-programa B – Acções de Desenvolvimento de Valor Estratégico 

Regional (privilegiam-se as acções supramunicipais, visando uma melhoria 

das acessibilidades, do ambiente e dos equipamentos socioeconómicos). 

• Sub-programa C – Dinamização Regional (pretendendo valorizar a 

competitividade dos sistemas produtivos, apostando na inovação). 

(CCDRLVT, 2002: 4) 

 

Na esteira das opções estratégicas assumidas pelo QCA I e das orientações 

estabelecidas na OID da Península de Setúbal, o PORLVT continuou a atribuir particular 

relevância aos investimentos focalizados na dinamização da actividade económica e na 

promoção da base produtiva regional, na melhoria da qualidade ambiental210 e na 

                                                      
208

 O QCA II adoptou uma perspectiva de desenvolvimento eminentemente sectorial, em detrimento de 
uma perspectiva regional. Tal foi justificado por três razões: “as disparidades de desenvolvimento em 
Portugal relativamente à média comunitária são mais elevadas que as observadas entre as regiões 
menos prósperas do país e a média nacional; estudos recentes de avaliação regional mostram que o 
desenvolvimento global do país e nomeadamente das regiões mais prósperas tem um efeito de alavanca 
muito importante sobre as regiões menos desenvolvidas; tendo em conta a dimensão do país, o esforço 
específico com carácter regional deve constituir um complemento das acções estruturantes com 
carácter nacional” (Ministério do Planeamento, 1999: II-2). 

209
 Que incluiu dezassete Programas Operacionais e catorze Programas de Iniciativa Comunitária. 

210
 Os investimentos neste domínio incidiram nas seguintes áreas: abastecimento de água, drenagem e 

tratamento de água residuais, tratamento de resíduos sólidos e valorização e requalificação ambiental. 
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qualificação da rede de transportes e acessibilidades211. Importa ainda destacar a 

assunção da valorização do património como domínio de intervenção no âmbito do 

Sub-programa B, “englobando acções de recuperação e valorização de conjuntos e 

elementos com valor arquitectónico, histórico e urbanístico, quer acções de protecção 

e valorização de espaços naturais” (CCRLVT, 2002: 12).  

Por outro lado, no âmbito do Eixo 3 do QCA II, foi desenvolvida a Intervenção 

Operacional Renovação Urbana, uma acção particularmente relevante, porquanto 

conceptualmente percursora de uma intervenção mais sistematizada e coerente no 

domínio da requalificação urbana e valorização ambiental de cidades, que ganhou 

corpo, em 2000 – no âmbito do QCA III –, com o Programa Polis. Acresce que, este eixo 

contemplou uma medida específica para o projecto da EXPO’98, que serviu de mote 

para a operação integrada de regeneração urbana e ambiental da zona Oriental da 

cidade de Lisboa – Parque das Nações (numa área de cerca de 340 ha e com 5 km de 

frente ribeirinha estuarina)212. Um projecto percursor, enquadrável no movimento 

pós-industrial de intervenção em frentes de água e que, constituindo a primeira 

grande intervenção de referência neste âmbito em Portugal213, surgiu na sequência do 

                                                      
211

 Visando, neste domínio, (i) a superação de constrangimentos nas redes de âmbito municipal, (ii) o 
aumento da articulação das redes viárias, e (iii) a qualificação das infra-estruturas de apoio aos sistemas 
de transportes. 

212
 É de notar que a disponibilidade de uma extensa frente de rio (que corresponde a cerca de 20% do 

total da frente ribeirinha do concelho de Lisboa) e a presença da Doca dos Olivais foram entendidas 
como uma oportunidade para a fruição lúdica do Estuário Tejo, a par das zonas de Belém e do Terreiro 
do Paço. 

213
 Seguindo a tendência dos grandes portos europeus, havia sido desencadeado anteriormente o 

processo de elaboração do Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha de Lisboa (POZOR), que surgiu na 
sequência do Plano Estratégico da Cidade de Lisboa, documento este que estabeleceu um modelo de 
ordenamento urbano para a cidade no qual o “Arco Ribeirinho – Ligação da cidade com o rio” foi 
definido como um dos conceitos, cuja concretização pressupunha um conjunto de acções, como por 
exemplo: ordenamento da frente portuária comercial e sua articulação com a cidade – Alcântara, 
Santos, Santa Apolónia-Beirolas; reconversão da zona da Doca dos Olivais; planeamento das áreas de 
contacto do espaço público com o rio – Jardim do Tabaco, Praça do Comércio-Cais Sodré, Santos, 
Alcântara-Belém, Santos (Cf. CML, 1992: 89). Com efeito, o POZOR visou a reconversão e reutilização de 
espaços centrais da frente ribeirinha de Lisboa, respondendo a um conjunto de reivindicações, por parte 
da população e de várias entidades públicas e privadas, constituindo por isso uma primeira tentativa de 
integrar os interesses da Administração do Porto de Lisboa (APL), da autarquia de Lisboa e dos privados. 
Este Plano (cuja 1.ª versão foi apresentada em Junho de 1995) abrangia a zona entre Algés e a Matinha, 
numa extensão aproximada de 14 km, sendo os seus principais objectivos a articulação entre o 
desenvolvimento e modernização da actividade portuária e a reabilitação de áreas degradadas do Porto 
de Lisboa, tendo em atenção a sua ligação com o resto da cidade. Não obstante o Plano não ter sido 
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interesse recrudescente pela revitalização destes territórios enquanto áreas 

residenciais, de recreio e lazer (Cf. GASPAR, 2000: 31). Algo observável em Portugal e no 

Estuário do Tejo, em particular, desde finais da década de 1980214. 

 

IV.3.2.4. Quadro Comunitário de Apoio III (2000-2006) 

As grandes opções de desenvolvimento económico e social estabelecidas pelo 

Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) – Figura 78 – serviram 

de quadro de referência estratégico às orientações delineadas no PDR e QCA III. Com a 

intensificação do fenómeno da globalização e gradual terciarização das economias dos 

países desenvolvidos215, privilegiou-se aqui o desenvolvimento dos factores de suporte 

ao reforço da competitividade e internacionalização da economia nacional, com 

enfoque na melhoria da dotação infra-estrutural (transportes e telecomunicações), na 

qualificação dos recursos humanos (percebendo-se a importância crescente do 

conhecimento enquanto elemento de diferenciação e de geração de valor 

acrescentado) e na inovação tecnológica. Também a qualificação ambiental e a 

valorização do património foram devidamente considerados.   

 

                                                      

aprovado pela tutela governamental, algumas operações de reconversão na frente ribeirinha de Lisboa 
foram executadas no decorrer da década de 1990. É o caso da reconversão da Doca de Santo Amaro. 

214
 O Projecto de Valorização da Zona Ribeirinha do Samouco (Alcochete) – enquadrado pela OID da 

Península de Setúbal – e o Núcleo de Lazer do Rosário (Moita) – concluído em 1993 (Figura AIII-7, Anexo 
III) – são exemplos desta reapropriação das frentes ribeirinhas estuarinas. Outro exemplo é Projecto do 
Parque José Afonso (Baixa da Banheira, Moita), cuja 1.ª Fase foi inaugurada em 1988 (Figura AIII-8, 
Anexo III), criando um espaço de recreio e lazer, dotado de vários equipamentos (e.g. parques infantis, 
circuito de manutenção, ciclovia, piscinas, pequenos campos de jogos, área comercial/restauração), cujo 
desenho e elementos arquitectónicos em presença privilegiam claramente o contacto com o plano de 
água e a contemplação da paisagem ribeirinha (e.g. com a criação de vários miradouros sobreelevados, 
por forma a vencer a orografia plana da área de implantação), assim como a integração deste espaço 
verde na malha urbana consolidada através de dois eixos de penetração perpendiculares à frente 
ribeirinha (materializados pelas ruas Eduardo Mondlane/Açores e Samora Machel/Dom António Ferreira 
Gomes).    

215
 O Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo (PERLVT) estabeleceu precisamente 

como um dos objectivos para a AML no horizonte 2000-2010 o intento desta região “alcançar dimensão 
relevante como centro de serviços de «classe mundial»”, reconhecendo “o papel primordial que os 
serviços qualificados hoje desempenham na atracção e fixação de pessoas e empresas” (CCRLVT, 1999: 
176), incluindo: Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), TIC, educação e formação, serviços 
financeiros, serviços de saúde, transportes, logística, telecomunicações e animação cultural. 
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Figura 78. Modelo de coesão económica e social proposto pelo PNDES 

 
Fonte: Elaboração própria com base em MEPAT, 1999. 

 

Para o horizonte 2000-2006, o PDR/QCA III elegeu então como grandes 

objectivos estratégicos/eixos prioritários: 

• Eixo I – Elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o 

emprego e a coesão social. 

• Eixo II – Alterar o perfil produtivo em direcção às actividades do futuro. 

• Eixo III – Afirmar a valia do território e da posição geoeconómica do país. 

• Eixo IV – Promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a coesão 

nacional. (Ministério do Planeamento, 1999: III14) 

 

Comportando cada um dos eixos prioritários várias intervenções operacionais de 

cariz sectorial e regional216, a definição da arquitectura institucional e do modelo de 

operacionalização do QCA III procurou assegurar uma mais efectiva territorialização 

das políticas públicas, visando garantir uma maior articulação entre as dimensões e 
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 Eixo I: Programa Operacional (PO) Educação; PO Emprego, Formação e Desenvolvimento Social; PO 
Ciência e Inovação 2010; PO Sociedade do Conhecimento; PO Saúde; PO Cultura. Eixo II: PO Agricultura; 
PO Pesca; PO Economia (PRIME). Eixo III: PO Acessibilidades e Transportes; PO Ambiente. Eixo IV: PO 
Regional Norte; PO Regional Centro; PO Regional Lisboa e Vale do Tejo; PO Regional Alentejo; PO 
Regional Algarve; PO Regional Açores; PO Regional Madeira; PO Assistência Técnica. 
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finalidades sectoriais e espaciais. Isto através do “estabelecimento de formas de 

articulação [da Administração Central] com as Regiões Autónomas e com os 

Municípios” (Ministério do Planeamento, 1999: III15) materializadas, no âmbito do 

Eixo Prioritário IV, por meio das seguintes componentes (integradas em sub-programas 

das intervenções operacionais regionais): apoios a investimentos de interesse 

municipal e intermunicipal; acções integradas de base territorial; e, investimentos e 

acções de desenvolvimento desconcentradas. 

No caso da RLVT, as orientações preconizadas pelo PDR/QCA III encontravam-se 

em estreita articulação com a estratégia regional de desenvolvimento esboçada pelo 

PERLVT. Este documento propôs uma nova organização territorial do espaço nuclear 

da região – a AML (assumindo o modelo territorial de referência proposto pelo PROT-

AML) –, através do seu recentrar no Estuário do Tejo e da constituição de novas 

centralidades217. Este documento estratégico assumiu um objectivo global compósito, 

cujos principais vectores se focaram (i) no reforço do posicionamento internacional da 

região, (ii) na qualificação ambiental e patrimonial enquanto factor indutor de bem-

estar e oportunidade, e (iii) no reforço da internacionalização da economia regional. 

Para alcançar aquele objectivo global foram definidos três eixos estratégicos: 

• Eixo A – Construir um novo modelo de desenvolvimento. 

• Eixo B – Desenvolver e consolidar funções singulares e relevantes no 

contexto do espaço europeu. 

• Eixo C – Reforçar a presença da região nas redes globais de comunicações. 

 

Especificamente no que se refere às frentes ribeirinhas estuarinas, o PERLVT 

salientou o potencial da sua reutilização como espaços de recreio e lazer, resultado da 

centralidade que lhes foi conferida no contexto da nova organização territorial 

proposta para a região, reforçada com a melhoria das acessibilidades propiciadas pela 

Ponte Vasco da Gama e pelo Anel de Coina. Entendeu, porém, que “os estuários 
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 Reconhecendo-se que tal “exigirá grandes investimentos na requalificação funcional, urbanística e 
paisagística da «margem sul» e uma nova concepção de transportes que unifiquem esta nova área 
central” (CCRLVT, 1999: 123).   
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encontram-se numa fase avançada de decadência das actividades e usos tradicionais 

que marcaram a vida e a paisagem destas áreas ao longo de séculos, pela emergência 

de novos usos que impõem modificações e adaptações às estruturas e às paisagens 

tradicionais, exigindo uma acrescida intervenção e controlo públicos sobre as formas e 

processos de transformação dos espaços estuarinos e das zonas ribeirinhas 

envolventes” (CCRLVT, 1999: 45). Em termos de projectos/acções propostos pelo 

PERLVT para operacionalizar esta “mudança” destacam-se a “Requalificação dos 

Estuários do Tejo e do Sado e das Frentes Ribeirinhas”218 e o “Reforço e Qualificação 

do Sistema Urbano Regional”219. 

Quanto à articulação da estratégia regional com os documentos enquadradores 

das intervenções estruturais comunitárias, verifica-se que, em conformidade com o 

PERLVT, o PDR/QCA III veio privilegiar a afirmação da RLVT no contexto do sistema 

urbano europeu, propondo uma estratégia assente em novos factores de 

competitividade: (i) qualificação do território, das pessoas e das organizações; (ii) 

desenvolvimento de funções singulares e relevantes no espaço europeu; (iii) reforço 

da presença da região nas redes globais de comunicações (Cf. Ministério do 

Planeamento, 1999: III26). Não deixando de reconhecer a importância da base 

industrial da região, este documento salientou o papel detido por algumas indústrias 

instaladas nas frentes ribeirinhas do ARS do Estuário do Tejo na afirmação desse perfil, 

designadamente a indústria siderúrgica220 e a indústria química221. Não obstante, 

atestou acerca da progressiva deslocação desta cintura industrial metropolitana “para 

                                                      
218

 Este projecto/acção visava a “requalificação ambiental e melhoria da qualidade da água; 
ordenamento dos estaleiros; promoção de actividades marítimo-turísticas e de recreio náutico; 
valorização das frentes ribeirinhas” (CCRLVT, 1999: 216). 

219
 Este projecto/acção visava a “qualificação sócio-urbanística; equipamentos sociais e de lazer; 

recuperação e valorização do património cultural; recuperação e tratamento paisagístico do espaço 
público; sistema de transportes urbanos e regional; reforço da competitividade e complementaridade; 
telecomunicações e sistemas de informação (cidades digitais)” (CCRLVT, 1999: 221). 

220
 Agora “a evoluir para a configuração de uma acearia eléctrica e instalações de fabrico de perfis, 

produtos planos a frio e chapa galvanizada” (Ministério do Planeamento, 1999: I185). 

221
 Embora salientando que esta se encontrava “em grande parte desmontada e reduzida a fases de 

fabrico situadas a jusante” (Ministério do Planeamento, 1999: I185). 
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zonas menos centrais do espaço metropolitano ou para cinturas exteriores222” 

(Ministério do Planeamento, 1999: I186), acentuando-se então o declínio das grandes 

plataformas industriais deste território (localizados no Barreiro, Seixal e Almada)223. 

Por outro lado, foi ainda reconhecida a necessidade de promoção de uma maior 

articulação intra-regional e metropolitana como forma de garantir o reequilíbrio 

regional. Para tanto, foi colocada em evidência a importância de: 

• romper o sentido da barreira do rio Tejo, reequacionando a sua utilização 

como meio de comunicação e melhorando a permeabilidade entre as duas 

margens224; 

• melhorar a acessibilidade da margem Sul-corredor a Sul do Tejo (IC3); 

• completar o sistema rodoviário com a conclusão e construção dos eixos 

transversais (IP6 e IC11). (Ministério do Planeamento, 1999: I190) 

 

Desta forma, foi atribuída particular relevância ao papel das acessibilidades 

rodoviárias e ferroviárias intra-regionais enquanto elemento determinante do reforço 

do policentrismo do sistema urbano regional, visando o seu reequilíbrio e o reforço da 

competitividade territorial. Como investimentos prioritários foram destacados: a 

conclusão do anel ferroviário do Sul do Tejo; o Anel de Coina (IC32); e, a CRIL. 

Paralelamente, ainda no contexto do fortalecimento do sistema urbano regional da 

AML foi relevada a necessidade de promover a reconstrução e requalificação urbana, a 

qualificação ambiental dos espaços urbanos e a valorização de factores geradores de 

novas identidades (Cf. Ministério do Planeamento, 1999: III-10). Tendo em vista a 

                                                      
222

 Já anteriormente o PERLVT havia constatado esta deslocação da cintura industrial metropolitana, 
com a afirmação dos eixos A8/Linha do Oeste, Carregado/Azambuja e Setúbal/Palmela (Cf. CCRLVT, 1999: 
123). 

223
 Importa destacar que tendo em vista a descontaminação de solos em zonas industriais em declínio 

foi definido, no âmbito da Intervenção Operacional Ambiente, o objectivo sectorial “Recuperação do 
passivo ambiental” que assumiu a concretização de um Programa específico com este fim. 

224
 Um intento que o PROT-AML (2002) retomou mais tarde, com a proposta de centralização da AML no 

Estuário do Tejo e prossecução do desígnio de constituição da “cidade de duas margens”. 
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operacionalização destas orientações, foram delineados os seguintes objectivos 

estratégicos regionais para este período de programação: 

• Qualificar o território, melhorando as condições ambientais e de vida das 

populações; 

• Dinamizar a capacidade institucional dos agentes e a visibilidade externa da 

região, criando condições favoráveis à cooperação de base territorial; 

• Qualificar a Área Metropolitana, apoiando selectivamente processos de 

regeneração sociourbanística, desenvolvendo novas centralidades, 

revitalizando a área central de Lisboa e requalificando os estuários do Tejo 

e do Sado e frentes de água; 

• Valorizar o Tejo, tirando partido de uma gestão articulada das suas 

potencialidades; 

• Estruturar a região, reforçando as cidades e o sistema urbano 

complementar. (Ministério do Planeamento, 1999: v137-v138) 

 

Dado o seu âmbito importa atentar no primeiro e terceiros objectivos 

enunciados. O primeiro porquanto orientou a sua operacionalização para projectos e 

acções (funções, equipamentos e infra-estruturas) que propiciassem a melhoria das 

condições ambientais e a valorização do património histórico-cultural. O terceiro, ao 

preconizar o desenvolvimento de novas centralidades urbanas, privilegiou a 

requalificação de áreas suburbanas e a requalificação dos estuários do Tejo e do Sado. 

Neste âmbito, uma das tipologias de projectos/acções, cujo apoio foi considerado 

prioritário, visou “qualificar ambientalmente os estuários, reordenar e requalificar as 

frentes ribeirinhas, recuperar e renovar as actividades tradicionais ribeirinhas” 

(Ministério do Planeamento, 1999: v138).  

No âmbito da estrutura do PORLVT225, a operacionalização destes objectivos, 

dependendo do seu enfoque, acabou por ter enquadramento em várias medidas, 

                                                      
225

 O PORLVT estava organizado por Eixos Prioritários, que se constituíam como as grandes linhas de 
acção, visando a realização dos objectivos do Programa. Por sua vez cada Eixo Prioritário detinha um 
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como são os casos das medidas “Valorização Ambiental e Patrimonial”226 e “Acções 

Especificas de Valorização Territorial”227 (Eixo Prioritário 1), e medida “Qualificação e 

Requalificação Metropolitana”228 (Eixo Prioritário 2). 

 

IV.3.2.5. Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013) 

Finalmente, no que se diz respeito ao Quadro de Referência Estratégico  Nacional 

(QREN), este assumiu a qualificação do território como um dos desígnios a alcançar no 

período de programação 2007-2013, tendo o mesmo sido consubstanciado na 

prioridade estratégica “assegurar a qualificação do território e das cidades”, enfocando 

neste âmbito os “objectivos de assegurar ganhos ambientais, promover um melhor 

                                                      

objectivo global e objectivos específicos. Estes deram origem a Acções e Medidas, no âmbito das quais 
eram explicitadas as tipologias de acções a apoiar.    

226
 Do conjunto de objectivos subjacentes a esta medida, destaca-se o seguinte: preservar, recuperar e 

valorizar o património paisagístico ambiental e patrimonial construído, através da requalificação da 
paisagem urbana e da valorização do património construído existente, envolvendo a recuperação de 
conjuntos e elementos com reconhecido valor arquitectónico e histórico, bem como tratamento de 
espaços exteriores e zonas envolventes (Ministério do Planeamento, 2000: 44). Quanto a tipologias de 
acções destacam-se os projectos de melhoria da imagem e ambiente urbanos e a recuperação e 
preservação do património edificado.  

227
 Do conjunto de objectivos subjacentes a esta medida, destacam-se os seguintes: valorização e 

revitalização de espaços territoriais específicos, com vista à dinamização das suas potencialidades e à 
promoção da sua competitividade, e fazendo face a estrangulamentos e fragilidades locais e regionais; 
preservação, recuperação e valorização de conjuntos territoriais de grande importância municipal, 
intermunicipal e regional; implementação de acções de revitalização económica e social de espaços 
degradados em áreas circunscritas, designadamente zonas urbanas e no âmbito de processos de 
recuperação ambiental (Ministério do Planeamento, 2000: 47). Quanto a tipologias de acções, são de 
salientar: apoio a acções que permitam dar relevo e consolidar potencialidades económicas específicas 
da região, do ponto de vista territorial; acções de revitalização económica e social no âmbito da 
recuperação urbana e territorial e da valorização de espaços específicos, compreendendo o apoio a 
projectos de tratamento e regeneração física de áreas degradadas e zonas territoriais de elevada valia; 
acções específicas de requalificação económica territorial, de modo a viabilizar a utilização destes 
espaços, de forma sustentável, por parte da actividade produtiva e das populações (Ministério do 
Planeamento, 2000: 47). 

228
 Do conjunto de objectivos subjacentes a esta medida (comuns às acções “Qualificação e 

Competitividade das Cidades” e “Requalificação Metropolitana”), destaca-se o seguinte: promover a 
realização de acções de qualificação e valorização ambiental de espaços urbanos (Ministério do 
Planeamento, 2000: 52). Quanto a tipologias de acções destacam-se: requalificação e valorização 
ambiental de espaços urbanos, através da requalificação extensiva do espaço público urbano, da 
valorização de espaços com importância ambiental ou que constituam referências urbanas de grande 
potencial simbólico, da recuperação/valorização ou construção de edifícios com interesse patrimonial 
ou funcional, da modernização das redes de infra-estruturas, da criação de espaços colectivos, de 
identidade e referência urbana, da promoção de centros de cultura e conhecimento, de recreio e lazer, 
de apoio social ou de utilização de novas TIC (Ministério do Planeamento, 2000: 52). 
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ordenamento do território, estimular a descentralização regional da actividade 

científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos e, ainda, melhorar a 

conectividade do território e consolidar o reforço do sistema urbano, tendo presente a 

redução das assimetrias regionais de desenvolvimento” (MAOTDR, 2007a: 57).  

Esta prioridade estratégica foi consagrada, em boa medida, na Agenda 

Operacional Temática para Valorização Territorial229, que compreendeu quatro 

grandes vectores de intervenção: 

• Reforço da conectividade internacional, das acessibilidades e da 

mobilidade; 

• Protecção e valorização do ambiente; 

• Política de Cidades; 

• Redes, infra-estruturas e equipamentos para a coesão territorial e social. 

(MAOTDR, 2007a: 73)  

 

Atendendo ao âmbito do presente trabalho de investigação, destaca-se as 

intervenções relativas à “Protecção e Valorização do Ambiente” e “Política de 

Cidades”. Esta última enquadrada pela “Política de Cidades Polis XXI”, instrumento que 

procurou dar corpo a uma estratégia de qualificação dos espaços urbanos, de reforço 

da sua competitividade e de fortalecimento da sua atractividade, definindo para tal 

três domínios de intervenção (i.e. regeneração urbana, competitividade/diferenciação 

e integração regional), operacionalizados através dos seguintes instrumentos 

específicos no âmbito do QREN230:  

• Parcerias para a regeneração urbana – apoiando Programas de Acção 

apostados na qualificação do espaço público e do ambiente urbano, assim 

como no desenvolvimento económico, social e cultural (incluindo a 

                                                      
229

 No âmbito da Agenda Operacional Temática para os Factores de Competitividade foi incluída a 
tipologia de intervenção “Redes urbanas para a competitividade e inovação”. 

230
 Note-se que, para além dos PO do QREN, o financiamento dos instrumentos de política definidos por 

este documento é ainda assegurado pelos instrumentos de política de reabilitação urbana. 
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valorização das frentes ribeirinhas enquanto áreas de excelência 

urbana)231. 

• Redes urbanas para a competitividade e a inovação – apoiando Programas 

Estratégicos orientados para o desenvolvimento de processos de 

cooperação entre municípios, entidades públicas e privadas, focalizados no 

desenvolvimento de factores de competitividade e inovação. 

• Acções inovadoras para o desenvolvimento urbano – apoiando a 

implementação de projectos-piloto inovadores em diferentes domínios 

(e.g. acessibilidade e mobilidade urbana, ambiente urbano, criatividade e 

empreendedorismo na valorização dos recursos territoriais). 

• Equipamentos estruturantes do sistema urbano nacional – apoiando a 

construção ou requalificação de equipamentos especializados que 

contribuam para a estruturação e desenvolvimento do sistema urbano 

nacional. (Cf. MAOTDR, 2007b: 4-6)  

 

Ora, o QREN reconheceu e assumiu na sua organização operacional estas 

orientações para o desenvolvimento do sistema urbano nacional, entendendo a 

qualificação das cidades como determinante do desenvolvimento de um território 

mais estruturado e coerente, contribuindo para a consolidação de um sistema urbano 

policêntrico e melhor articulado entre si e com as suas áreas de influência (relação 

cidade-região). Da análise deste documento resulta ainda clara a assunção do reforço 

das relações funcionais entre cidades e da valorização do seu potencial endógeno no 

quadro da consolidação de redes capazes de formalizar a constituição de 

aglomerações urbanas mais competitivas nos planos nacional e internacional. Para 

concretizar estas orientações, foram definidas as seguintes tipologias de intervenções: 

(i) soluções inovadoras para problemas urbanos, apoiando o desenvolvimento de 

                                                      
231

 No caso do Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL), este instrumento abrangeu 
“intervenções socio-urbanísticas em áreas críticas – assentes em planos estratégicos – marcadas pela 
degradação do edificado e do espaço pública, pela insuficiência de equipamentos sociais elementares e 
por processos crescentes de exclusão social” (Observatório do QCA III, 2007b: 81). 
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projectos-piloto e de demonstração232; (ii) parcerias para a regeneração urbana233; e, 

(iii) parcerias cidade-região234. 

No âmbito do “Eixo Prioritário IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano 

Nacional” do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT) foram 

consideradas duas vertentes. A primeira centrada em projectos de desenvolvimento 

urbano (nos domínios da regeneração urbana e do reforço da competitividade das 

cidades e redes de cidades) promovidos por agentes locais, pelo que apoiados no 

âmbito dos PO Regionais. A segunda, relacionada com intervenções no âmbito das 

redes nacionais de infra-estruturas e equipamentos, e do desenvolvimento de soluções 

inovadoras para resolução de problemas em meio urbano (Cf. Observatório do QCA III, 

2007a: 95).  

Ao nível do PORL, as suas opções foram fundamentadas pela Estratégia Regional 

Lisboa 2020, documento que reviu e actualizou o anterior PERLVT, estruturando-se em 

quatro eixos estratégicos: 

• Competitividade – promovendo a internacionalização da região através da 

aposta na “economia do conhecimento”, no desenvolvimento das 

                                                      
232

 Foram contemplados os seguintes domínios de intervenção: prestação de serviços de proximidade 
geradores de soluções integradas para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal; mobilidade 
urbana; segurança e combate à criminalidade; gestão do espaço público e do edificado; eco-inovações 
nos domínios da construção e da habitação; eficiência energética; tratamento e valorização de resíduos; 
gestão da qualidade do ar; governação urbana (MAOTDR, 2007a: 76). 

233
 Incluindo operações integradas (i) de regeneração urbana incidindo sobre áreas urbanas vulneráveis 

do ponto de vista social e urbanístico, centros urbanos ou núcleos históricos, periferias urbanas 
necessitando de qualificação urbanística e ambiental, e (ii) de revitalização patrimonial e de reforço de 
serviços socioculturais, de actividades económicas e de espaços urbanos que constituam uma 
oportunidade estratégica para o desenvolvimento urbano (Cf. MAOTDR, 2007a: 76). 

234
 Esta tipologia de intervenções assentou nos seguintes domínios: estruturação de sistemas urbanos 

supra-municipais de carácter policêntrico e com ganhos de escala viabilizadores de novas funções 
urbanas e de economias de aglomeração; preparação de estratégias intermunicipais de 
desenvolvimento territorial; desenvolvimento de estruturas de cooperação e de estruturas operacionais 
para coordenação de equipamentos; criação de serviços e equipamentos de gestão intermunicipal, 
qualificação dos espaços de ligação entre centros; e, concretização de acções e eventos de promoção do 
território (MAOTDR, 2007a: 76). 
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actividades logísticas e do turismo235 e da internacionalização das 

instituições ligadas à I&D. 

• Dinâmica Territorial – promovendo um modelo de desenvolvimento 

territorial assente nos princípios da (i) integração da região a diferentes 

escalas (internacional, ibérica e nacional), (ii) eficiência e sustentabilidade 

ambiental, e (iii) requalificação e revitalização do território, do património 

habitacional e cultural. 

• Dinâmica Social – promovendo a coesão social através da aposta na 

qualificação das pessoas, nas suas vertentes científica, cultural e social, e 

assumindo como princípios: (i) princípio da pertença e do direito à cidade 

através do desenvolvimento de uma identidade urbana; (ii) princípio da 

equidade e coesão socioterritorial, como garantia da igualdade de 

oportunidades; (iii) princípio da diversidade, multiculturalidade e inovação, 

apoiando acções inovadoras nestes domínios. 

• Governabilidade – promovendo a superação dos obstáculos ao 

desenvolvimento de um modelo de boa governança territorial, assente nos 

princípios da (i) simplificação administrativa, (ii) coordenação política, e (iii) 

participação cidadã e cooperação entre particulares e entidades públicas e 

privadas. (Cf. CCDRLVT, 2007: 99-105) 

 

No plano da operacionalização desta estratégia e dos eixos que a enformaram, 

destacam-se os projectos “Ordenamento e Valorização dos Estuários do Tejo e 

Sado”236 e “Requalificação do Arco Ribeirinho Sul”237. O primeiro visando garantir a 

protecção ambiental dos dois estuários da AML e capacitá-los para o desenvolvimento 

de actividades económicas baseadas no seu potencial paisagístico e natural (Cf. 

                                                      
235

 No documento em apreço o turismo foi entendido como “grande alavanca de internacionalização da 
região em articulação, quer com a afirmação de iniciativas e estruturas de negócios, congressos, feiras e 
exposições, quer para o desenvolvimento das indústrias criativas e culturais, quer com uma aposta de 
grande qualidade arquitectónica e ambiental no sector do imobiliário” (CCDRLVT, 2007: 100). 

236
 Sub-programa “Água Doce” do “Programa 2. Lisboa, Metrópole ambientalmente inteligente”. 

237
 Sub-programa “Frentes Ribeirinhas” do “Programa 5. Lisboa, Metrópole qualificada”. 
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CCDRLVT, 2007: 99-145). O segundo preconizando a requalificação urbana e 

revitalização económica das frentes ribeirinhas do ARS, promovendo a valorização 

destes territórios, assim como regenerando as três grandes áreas industriais em 

declínio/abandonadas (Cf. CCDRLVT, 2007: 99-156).   

Em articulação com as opções de desenvolvimento materializadas pelos eixos 

estratégicos da Estratégia Regional Lisboa 2020, o PORL assumiu os seguintes 

objectivos para o seu horizonte de vigência: 

• Reforçar e afirmar a competitividade apostando na posição de charneira da 

região como agente valorizador do país e agente mediador face ao 

exterior; 

• Qualificar os recursos humanos e incentivar a coesão social por via do 

encontro harmonioso de culturas e da valorização dos espaços urbanos e 

suburbanos; 

• Promover o ordenamento do território numa perspectiva policêntrica e 

num quadro de sustentabilidade; 

• Garantir uma governança mais eficaz e participada. (Observatório do QCA 

III, 2007b: 55) 

 

Com uma estrutura operacional assente em quatro eixos prioritários238, cumpre 

destacar o “Eixo 2 – Sustentabilidade Territorial”. Sendo uma das suas dimensões de 

intervenção orientada para a consolidação da Estrutura Metropolitana de Protecção e 

Valorização Ambiental preconizada pelo PROT-AML, apoiou neste âmbito a 

“regeneração das frentes ribeirinhas e marítimas, conducente à preservação ambiental 

com destaque para os Estuários do Tejo e do Sado, capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável de actividades económicas e de lazer baseadas no seu 

potencial paisagístico e natural” (Observatório do QCA III, 2007b: 81). 

 

                                                      
238

 Eixo Prioritário 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento; Eixo Prioritário 2 – Sustentabilidade 
Territorial; Eixo Prioritário 3 – Coesão Social; Eixo Prioritário 4 – Assistência Técnica. 
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IV.3.3. Estratégias de Desenvolvimento Territorial de Âmbito Sub-Regional 

IV.3.3.1. Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal 

O processo de elaboração do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da 

Península de Setúbal (PEDEPES) foi desencadeado em 2000 pela então Associação de 

Municípios do Distrito de Setúbal (actual AMRS – Associação de Municípios da Região 

de Setúbal), tendo sido apresentado em 2004. O documento propôs um modelo de 

desenvolvimento regional assente em quatro eixos estratégicos: 

• Eixo Estratégico 1 – Promoção da qualidade do território regional. 

• Eixo Estratégico 2 – Promoção da coesão do tecido social da Península de 

Setúbal. 

• Eixo Estratégico 3 – Reforço da capacidade do tecido empresarial. 

• Eixo Estratégico 4 – Reforço do sistema regional de conhecimento. (Cf. 

CIRIUS, 2004) 

 

Tendo em vista a operacionalização das orientações, programas e medidas 

subjacentes a estes eixos estratégicos, o PEDEPES estabeleceu um modelo de 

desenvolvimento territorial que organizou a Península de Setúbal em treze unidades 

territoriais239. Atendendo ao âmbito territorial do presente trabalho de investigação, 

importa relevar as unidades “Frente Urbana do Tejo” e “Estuário do Tejo”.  

A primeira destas unidades é formada pelos núcleos urbanos ribeirinhos do ARS 

que são sede de concelho (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete) e 

ainda por Paio Pires (Seixal) e pelo território da Quimiparque (Barreiro). As orientações 

de desenvolvimento para esta unidade privilegiaram, essencialmente: (i) o reforço das 

                                                      
239

 Esta delimitação assentou “nas características específicas dos diferentes espaços da Península de 
Setúbal, pelo que se pretende que cada unidade tenha uma vocação claramente expressa e assumida 
face às suas características e funcionalidades permitindo, assim, tornar mais eficaz o seu ordenamento e 
a organização e planeamento da sua estrutura” (CIRIUS, 2004: 243). Com efeito, foram propostas as 
seguintes unidades: (1) Frente Urbana do Tejo; (2) Estuário do Tejo; (3) Costa da Caparica/Praia do 
Meco; (4) Sobreda/Charneca/Fernão Ferro; (5) Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira; (6) 
Santana/Meco; (7) Espichel/Arrábida; (8) Coina/Quinta do Conde/Quinta do Anjo; (9) Setúbal/Palmela; 
(10) Pinhal Novo/Atalaia; (11) Área Agro-Florestal Norte de Setúbal; (12) Estuário do Sado; (13) Área 
Agro-Florestal Nascente.  
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inter-relações funcionais como forma de reduzir a dependência face à cidade de 

Lisboa; (ii) a requalificação das frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo como forma de 

criar condições para a sua fruição por parte da população; (iii) o desenvolvimento de 

dois pólos de actividades logísticas nos territórios da Siderurgia (neste caso a 

complementar com o investimento em novas tecnologias produtivas e na investigação) 

e da Quimiparque; (iv) a afirmação da vocação turística de Alcochete240, assim como o 

desenvolvimento de valências ligadas à investigação na área científica dos meios 

marinhos e estuários; e, (v) o desenvolvimento de actividades ligadas ao sector 

primário nos pólos de Alcochete e Montijo (Cf. CIRIUS, 2004: 249-250).     

No que respeita à segunda unidade, foi proposta uma organização assente em 

duas sub-unidades: uma correspondente ao corredor Almada-Barreiro, para a qual se 

preconizou a sua valorização em estreita articulação com a envolvente urbana; outra 

correspondente ao corredor Barreiro-Alcochete, onde os valores naturais em presença 

e o seu papel no contexto do sistema ecológico da AML determinaram a sua assunção 

como área de transição entre as frentes urbanas e a RNET (Cf. CIRIUS, 2004: 250). 

 

IV.3.3.2. Projecto Arco Ribeirinho Sul 

Reconhecendo (i) a obsolescência funcional e a degradação (brownfields) 

evidenciada pelos territórios da Margueira (Almada), Siderurgia Nacional (Seixal) e 

Quimiparque (Barreiro) – Figura 79 –, na sequência do declínio das actividades 

industriais que aqui se desenvolveram durante o segundo ciclo regional de 

industrialização moderna, (ii) a situação geográfica privilegiada destes territórios no 

contexto da AML e do Estuário do Tejo, e (iii) os efeitos directos, indirectos e induzidos 

pelos investimentos estruturantes previstos para a Península de Setúbal241, a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2008, de 12 de Setembro, lançou o 

                                                      
240

 Incluindo a reconversão das instalações das antigas unidades de secagem natural de bacalhau, tendo 
em vista a criação de um núcleo turístico.  

241
 Destacando-se a TTT, o NAL, a ligação ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Madrid, a PLP e as infra-

estruturas de cariz regional (e.g. conclusão da 2.ª e 3.ª Fases do Projecto do MST, construção da ponte 
Seixal-Barreiro, conclusão do IC32/CRIPS). 
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Projecto Arco Ribeirinho Sul (Projecto ARS), determinando as orientações 

estratégicas242 a prosseguir e criando um Grupo de Trabalho responsável pela 

elaboração de uma proposta de plano estratégico e propostas de intervenção para 

estes territórios. 

 

Figura 79. Localização dos territórios a intervencionar no âmbito do Projecto ARS 

 

Fonte: Adaptado de Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2008, de 12 de Setembro. 

 

                                                      
242

 Foram definidas as seguintes orientações estratégicas: (i) valorização do património público em 
presença numa óptica que atribua o devido “peso” à utilidade pública desses terrenos para a 
qualificação urbanística e ambiental do Estuário do Tejo e da AML; (ii) adopção de um modelo de 
intervenção que permita assegurar que desta intervenção não decorrem encargos para o Estado nem 
para as empresas públicas proprietárias de espaços nas áreas abrangidas (…); (iii) promoção de uma boa 
coordenação e efectiva articulação entre o Estado e os municípios relevantes para a intervenção a 
realizar; (iv) adopção de um modelo para a orientação e gestão da intervenção que assegure a sua 
eficácia do ponto de vista dos desígnios a que o Governo se propõe, em articulação com as autarquias 
locais; (v) promoção de um modelo de desenvolvimento urbanístico equilibrado que contribua para a 
dinamização das actividades económicas e para a criação de emprego na região, proporcionando a 
melhoria da qualidade de vida de toda a população da AML; (vi) adopção de critérios urbanísticos e 
construtivos compatíveis com as melhores práticas ambientais e de eficiência energética (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 137/2008, de 12 de Setembro). 
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A proposta materializada pelo Plano Estratégico apresentado pelo Grupo de 

Trabalho243 assentou na regeneração urbana dos três territórios supra enunciados 

enquanto processo indutor da revitalização destes territórios e da geração de sinergias 

capazes de despoletar a requalificação das frentes ribeirinhas do restante ARS, 

valorizando a relação visual e funcional com o plano de água estuarino (Figura 80).  

 

Figura 80. Territórios a consolidar e áreas objecto de intervenção no ARS 

 

Fonte: MAOTDR, 2009. 

 

Ancorando-se no conceito de “cidade de duas margens” consubstanciado no 

modelo territorial proposto pelo PROT-AML, a “estratégia244 apoia-se, 

primordialmente, nas actividades económicas, quer se trate das actividades já 

                                                      
243

 Esta proposta foi formalmente aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2009, de 07 
de Agosto. 

244
 Tem subjacente os intentos de: (i) afirmar os três territórios como novas centralidades e referências 

no espaço urbano com funções relevantes à escala do ARS e da AML; (ii) valorizar a relação com o rio 
Tejo, afirmando-o como elemento de referência principal do ARS; (iii) reconverter os usos dominantes, 
mantendo uma componente de actividade industrial e de logística de nova geração e reforçando os usos 
de habitação, comércio, serviços e equipamentos; (iv) criar estruturas e espaços urbanos com forte 
qualidade física e funcional e, nessa medida, com elevado potencial de polarização em relação aos 
territórios envolventes; (v) definir um conjunto de opções estratégicas para os territórios da Margueira, 
da Siderurgia Nacional e da Quimiparque, no contexto do ARS, associadas aos eixos prioritários de 
intervenção (Cf. MAOTDR, 2009: 44). 
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instaladas, com maior potencial de desenvolvimento e compatíveis com as novas 

vocações destes territórios (nalguns casos integradas em processos de reordenamento 

espacial), quer se trate de novas actividades, que se pretendem de elevado valor 

acrescentado e geradoras de emprego qualificado (…)” (MAOTDR, 2009: 10).  

Para concretizar esta estratégia foram definidos cinco eixos prioritários de 

intervenção245, a saber: (i) Actividades económicas; (ii) Equipamentos; (iii) Mobilidade 

e acessibilidades; (iv) Ambiente e paisagem; (v) Identidade e valores socioculturais (Cf. 

MAOTDR, 2009: 44-46).  

No âmbito do eixo relativo à dimensão ambiental e paisagística, e tal como 

referido anteriormente, o Plano Estratégico do Projecto ARS privilegiou três grandes 

orientações, consubstanciadas: (i) na requalificação das frentes ribeirinhas, valorizando 

a relação funcional e visual com o plano de água estuarino (e.g. por meio das 

actividades recreativas e de lazer); (ii) no desenvolvimento de uma estrutura verde 

integrante do corredor verde do ARS; e, (iii) na estruturação de um percurso 

pedonal/ciclável ao longo da frente ribeirinha que proporcionasse a fruição lúdico-

recreativa dos valores naturais em presença (Cf. MAOTDR, 2009: 46). 

Por sua vez, o eixo prioritário de intervenção focado na identidade e valores 

socioculturais encerrou um conjunto de orientações relativas à conservação e 

valorização de elementos herdados dos usos e funções anteriores enquanto elementos 

de suporte à afirmação da identidade e à diferenciação dos territórios objecto de 

intervenção. Neste sentido, o Plano Estratégico elegeu como orientações: (i) 

preservação e valorização de edifícios ou outras estruturas que testemunhem o 

passado industrial/portuário dos territórios e constituam marcas identitárias de 

                                                      
245

 O Plano Estratégico do Projecto ARS elencou ainda um conjunto de projectos estruturantes e acções 
de suporte à prossecução das opções estratégicas estabelecidas, a saber: consolidação de áreas 
empresariais; instalação de novas indústrias pesadas e relocalização ou reconversão das actualmente 
existentes; criação de áreas de habitação, comércio e serviços; instalação de um equipamento de 
referência; instalação de um pólo de desenvolvimento tecnológico e de indústrias criativas; instalação 
de estruturas de apoio à náutica de recreio; construção da TTT, incluindo o alargamento do IC32; 
requalificação e/ou relocalização dos terminais fluviais de passageiros; instalação da Gare do Sul; 
reestruturação das infra-estruturas portuárias; construção da 2.ª e 3.ª Fases do MST; construção das 
variantes à EN10 e EN11-2, incluindo a ponte rodoviária Seixal-Barreiro e túnel do Brejo; conclusão do 
IC32; reconversão das infra-estruturas ferroviárias desactivadas ou a desactivar; estruturação do 
corredor ecológico do ARS (Cf. MAOTDR, 2009: 47-54). 
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excelência; (ii) instalação de serviços ou equipamentos que assinalem e contribuam 

para a preservação da memória sobre o papel destes territórios – e.g. estruturas de 

cariz museológico, espaços para instalação de colectividades locais; (iii) 

desenvolvimento de um plano de marketing territorial que promova a valorização da 

imagem destes territórios e reforce a sua visibilidade externa, designadamente através 

dos valores patrimoniais presentes e outros elementos simbólicos e identitários – e.g. 

criação de uma marca territorial e de eventos regulares (MAOTDR, 2009: 46)246. 

 

IV.3.4. Síntese: as Frentes Ribeirinhas do Arco Ribeirinho Sul em Perspectiva 

A análise dos modelos de ordenamento definidos para a AML (desde o PDRL 

até à Proposta de Alteração do PROT-AML) e dos principais instrumentos de 

desenvolvimento económico e territorial com incidência no território em estudo (i.e. 

Planos de Fomento, instrumentos integrantes dos vários Períodos de Programação 

Comunitária e principais estratégias de desenvolvimento territorial de âmbito sub-

regional) coloca em evidência dois aspectos principais que importa reter.  

Por um lado, corrobora-se a hipótese explicativa formulada neste trabalho de 

investigação, segundo a qual as dinâmicas socioeconómicas globais comportaram 

diferentes perfis de especialização (no tempo e no espaço) e, assim, arranjos espaciais 

diferenciados, em que a mobilização e valorização de factores específicos 

determinaram a indução de diferentes ocupações das frentes ribeirinhas estuarinas: 

• 1.ª Fase (1950/1970) – desenvolvimento industrial, com a proposta de usos 

e realização de investimentos que possibilitaram a consolidação do ARS 

como grande pólo industrial da AML e do país (segundo ciclo de 

industrialização moderna), com destaque para a indústria naval no 

concelho de Almada (i.e. Arsenal do Alfeite e os Estaleiros Navais da 

                                                      
246

 A coordenação global do Projecto ARS e dos investimentos a realizar no âmbito deste projecto foi 
atribuída à sociedade Arco Ribeirinho Sul, SA (Decreto-lei n.º 219/2009, de 08 de Setembro). Entretanto, 
esta sociedade foi extinta em 2012 (Decreto-lei n.º 57/2012, de 12 de Março), passando a 
responsabilidade de coordenação da regeneração dos territórios objecto de intervenção para os 
municípios e para a Baía do Tejo, SA.   
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Lisnave), indústria química no Barreiro (i.e. CUF), indústria siderúrgica no 

concelho do Seixal (i.e. Siderurgia Nacional)247 e ainda a indústria corticeira 

– primeiro ciclo regional de industrialização moderna –, com os principais 

pólos a localizarem-se nos concelhos do Montijo, Moita e Seixal. O PDRL e 

os Planos de Fomento preconizaram, efectivamente, a valorização das 

condições existentes neste território para a sua afirmação como grande 

complexo industrial vocacionado para as indústrias de base e indústria 

transformadora. Concretizando, o I e II Planos de Fomento, ao 

privilegiarem, respectivamente, o desenvolvimento das indústrias de base 

e indústria transformadora, deram um contributo importante para o 

desenvolvimento do processo da segunda industrialização, com incidência 

nas frentes ribeirinhas do ARS, donde se destaca a indústria siderúrgica, a 

indústria química e a construção e reparação naval. O Plano Intercalar de 

Fomento prosseguiu com os grandes investimentos na região248. Por sua 

vez, o III Plano de Fomento propôs a ampliação da Siderurgia Nacional 

prevista no Plano Intercalar de Fomento, assim como investimentos na CUF 

(a saber: aperfeiçoamento na refinação electrolítica do cobre e 

desenvolvimento da indústria do chumbo com o tratamento de poeiras de 

chumbo). Finalmente, o IV Plano de fomento voltou a centrar-se no ARS, 

prevendo: (i) a expansão do Porto de Lisboa para Sul (incluindo a criação de 

um terminal de contentores e uma área industrial no Montijo); (ii) a 

expansão da indústria siderúrgica e da indústria química (onde, por certo, a 

CUF teria um papel importante); e, (iii) a afirmação do Porto de Lisboa 

como grande terminal que deveria servir o hinterland ibérico. O IV Plano de 

Fomento reconhecia ainda que a tendência seria a de que as indústrias 

pesadas e transformadoras, dependentes da importação de matérias-

                                                      
247

 Importa ainda salientar alguns investimentos enquadráveis neste segundo ciclo de industrialização 
que, tendo sido objecto de estudo, acabaram por não ser concretizados. É o caso da zona franca do 
Porto de Lisboa, proposta no II Plano de Fomento. 

248
 Em que se incluiu (i) o alargamento da Siderurgia Nacional, (ii) a continuação dos investimentos na 

construção e reparação naval, e (iii) a aposta nos investimentos na produção de amoníacos e adubos 
sintéticos. 
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primas e exportação de produtos transformados, se localizassem nas 

bacias portuárias, pelo que o Porto de Lisboa e a sua 4.ª Secção teriam, 

certamente, um papel determinante no processo de desenvolvimento 

industrial do país.   

• 2.ª Fase (1980/2000) – despoletada na segunda metade da década de 

1980, esta fase é caracterizada pelo gradual reconhecimento da 

importância de valorização ambiental e paisagística do Estuário do Tejo, 

potenciando a utilização das suas frentes ribeirinhas para fins turísticos, de 

recreio e lazer. No quadro desta orientação, é ainda evidente a 

preocupação em se promover a conservação ambiental e requalificação 

urbana das frentes ribeirinhas, assim como em se reconverter as áreas 

industriais abandonadas ou em declínio. Privilegiou-se, neste último caso, a 

atracção de novas actividades (com destaque para os serviços de apoio às 

actividades económicas) e a criação de espaços públicos qualificados, numa 

estratégia de reconversão e requalificação destes territórios. Para além da 

dimensão urbanística, resulta claro o entendimento de que esta estratégia 

deveria potenciar a criação de emprego e a aproximação da população à 

água, dotando-se as frentes ribeirinhas de condições para a sua 

apropriação e fruição. Ocorreu assim uma importante viragem na vocação 

funcional das frentes ribeirinhas do ARS, com a assunção de um novo de 

paradigma de desenvolvimento, bem patente nas opções assumidas pela 

OID da Península de Setúbal e nos períodos de programação comunitária 

subsequentes (até ao QCA III). Conforme referido anteriormente, cerca de 

uma década e meia depois do desenho do IV Plano de Fomento, a OID 

Península de Setúbal (QCA I) assinalou uma importante viragem na vocação 

do ARS, em que é evidente a assunção institucional de uma estratégia de 

desenvolvimento que corporizou uma mudança de paradigma tecnológico 

e, bem assim, o início a terceira industrialização (ou período “pós-

industrial”).  
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• 3.ª Fase (a partir de meados da década de 2000) – caracterizada por um 

enfoque no processo de regeneração urbana das áreas industriais em 

declínio ou abandonadas, alicerçado no Projecto ARS, indissociável das 

orientações e objectivos prosseguidos pela “Política de Cidades Polis XXI” 

(nomeadamente no domínio dos “Parcerias para a Regeneração Urbana”). 

Foi igualmente conferida particular atenção à importância da fixação de 

indústrias de base tecnológica e conhecimento (incluindo actividades de 

I&D) para estes territórios, sem se descurar o potencial de valorização do 

Estuário do Tejo para o desenvolvimento de actividades relacionadas com 

o turismo, recreio e lazer (evidenciando-se a náutica de recreio e 

actividades marítimo-turísticas), tidas como referência para as frentes 

ribeirinhas e que a Estratégia Regional Lisboa 2020 e PORL enfatizaram. 

Surgiu ainda na Proposta de Alteração do PROT-AML a aposta estratégica 

no potencial de valorização do património industrial em presença nas 

frentes ribeirinhas, nomeadamente nas vertentes cultural, turística e 

educacional (incluindo a afirmação de novos factores de identidade, uma 

aposta que começou a emergir ainda no âmbito do QCA III e que aqui se 

consolidou), reconhecendo-se a importância do desenvolvimento de pólos 

de indústrias culturais. Uma aposta que corrobora o pressuposto assumido 

neste trabalho de investigação, segundo o qual os territórios herdam um 

património e identidade cultural valorizáveis no quadro das funções 

tendencialmente dominantes no contexto actual, podendo esta valorização 

do património e identidade cultural assumir diferentes formas. 

 

Por outro lado, os modelos territoriais propostos pelo PROT-AML e Proposta de 

Alteração do PROT-AML (correspondentes, respectivamente, à 2.ª e 3.ª Fases 

enunciadas) corroboram a hipótese explicativa segundo a qual o desenvolvimento das 

funções litorais (e.g. salicultura, actividades piscatórias), actividades agrícolas e 

comerciais, assim como do processo regional de industrialização, influenciaram 

determinantemente o arranjo espacial diferenciado proposto para a revitalização das 

frentes ribeirinhas: 
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• nas áreas onde predominaram as funções litorais foi possível assegurar 

uma maior conservação das suas características naturais. Em 

consequência, os usos propostos para estes espaços privilegiam a 

protecção e valorização dos valores naturais e paisagísticos em presença, 

nomeadamente através (i) da manutenção das áreas agrícolas, florestais e 

naturais, (ii) da sua integração na estrutura ecológica metropolitana, (iii) da 

concretização de mecanismos de classificação e protecção destas áreas 

ribeirinhas, e (iv) da aposta no desenvolvimento de actividades não 

conflituantes com a prossecução desta orientação (e.g. actividades 

turísticas, de recreio e lazer, valorização da dimensão económica e cultural 

das comunidades piscatórias). Nestas áreas preconiza-se, assim, a 

revalorização ambiental e ecológica das frentes ribeirinhas; 

• nas áreas ocupadas com funções industriais pesadas, abandonadas ou em 

declínio, encontram-se vastos terrenos com uma situação geográfica 

privilegiada no contexto territorial da AML, cuja regeneração é entendida 

como um processo que pode criar condições para: (i) a dinamização e 

diversificação da base económica regional; (ii) a melhoria da qualidade 

ambiental do Estuário do Tejo; (iii) a melhoria da imagem do ARS, 

potenciando a sua afirmação e projecção a diferentes escalas; e, (iv) a 

qualificação urbana das suas frentes ribeirinhas, assim como para melhorar 

os níveis de bem-estar e melhoria da qualidade de vida das populações. As 

intervenções de regeneração urbana dos territórios da Quimiparque, ex-

Siderurgia Nacional e Margueira previstas no Projecto ARS corroboram este 

entendimento. Nestas áreas apostou-se, portanto, na regeneração das 

frentes ribeirinhas; 

• nas áreas correspondentes aos núcleos urbanos ribeirinhos consolidados 

(que incluem algumas áreas industriais abandonadas nestes localizadas ou 

com estes confinantes, predominantemente do ciclo regional de 
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industrialização arcaica e do primeiro ciclo de industrialização moderna249), 

a conservação e valorização das suas características tornou possível a 

aposta no desenvolvimento de actividades turísticas, de recreio e lazer, no 

quadro de uma estratégia integrada com a utilização do Estuário do Tejo 

(plano de água estuarino) para os mesmos fins. As intervenções propostas 

para estas frentes ribeirinhas centraram-se, por sua vez, na requalificação 

do espaço público.  

                                                      
249

 No primeiro caso destacam-se, entre outras, as estruturas dos moinhos de maré (indústria moageira) 
com particular incidência nos concelhos do Seixal, Barreiro, Moita e Montijo, ou as unidades de secagem 
natural de bacalhau, onde se evidenciam os concelhos do Seixal, Barreiro e Alcochete. Relativamente ao 
primeiro ciclo regional de industrialização moderna são de referir, por exemplo, os casos das antigas 
unidades corticeiras existentes nas frentes ribeirinhas do Seixal, Alhos Vedros (Moita) e Montijo. 
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A compreensão da influência decorrente da incidência territorial diferenciada 

das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, e – com maior intensidade em 

momento posterior – do processo regional de industrialização, nas dinâmicas de 

transformação e de reconfiguração territorial e funcional pós-industrial, constitui um 

dos objectivos gerais do presente trabalho de investigação. Para a sua prossecução, 

torna-se necessário perceber e sistematizar a organização territorial complexa dos 

usos e funções (no tempo e no espaço) verificados nas frentes ribeirinhas do Estuário 

do Tejo, um exercício desenvolvido nesta Parte II. Trata-se, assim, de uma análise 

basilar à validação da hipótese explicativa aqui assumida, segundo a qual se o 

desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, e o processo 

regional de industrialização determinaram diferentes arranjos espaciais nas frentes 

ribeirinhas então esta dinâmica global tende a apresentar especificidades 

materializadas ou materializáveis nos planos e projectos com incidência nas frentes 

ribeirinhas. 

Tal como referido anteriormente, esta análise centra-se no período iniciado na 

década de 1950, ainda que não se descurando a influência das formas anteriores de 

organização do território e dinâmicas que lhes estavam subjacentes. Um período 

passível de subdivisão em vários ciclos (ou fases) e que marcou uma ruptura na 

ocupação dos espaços litorais em geral, resultante da interferência de novos factores 

nas formas de ocupação destes espaços. Factores estes que actuaram sobre o 

substrato ou estruturas territoriais herdadas dos períodos anteriores. Para a 

compreensão das formas de organização e funções herdadas do passado (que importa 

considerar, porquanto relevantes para perceber os processos de revitalização pós-

industrial), começa-se por esboçar uma síntese do arranjo espacial das frentes 

ribeirinhas estuarinas no início da segunda metade do século XX, com enfoque nas 

funções litorais, actividades agrícolas e actividades comerciais, então predominantes. 

São também consideradas as actividades industriais que aqui ocorriam, e que terão 

marcado um primeiro ciclo de industrialização regional (ciclo de industrialização 

arcaica), seguindo-se a análise dos ciclos de industrialização moderna. 
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I. AS FUNÇÕES LITORAIS, AS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS E AS ACTIVIDADES COMERCIAIS  

Recuando até ao final da primeira metade do século XX, constata-se a presença 

de um conjunto diversificado de funções e actividades económicas nas frentes 

ribeirinhas estuarinas do ARS. Uma polifuncionalidade resultante de uma gradual 

acumulação de funções, donde se evidenciam as funções litorais (aqui entendidas 

como aquelas que exploram os recursos e factores de localização específicos 

providenciados pelos espaços litorais), nomeadamente as actividades extractivas 

(salicultura e pesca) e as actividades aquícolas (ostreicultura). Destaque ainda para as 

actividades agrícolas que se desenvolviam igualmente neste território, assim como 

para as actividades comerciais (i.e. comércio marítimo-fluvial, em que o transporte 

fluvial de mercadorias e as infra-estruturas – cais e pequenos portos – por este 

utilizadas detinham particular expressão e relevância). 

Analisa-se seguidamente o arranjo espacial destas funções, procurando-se 

perceber os principais factores determinantes deste arranjo e das dinâmicas 

subjacentes à sua evolução (no tempo e no espaço). 

 

I.1. Funções Litorais 

I.1.1. Actividades Extractivas 

I.1.1.1. Salicultura 

De acordo com RAU, “Portugal, com a sua extensa costa marítima exposta a 

ventos dominantes fortes e quentes durante uma parte do ano, e a temperatura 

elevada e constante dos seus verões, estava desde sempre fadado geográfica e 

climaticamente a ser um país produtor de sal” (RAU, 1951: 13)250. Integra-se nesta 

descrição o Estuário do Tejo que, à semelhança de várias outras áreas litorais do 

                                                      
250

 Esta autora recorda também que o método de extracção de sal a partir das águas do oceano era o 
predominante em Portugal, tendo pouca expressão outros métodos, tais como a exploração de poços 
salgados ou de veios de sal-gema no subsolo (Cf. RAU, 1951: 13).  
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território nacional (e.g. Ria de Aveiro, Estuário do Sado, litoral algarvio251), reúne 

condições propícias à extracção de sal marinho. Algo que se expressava no facto de “o 

salgado252 do Tejo [ser] o mais importante do País no aspecto «produtividade»” 

(FERREIRA DA SILVA, 1958: IX)253. 

Estas condições favoráveis impulsionaram, desde cedo, a exploração deste 

importante recurso no Estuário do Tejo254, a qual remonta, seguramente, a uma época 

pré-romana255, ainda que fosse somente com a ocupação romana que se verificou um 

forte impulso no desenvolvimento desta actividade extractiva. Note-se que, em 1500, 

o salgado do Tejo (a par dos salgados do Sado e da Ria de Aveiro) integrava-se mesmo 

na rede europeia de comércio de sal (Figura 81), indissociável do papel deste produto 

na conservação de alimentos, com destaque para a conservação do peixe e da carne. 

 

 

 

 

                                                      
251

 É de destacar que, tendo por base uma análise de várias fontes documentais, NEVES assinala que 
“terão existido salinas em praticamente todas as zonas estuarinas e lagunares do litoral português, 
havendo referências a Caminha, foz do Douro, Cávado, Ave e Salir do Porto, as quais desapareceram ao 
sabor da conjuntura económica e do dinamismo costeiro” (NEVES, 2005: 130). 

252
 O termo “salgado” é utilizado, genericamente, para se referir a um conjunto de salinas ou, de forma 

mais precisa, a uma “zona produtiva de sal marinho, localizada na orla costeira, nas margens dos rios ou 
em zonas estuarinas, em terrenos essencialmente constituídos por aluviões fluvio-marinhos, argilosos, 
sujeitos à acção das marés” (INE/DGPA, 2012: 12). 

253
 Não obstante, o inquérito conduzido por este autor permitiu aferir da existência de algumas 

deficiências nas marinhas do Estuário do Tejo, nomeadamente no que se refere: (i) à sua orientação em 
relação aos ventos dominantes; (ii) à existência de obstáculos nas suas imediações (com efeitos na 
diminuição da intensidade do vento e, nalguns casos, na emissão de agentes conspurcadores do sal); e, 
(iii) à ocorrência de infiltrações. Sobre este último problema refere FERREIRA DA SILVA que “da gravidade 
do sucedido julgamos não haver dúvidas; da singularidade do fenómeno informamos que é realmente 
na Outra Banda que ele se manifesta de modo incomparável em qualquer outro salgado do continente 
português” (FERREIRA DA SILVA, 1958: 31). 

254
 Na perspectiva de TORRES, “(…) até à época contemporânea, a mais importante matéria-prima de 

toda esta região foi o sal” (TORRES, 1994: 171). 

255
 Campanhas arqueológicas recentemente realizadas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do 

Distrito de Setúbal na Ponta da Passadeira (Lavradio, Barreiro) demonstram que se procedeu à 
exploração de sal marinho por via ígnea (i.e. utilizando-se o fogo para a evaporação da água salgada) 
neste território em finais do IV milénio a.C. (Cf. SOARES, 2008: 361).     
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Figura 81. O comércio de sal na Europa em 1500 

 

Fonte: Adaptado do mapa “Salzhandel in Europa um 1500”, exposto no Deutsches Historisches Museum (Berlim). 
 

A salicultura manteve um importante significado económico no Estuário do Tejo 

até ao despontar da segunda metade do século XX256. A satisfação das necessidades 

regionais de consumo e a exportação absorviam então o essencial da produção do 

Salgado do Tejo. No primeiro caso para além do consumo doméstico inerente à maior 

concentração humana do “Portugal Metropolitano”, destaca-se o consumo por parte 

                                                      
256

 Segundo AZEVEDO, a exploração de sal foi mesmo um factor determinante da forma de ocupação das 
frentes ribeirinhas do ARS, ao verificar-se “o aparecimento de minúsculas póvoas ribeirinhas, em grande 
parte para exploração de salinas, desde o segundo quartel do século XIII, tais como: Montigio (1249), u 
Samouco e Lançada (1241), Sarilhos (1304), aldea dalcouxhete (1313), Aldea Gualega (herdade de 
Fernão Galego, 1306) e outras” (AZEVEDO cit in RAU, 1951: 40). Acresce que ainda em finais do século 
XVIII “para se aproveitarem os grandes charcos de Alcochete teria de se fazer investimento maciço de 
capitais”, pelo que “vulgar era converter em salinas as magras franjas a que chegavam as águas 
salgadas” (CRUZ, 1973: 83). Com efeito, a valorização dos factores de localização providenciados pelas 
frentes ribeirinhas do ARS para o desenvolvimento de várias actividades, levou a que nos finais do 
século XIV fosse já “sensível em toda a região uma tendência de concentração urbana junto aos abrigos 
naturais fronteiros à grande capital. É o momento em que surgem ou se desenvolvem rapidamente as 
póvoas ribeirinhas de Cacilhas, Seixal, Palhais, Alhos Vedros, Aldeia Galega e Alcochete” (TORRES, 1994: 
173). 
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de outras actividades económicas (entenda-se, a incorporação do sal nos processos de 

produção industrial257) com maior ou menor incorporação deste recurso nos processos 

de conservação ou processos de produção que lhe estavam associados. São os casos 

da pesca (tanto da pesca local258, como da pesca longínqua, com destaque para a frota 

bacalhoeira nacional259) e da indústria da secagem natural de bacalhau, que utilizavam 

o sal como agente de conservação do pescado. São também os casos da indústria 

conserveira (que utilizava este produto como agente de conservação e condimento) e 

da indústria química, que constituíam outros importantes consumidores de sal. 

Destacavam-se, no Estuário do Tejo, a Soda Póvoa260 (Póvoa de Santa Iria, Vila Franca 

de Xira) e a CUF261 (Barreiro). A primeira utilizando o sal no processo de fabricação de 

vários produtos, entre os quais o carbonato de sódio, o cloreto de sódio e a soda 

cáustica. A segunda utilizando o sal na produção de ácido clorídrico e sulfato de 

sódio262 (Cf. CAMARÃO, 2008: 47). Ainda no que se refere à CUF, o sal tinha outra 

                                                      
257

 De acordo com FERREIRA DA SILVA, os principais usos industriais do sal incluem: química 
transformadora, salga de peixe, conserveira, panificação, lacticínios, curtumes, plásticos e saboaria (Cf. 
FERREIRA DA SILVA, 1966: 84). 

258
 Como se analisará adiante, vários tipos de embarcações tradicionais de pesca realizavam a sua faina 

no plano de água estuarino e/ou nas águas costeiras adjacentes, canalizando o pescado para os 
mercados de Lisboa. Um destes tipos de embarcações era a Canoa da Picada, cuja função se prendia 
com o transbordo do peixe entre as Canoas do Alto e os mercados. A sua designação (i.e. Canoa da 
Picada) advém do facto de o peixe, em particular a sardinha, ser aqui acomodado e de seguida salpicado 
com sal, para conservação.    

259
 Sobre a utilização do sal por parte da frota bacalhoeira nacional, FERREIRA DA SILVA refere que esta 

“abastece-se tradicionalmente nos salgados do Tejo e do Sado por ser aqui que encontra o sal preferido 
e ainda pelas facilidades de carregamento que lhe oferecem os portos de Lisboa e Setúbal” (FERREIRA DA 

SILVA, 1966: 88). 

260
 Esta unidade industrial, localizada na Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira), constituía-se como 

uma importante consumidora do sal produzido na sua envolvente, sendo inclusivamente proprietária de 
cinco marinhas no concelho de Vila Franca de Xira (Dona Ana, Judia, Pequena, Quebradas de Baixo e 
Quebradas de Cima), cuja produção se destinava exclusivamente ao abastecimento desta unidade 
industrial. 

261
 Ainda durante os anos 1950, a CUF era proprietária de quatro marinhas no Barreiro (Branquinho, 

Coitadinha, Nova e Porto do Barro), algo que não era alheio à importância da utilização deste recurso no 
seu processo produtivo. 

262
 Note-se que as primeiras unidades fabris dedicadas à produção de ácido clorídrico e sulfato de sódio 

foram construídas em 1912, “utilizando como matérias-primas o ácido sulfúrico fabricado no Barreiro e 
o sal nacional” (PEREIRA, 2004: 294). 
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utilização, que esteve aliás na base da matriz produtiva inicial desta unidade industrial, 

i.e., a produção de sabões263.  

A importância da salicultura no Estuário do Tejo, em geral, e no ARS, em 

particular, é demonstrada no “Inquérito à Indústria do Sal”, realizado na década de 

1950264, segundo o qual laboravam na Outra Banda265 206 marinhas (i.e. 89,6% do 

total de marinhas existentes no Estuário do Tejo) – Quadro 8 –, verificando-se uma 

maior concentração nos concelhos da Alcochete (89 marinhas) e Moita (81 marinhas).   

 

Quadro 8. Marinhas em actividade nos concelhos do ARS na década de 1950 

Concelho N.º de Marinhas % do Total – ARS 

Alcochetea 89 43,2 

Barreiro 10 4,9 

Moita 81 39,3 

Montijo 25 12,1 

Seixal 1 0,5 

Total – ARS 206 100,0 

Total – Estuário do Tejo 230 - 

a
 São consideradas apenas as marinhas localizadas no concelho de Alcochete 

(excluindo-se, portanto, as marinhas localizadas nas áreas do Rio das Enguias e de 

Vasa Sacos administrativamente pertencentes ao concelho de Benavente).  

Fonte: Elaboração própria com base em CRPQF, in DIAS LOPES, 1954 e FERREIRA DA SILVA, 1958. 

 

Focando-se a análise na sua distribuição territorial (para além do “espartilho” 

dos limites administrativos), a Figura 82 permite corroborar a proposta de FERREIRA DA 

SILVA (1958), segundo a qual ocorriam as seguintes grandes concentrações no Estuário 

do Tejo: do Rio da Moita até à marinha Porto Velho Grande exclusive (31 marinhas); da 

                                                      
263

 “Na indústria de sabão o sal comporta-se como carga ou funciona como agente de relargagem. A 
carga destina-se a dar maior consistência ao produto e, por vezes, a aumentar-lhe o poder detergente. A 
relargagem consiste na separação da glicerina e das impurezas contidas nas matérias-primas do sabão 
propriamente dito” (FERREIRA DA SILVA, 1966: 93-94). 

264
 Considera-se no presente trabalho os inquéritos realizados ao Salgado de Alcochete (1953) e ao 

Salgado do Tejo (1958). 

265
 Designação pela qual eram genericamente conhecidos os territórios da margem Sul do Estuário do 

Tejo. Não obstante, era comum estabelecer-se uma diferenciação entre os territórios da “Outra Banda” 
(que incluíam Almada, Seixal e Barreiro) e os territórios da “Borda de Água” (do qual faziam parte 
Alcochete, Montijo e Moita).  
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marinha Porto Velho Grande inclusive até Barra-a-Barra (25 marinhas); de Barra-a-

Barra até às marinhas da CUF inclusive (10 marinhas); do Rio da Moita, pela estrada do 

Rosário, até ao final do concelho (25 marinhas); Grupo do Batedouro (3 marinhas); 

Grupo de Sarilhos Grandes (8 marinhas); do Bairro Afonsoeiro até ao termo do 

concelho do Montijo (14 marinhas); Grupo do Seixal (uma marinha). Para além destes 

grupos, entende-se que é possível identificar dois outros, correspondentes aos 

conjuntos de marinhas de Alcochete-Samouco, que apresentava a maior concentração 

de todo o Estuário do Tejo (68 marinhas), e do Rio das Enguias (25 marinhas).   

 

Figura 82. Distribuição territorial das marinhas existentes no Estuário do Tejo (1958) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em FERREIRA DA SILVA, 1958; Serviço Cartográfico do Exército, “Carta Militar de 
Portugal” (1961b, 1961c e 1962); Instituto Geográfico do Exército, “Fotografias Aéreas” (1958a, 1958b, 1958c, 

1958c, 1958d, 1958e, 1958f, 1957g). 
 

Em termos de produção, a informação disponibilizada pelos referidos inquéritos 

reporta a anos diferentes: 1953 no caso do concelho de Alcochete e 1957 nos demais 

concelhos. Não obstante, considerando que (i) o número de marinhas (e respectiva 
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área) não terá registado qualquer variação notável neste curto período, (ii) não existe 

notícia de que as safras destes anos tenham registado produções anormais266, e (iii) 

atendendo a que no âmbito do presente trabalho importa ter uma aproximação ao 

valor global da produção de sal no Estuário do Tejo neste período de intensa 

actividade, optou-se por englobar e analisar de forma integrada esta informação. Com 

efeito, verifica-se que a produção ascendeu a 46.854 toneladas no ARS (Quadro 9), 

com destaque para os concelhos de Alcochete267 e Moita que, conjuntamente, 

representaram 79,4% desta produção (45,0% e 34,4%, respectivamente).  

 

Quadro 9. Produção de sal no ARS em meados da década de 1950a 

Concelhob 
Produção por tipo de sal (toneladas) 

Fino Traçado Grosso Industrial Total 

Alcochetec 2.251,00 11.886,00 5.858,00 1.096,00 21.091,00 

Barreiro 864,00 0 147,00 0 1.011,00 

Moita 15.028,00 1.084,50 0 0 16.112,50 

Montijo 3.969,50 2.367,00 2.303,00 0 8.639,50 

Total 22.112,50 15.337,50 8.308,00 1.096,00 46.854,00 

a
 A informação relativa ao concelho de Alcochete refere-se ao ano de 1953, enquanto que nos demais 

concelhos os valores da produção reportam a 1957.
 

b
 Não se considera o concelho do Seixal pois à data realização do Inquérito a única marinha existente 

(marinha Palmeira) já não declarava qualquer produção. 

c
 Considera-se apenas a produção no conjunto de marinhas Alcochete-Samouco. 

Fonte: Elaboração própria com base em CRPQF, in DIAS LOPES, 1954 e FERREIRA DA SILVA, 1958.  

 

Tendo em conta os preços de referência da tonelada na produção, por tipo de 

sal268, verifica-se que são igualmente os concelhos de Alcochete e da Moita aqueles 

onde esta actividade tinha maior significado económico (Quadro 10). O rendimento 

gerado pela produção de sal terá sido, nestes concelhos, de cerca de 3459 e de 3190 

                                                      
266

 Pelo contrário, relativamente ao ano de 1957 refere FERREIRA DA SILVA que a safra foi “muito próxima 
da normal (…), segundo afirmam velhos salineiros” (FERREIRA DA SILVA, 1958: 40). 

267
 Atendendo ao âmbito espacial do presente trabalho de investigação (i.e. as frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS), foi considerada aqui apenas a produção nas marinhas integrantes do conjunto 
Alcochete-Samouco, excluindo-se portanto as que formavam o conjunto do Rio das Enguias. 

268
 Os preços da tonelada de sal na produção, por tipo de sal, eram, à data, os seguintes: sal grosso 

150$00; sal traçado – 170$00; sal fino – 200$00; sal industrial – entre 80$00 e 120$00 (Cf. FERREIRA DA 

SILVA, 1958: 48).  
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contos, respectivamente. No cômputo do ARS, o rendimento da produção de sal 

cifrou-se, então, em 8386 contos.  

 

Quadro 10. Estimativa do valor da produção de sal no ARS em meados da década de 1950a 

Concelhob 
Valor da produção por tipo de sal (1.000 ESC)c 

Fino Traçado Grosso Industrial Total 

Alcocheted 450 2.021 879 110 3.459 

Barreiro 173 0 22 0 195 

Moita 3.006 184 0 0 3.190 

Montijo 794 402 345 0 1.542 

Total 4.423 2.607 1.246 110 8.386 

a
 A informação relativa ao concelho de Alcochete refere-se ao ano de 1953, enquanto que nos demais 
concelhos os valores da produção reportam a 1957.

 

b
 Não se considera o concelho do Seixal pois à data realização do Inquérito a única marinha existente 

(marinha Palmeira) já não declarava qualquer produção.  

c
 Para estimar o valor da produção, foi considerado o preço de referência da tonelada por tipo de sal. No 

caso sal industrial, como os preços oscilavam entre os 80$00 e os 120$00 foi considerado um valor 
médio, i.e. 100$00/tonelada. 

d
 Considera-se apenas a produção no conjunto de marinhas Alcochete-Samouco. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda no que respeita à importância económica desta actividade, há que focar a 

dimensão relativa ao factor trabalho. Do ponto de vista da organização social do 

trabalho nas marinhas da margem Sul do Estuário do Tejo, existiam três categorias de 

salineiros: o mestre, o contramestre e os trabalhadores269. A safra iniciava-se, 

normalmente, em Março/Abril, com as operações de limpeza e preparação das 

marinhas, e culminava em Setembro, com a colheita e conservação do sal270 (Figura 

                                                      
269

 De acordo com FERREIRA DA SILVA, “o mestre tem funções de comando (…). Faz ou orienta o «governo» 
ou «navêgo» da marinha. O contramestre pode substituir o mestre nos seus impedimentos e trabalha, 
normalmente, em todas as operações tecnológicas. Os trabalhadores propriamente ditos dão conta de 
todo o labor das marinhas durante os meses em que dura a safra” (Cf. FERREIRA DA SILVA, 1958: 45). Por 
sua vez, a classificação dos trabalhadores de marinhas proposta por DIAS LOPES (1954) difere nas 
designações (ainda que as funções consideradas para cada classe sejam equivalentes): marnoteiro, 
contramestre e redores. “Há ainda que atender à jovem classe dos aguadeiros, rapazes com menos de 
dezasseis anos, que se encarregam do enchimento de bilhas e potes com água para beber, da confecção 
dos alimentos e da limpeza diária da pousada dos trabalhadores, simultaneamente casa de recolha de 
alfaias e engenhos” (FERREIRA DA SILVA, 1966: 114). 

270
 A conservação ocorria, em geral, na eira (somente no concelho da Moita existiam dois armazéns para 

este efeito) onde o sal era acondicionado em serras revestidas de palha. Estas serras podiam ter uma 
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83), e sua posterior comercialização. Tratava-se, por isso, de uma actividade com um 

forte e marcado carácter sazonal, sendo quase exclusivamente no período em que 

decorria a safra (com uma duração de cerca de 6 meses) que se manifestavam as 

exigências ao nível da mão-de-obra271. 

 

Figura 83. Processo de colheita – rapagem (i) e conservação do sal (ii) na marinha da Guisada 
(Sarilhos Pequenos, Moita) 

  

Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Desconhecido, cedida por Alberto Bolinhas). 

 

 Finalmente, a evolução da produção no Salgado do Tejo demonstra que a 

década de 1960 marcou, simultaneamente, o apogeu e início do declínio desta 

actividade (Gráfico 2). Sendo este um retrato transferível para o espectro da actividade 

salineira nacional, NEVES lembra a este propósito que “a evolução da exploração 

salineira durante o século XX conheceu, até aos finais dos anos 60, períodos alternados 

de estagnação e incremento, ao ritmo das conjunturas económicas e sociais, no 

entanto a década de 60 (…) poderá corresponder ao período áureo da actividade” 

(NEVES, 2005: 132).  

 

 

 

 

                                                      

forma cónica ou prismática, dependendo do espaço disponível na eira (note-se que a segunda forma 
carecia de uma área substancialmente maior).  

271
 No Inverno o encarregado (ou marnoteiro) assegurava a vigilância do alagamento da marinha. Em 

regra, este era o único a exercer funções durante todo o ano.  

(i) (ii)             
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Gráfico 2. Evolução da produção de sal no Salgado do Tejo (1968-2010)a 

 

a
 Para os anos de 1992-1999 e 2002 não é disponibilizada informação estatística. 

Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatísticas Industriais” (1970-1990); INE, “Estatísticas da 
Produção Industrial” (1990); INE, DGPA “Estatísticas da Pesca” (2003-2011). 

 

Vários factores concorreram para este declínio, destacando este autor “a 

abertura de mercados e as modificações tecnológicas na pesca e na indústria [que] 

levaram a um colapso quase total da actividade” (NEVES, 2005: 132). No âmbito das 

modificações tecnológicas conta-se a introdução e progressiva generalização da 

conservação a frio, tanto a nível doméstico como industrial, cujo efeito na redução do 

consumo de sal foi assinalável. Conta-se igualmente o desenvolvimento da produção 

industrial, cujo sal era comercializado a um preço mais competitivo que aquele 

produzido pelo método artesanal. Para além destes factores, há que referir também o 

forte declínio da pesca do bacalhau (Gráfico 3), com reflexos no consumo directo por 

parte desta actividade fortemente consumidora de sal, como também no consumo por 

parte da indústria da secagem natural de bacalhau. 

 

 

 

 

 



PARTE II – AS METAMORFOSES FUNCIONAIS DAS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL 

252 

Gráfico 3. Bacalhau desembarcado no Porto de Lisboa (em verde) e seu rendimento em seco 
(toneladas), 1950-1980 

 

Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1951-1965); INE, “Estatísticas Agrícolas e 
Alimentares” (1966-1969); INE, “Estatísticas da Pesca” (1970-1981). 

 

Certo é que as marcas desta ocupação se mantiveram indeléveis até à 

actualidade nas frentes ribeirinhas do ARS272. Tais estruturas, funcionalmente 

obsoletas, continuam a ocupar uma importante extensão neste território, não sendo 

expressivos os casos de áreas de antigas marinhas aterradas e/ou reconvertidas para 

novos usos/funções273. Ainda que agora desprovidas de função produtiva, permanece 

actual a incidência territorial da descrição realizada por FERREIRA DA SILVA: “as salinas, na 

margem esquerda, desenvolveram-se na periferia de uma concavidade do Rio, 

confinando com ele quase continuamente do Barreiro até ao Montijo” (FERREIRA DA 

SILVA, 1958: 3), a que se soma o conjunto de Alcochete-Samouco274. Neste conjunto 

                                                      
272

 O Anexo VIII apresenta alguns exemplos de marinhas, integrantes dos antigos grupos existentes no 
ARS, cujas estruturas ainda se mantêm na actualidade. 

273
 São exemplos destas excepções as marinhas da CUF no Barreiro (aterradas aquando da expansão 

deste complexo industrial), a marinha Palmeira no Seixal (aterrada aquando da instalação da Siderurgia 
Nacional) ou, mais recentemente, uma marinha de Alhos Vedros (aterrada aquando da construção do 
Parque das Salinas) e uma marinha do Grupo de Sarilhos Grandes reconvertida para aquicultura.     

274
 Considera FERREIRA DA SILVA que “é, com efeito, na margem sul do curso inferior do Tejo que este 

Salgado fixa os traços mais nobilitantes da salicultura ribeirinha, cuja expressão fisionómica dominante 
reside em Alcochete” (FERREIRA DA SILVA, 1966: 113). 
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laboram as únicas marinhas presentemente em actividade no Estuário do Tejo: as 

denominadas “Salinas do Samouco”, geridas pela Fundação para a Protecção e Gestão 

das Salinas do Samouco275, e a “Salina do Brito”, integrante do Núcleo do Sal do Museu 

Municipal de Alcochete. 

 

I.1.1.2. Actividade Piscatória 

Quanto à pesca, esta foi desde cedo impulsionada pela abundância de recursos 

haliêuticos no Estuário do Tejo276, a qual favoreceu o desenvolvimento de várias 

comunidades piscatórias, distribuídas por diferentes núcleos instalados nas frentes 

ribeirinhas estuarinas, tanto na margem Norte como na margem Sul. Se é certo que na 

margem Sul as comunidades piscatórias eram constituídas, essencialmente, por 

autóctones, à margem Norte chegaram pescadores provenientes de outras regiões do 

país, nomeadamente os oriundos da ria de Aveiro – Ílhavo, Murtosa e Ovar (os varinos) 

– e de Vieira de Leiria (os avieiros). Primeiro aqui acorrendo sazonalmente para a 

pesca do sável277, num fluxo migratório que, no caso dos varinos, ter-se-á iniciado 

ainda durante o século XVIII. Depois aqui se instalando em definitivo, como são os 

casos dos núcleos piscatórios avieiros de Vila Franca de Xira, Alhandra e Póvoa de 

Santa Iria278, cujo assentamento teve lugar entre 1905 e 1939. Já os varinos terão 

iniciado a sua fixação no Estuário do Tejo no decorrer da primeira metade do século 

XIX, aqui ocupando “lugares de maior produção e de mais fácil acesso aos mercados – 

Lisboa, Belém, Sacavém, Alhandra e Vila Franca de Xira” (ANTUNES DIAS e MARQUES, 

                                                      
275

 Em conformidade com as especificações do Decreto-lei n.º 306/2000, de 28 de Novembro, até ao ano 
de 2009 e, desde então, de acordo com o Decreto-lei n.º 36/2009, de 10 de Fevereiro.  

276
 Sobre a abundância de efectivos piscícolas neste estuário é interessante recuperar a descrição feita 

por dois cruzados ingleses no século XII, segundo os quais “há nele tanta abundância de peixe que os 
habitantes acreditam que dois terços da sua corrente são de água e outro terço são de peixe” (cit in 
ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999: 88). Naturalmente exagerada, esta descrição não deixa de constituir um 
indicador da abundância de peixe à data aqui existente.   

277
 “Muitos dos pescadores migrantes desta praia [Vieira de Leiria], que se dirigiram no Inverno para o 

Tejo com o objectivo de participar na pesca sazonal do sável, foram-se fixando em várias áreas 
marginais ao rio, onde construíram palheiros palafíticos” (SOUTO, 1998: 78). 

278
 Um processo para o qual terá contribuído “a crise na pesca oceânica com artes de arrastar para a 

praia (xávega), basicamente devido ao desenvolvimento da pesca da sardinha com traineiras 
motorizadas, a grande responsável pela decadência das xávegas” (SOUTO, 1998: 79). 
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1999: 88). Relativamente às comunidades piscatórias da margem Sul do Estuário do 

Tejo, BALDAQUE DA SILVA destacava as correspondentes aos três principais portos de 

pesca aqui existentes em finais do século XX – Trafaria, Seixal e Barreiro279 – aos quais 

acresce Aldeia Galega280, por onde dava entrada uma parte considerável do peixe 

proveniente do rio (Cf. BALDAQUE DA SILVA, 1891: 131-132) – Figura 84. A estes núcleos 

juntar-se-ia mais tarde Alcochete281.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
279

 Ainda de acordo com os levantamentos efectuados por este autor, existiriam em meados do último 
quartel do século XIX (1885-1886) “doze botes e bateis do Barreiro e Seixal, tripulados por cento e 
quarenta e quatro homens, que durante todo o anno exploram as águas do Tejo; vinte canôas da 
Trafaria com cento e vinte homens de tripulação, que tambem empregam na pesca fluvial (…)”(BALDAQUE 

DA SILVA, 1891: 132). 

280
 Segundo CORREIA, “em meados do século XIX, a frota piscatória da então Aldeia Galega oscilou entre 

11 e 16 botes, compreendendo entre 79 e 110 pescadores, à média de 7 homens por embarcação” 
(CORREIA, 2010: 19). A propósito da aprovação de legislação que, nos finais da década de 1930, tornou 
obrigatória a utilização de malha mais larga nas redes de pesca, este autor dá nota de um ofício enviado 
ao presidente da Câmara Municipal do Montijo (CMM) por Manuel Ferreira Giraldes Júnior (em nome 
da Comissão de Pescadores do Montijo), o qual apontava para a existência de cerca de 300 pescadores 
nesta comunidade: “Por ordem da Capitania, estão proibidos de pescar no rio, desde o dia 7 deste mês 
[Julho de 1939], os pescadores desta Vila. São perto de tresentos homens, com as respectivas famílias, 
ou sejam, aproximadamente, novecentas pessoas, que são atiradas para a miséria” (cit in CORREIA, 2010: 
22).  

281
 De acordo com CRUZ, o desenvolvimento do núcleo piscatório de Alcochete está relacionado com a 

gradual perda de importância desta actividade no Montijo, fruto da diversificação da base económica 
local: “é o caso de Alcochete, vila em que não se regista memória de alguma vez ter havido campanhas 
de pesca mas em que há poucos anos estas se começaram a organizar e a praticar métodos correntes 
em Aldeia Galega onde, pelo contrário, a pesca já se tornou secundária” (CRUZ, 1973: 56).  
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Figura 84. Principais núcleos piscatórios e territórios de pesca no ARS em meados do século XX 

 
Fonte: Adaptado de SOUTO, 2012. 

 

Para além de uma dimensão patrimonial imaterial, estes núcleos piscatórios, que 

se desenvolveram até meados do século XX, imprimiram na paisagem ribeirinha uma 

marca relevante ao nível arquitectónico e no traçado da malha urbana: os “bairros 

piscatórios”. Note-se que, não obstante as transformações socioeconómicas, 

urbanísticas e arquitectónicas entretanto ocorridas, a matriz identitária subjacente à 

sua génese piscatória está ainda presente nalguns destes núcleos. Tome-se como 

exemplo os casos do Barreiro e do Montijo. 

No primeiro caso – núcleo do Barreiro Antigo –, “duas comunidades estiveram na 

origem da povoação [do Barreiro] – uma piscatória e outra agrícola – tendo impresso 

distintos modos de ocupação e organização urbana que são bem perceptíveis no 

traçado do bairro” (CMB, 2007: 3). No caso da comunidade piscatória, esta “implantou-

se ao longo da Rua Direita de Palhais, hoje denominada Rua Conselheiro Joaquim 

António de Aguiar que constituía a frente da vila sobre o rio Tejo, configurando uma 

ocupação linear, equidistante da margem da Praia Norte, mas de costas voltadas ao 
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rio, a fim de oferecer protecção contra os ventos fortes e húmidos provenientes dessa 

direcção” (CMB, 2007: 3).  

Uma implantação humana cuja localização não foi indiferente à proximidade ao 

rio e cuja morfologia (originária dos séculos XVII e XVIII), garantindo a 

adaptação/protecção às condições climáticas, não ignorou a acessibilidade à praia 

através de pequenas ruas (i.e. travessas) perpendiculares ao plano de água estuarino. 

Sobre este mesmo eixo, refere ainda CRUZ que a sua “primitiva toponímia indica o 

carácter das primeiras habitações de pescadores, cuja substituição pelas casas hoje 

existentes, em geral térreas, de taipa ou mesmo de pedra, parece relevar, desde o 

princípio, um propósito, incipiente embora, de urbanização da área” (CRUZ, 1973: 287) 

– Figura 85. 

 

Figura 85. Localização da Rua Conselheiro Joaquim António de Aguiar (i) e edifícios que 
substituíram as antigas habitações de pescadores (ii), Barreiro  

  
Fonte: Elaboração própria; Própria, 2013. 

 

Por seu turno, no caso do Montijo, a herança da implantação da antiga 

comunidade piscatória faz-se notar no Bairro dos Pescadores, o primitivo aglomerado 

de pescadores, cuja morfologia “é caracterizada pela existência de uma cadastro 

peculiar que origina um conjunto de quarteirões de malha regular, com ruas 

perpendiculares entre si, que apenas a linha do rio fez desalinhar” (DCEA/FCT/UNL, 2000: 

12) – Figura 86. Um arranjo que “sugere ter-se desenvolvido na última metade do 

século XVIII, à semelhança de outros da época de Pombal” (CRUZ, 1973: 308). 

 

(i) (ii)             
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Figura 86. Localização do “Bairro dos Pescadores” (i) e habitações da comunidade piscatória 
(ii), Montijo  

  
Fonte: Elaboração própria; Própria, 2013. 

 

Neste mesmo sentido, CRUZ caracteriza este bairro da seguinte forma: “composto 

por artérias regulares, cortadas por travessas do mesmo tipo, o bairro dos pescadores 

é constituído, em geral, por casario humilde, térreo ou de andar, na vizinhança de 

viveiros de peixe (…). Próximo deles conquistou-se, à água parada dos esteiros, terreno 

para construção das casas cujas portas se defendem, muitas vezes, por delgados 

tapumes de tijolo ou de cimento, com vários palmos de altura, destinados a travar a 

mansa invasão das águas que extravasam dos «muros», quando há cheias no Tejo” 

(CRUZ, 1973: 307). É interessante notar que estes elementos de protecção das 

habitações continuam a integrar as características arquitectónicas de parte das 

pequenas e tradicionais casas que serviram de habitação à comunidade piscatória 

(Figura 87)282.  

 

 

 

 

 

                                                      
282

 O problema das inundações nas áreas baixas do Bairro dos Pescadores perdurou até à actualidade. 
Tendo em vista a sua resolução, foi aprovada, no âmbito do PORL, uma intervenção no sistema de 
drenagem superficial de águas pluviais, que consistiu na implementação de uma rede de drenagem 
superficial independente da rede de drenagem em profundidade). 

(i) (ii)             
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Figura 87. Elementos de protecção das habitações contra as inundações do Tejo (i) e exemplo 
de pintura das fachadas dos edifícios (ii), Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Um bairro onde, do ponto de vista da volumetria, predominam os edifícios de 

um e dois pisos, e que se diferencia ainda pelas pinturas das fachadas com cores 

garridas283 (Figura 87) e pela presença marcante de elementos religiosos (Figura 88). 

 

Figura 88. Exemplos de elementos religiosos presentes nas fachadas dos edifícios do “Bairro 
dos Pescadores”, Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Numa outra dimensão, também ela indiciadora da relevância da actividade 

piscatória, o Estuário do Tejo formulou-se como o contexto territorial que serviu de 

                                                      
283

 À semelhança de outras povoações ribeirinhas, como é o caso de Sarilhos Pequenos (Moita) – Figura 
AIII-9 (Anexo III) –, ainda é possível encontrar neste bairro do Montijo algumas habitações que utilizam 
redes de pesca na porta de entrada para garantir alguma privacidade em relação ao exterior (embora 
tratando-se de um hábito em declínio, é ainda usual nestas comunidades que a porta de acesso à rua 
permaneça aberta durante o dia) e para protecção contra insectos (Figura AIII-9, Anexo III).  

(i) (ii)             
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suporte ao desenvolvimento de diferentes tipos de embarcações tradicionais de pesca, 

algumas utilizadas predominantemente por comunidades específicas (e.g. a Muleta de 

pesca, utilizada pelas comunidades piscatória do Barreiro e Seixal). Embarcações cujas 

características foram, em grande medida, determinadas (i) pelas condições naturais 

das suas áreas de operação (esteiros, Mar da Palha ou fora da barra), (ii) pela 

necessidade de adaptação às artes utilizadas (por sua vez moldadas às condições 

naturais e às espécies piscícolas a capturar), e (iii) pelas evoluções técnicas e 

tecnológicas. Entre estas embarcações tradicionais contam-se os seguintes tipos de 

embarcações à vela: 

• Muleta de pesca – embarcação utilizada até aos finais do século XIX (sendo 

então substituída pelo Bote da Tartaranha)284, com recurso à arte 

tartaranha e que operava, essencialmente, entre o Cabo da Roca, o Cabo 

Espichel e o Bugio (Cf. CURTINHAL, 2007: 41) – Figura 89. 

• Bote da Tartaranha – embarcação utilizada até ao final do primeiro quartel 

do século XX, com recurso à arte de tartaranha, apresentando um velame 

similar à Muleta (Figura 89). O Bote da Tartaranha operava na mesma área 

desta última embarcação.  

 

Figura 89. Muleta de pesca (i) e Bote da Tartaranha (ii) durante a faina  

  

Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção/Autor desconhecido (Código de Referência: PT/AMLSB/ORI/000145); 
Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção/Autoria desconhecida (Código de Referência: PT/AMLSB/LSM/000382). 

                                                      
284

 Segundo BALDAQUE DA SILVA, “das antigas e originaes muletas de pesca do Barreiro e Seixal, resta hoje 
apenas uma desarmada, tendo sido substituidas as muitas que ali havia pelos modernos botes e bateis 
de arrastar, sendo alem d’isso o numero d’estes actualmente muito reduzido” (BALDAQUE DA SILVA, 1891: 
135). 

(i) (ii)             
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• Canoa da Picada, Canoa Enviada do Montijo, Canoa Enviada do Seixal, 

Canoa Enviada do Barreiro285 – embarcações velozes que faziam o 

transbordo entre as embarcações de pesca e os cais do Estuário do Tejo, 

assegurando as funções essenciais (i) de abastecimento das unidades que 

operavam na faina e (ii) de transporte do pescado fresco para os mercados 

das principais povoações ribeirinhas, com destaque para o Cais da Ribeira, 

em Lisboa (Figura 90). 

 

Figura 90. Canoa da Picada (em segundo plano, à esquerda) atracada na Ribeira Nova, Lisboa 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da APL – Administração do Porto 

de Lisboa, SA (Autoria: Desconhecido). 

 

• Canoa do Alto – embarcação, de dimensão variável, utilizada na faina da 

pesca do alto. 

• Canoa Grande da Trafaria – embarcação também utilizada na pesca, com 

recurso a várias artes (e.g. arte do tapa-esteiros), tendo ainda funções 

                                                      
285

 As Enviadas eram embarcações com comprimento variável, compreendido aproximadamente entre 
os 8 e os 12m. Apresentavam “linhas finas para a velocidade, com a borda colorida e uma faixa 
contrastante por baixo da cinta”, o mastro caía “para vante e a sua verga [ultrapassava] o capelo”, o 
qual tinha “uma cabeleira para evitar o desgaste da parte inferior da vela” (LEITÃO, 2002: 32). 
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semelhantes à Canoa da Picada e às Canoas Enviadas, ao realizar o 

transporte do pescado para terra286. 

• Bote de Tapa-Esteiros – embarcação de pesca com características muito 

próximas das Canoas Enviadas287, e que trabalhava normalmente em 

associação com estas. Os Botes pescando e as Canoas Enviadas 

transportando o produto da faina (Cf. LEITÃO, 2002: 32).  

• Canoa Pequena da Trafaria – embarcação de pesca de pequeno porte 

(cerca de 3,0 a 6,5m de comprimento), com pintura semelhante à Canoa 

Grande da Trafaria (Cf. LEITÃO, 2002: 35). 

• Bateira do Tejo – embarcação de pequeno porte, de forma alongada e 

fundo chato, utilizada na pesca fluvial nomeadamente pelos pescadores 

avieiros (Figura AIII-10, Anexo III).  

 

Com o desaparecimento das Muletas no século XIX e dos Botes da Tartaranha 

ainda durante o primeiro quartel do século XX, permaneciam em actividade, em 

meados deste século, os diferentes tipos de Canoas, os Botes de Tapa-Esteiros, assim 

como as Bateiras do Tejo. Estas últimas ainda hoje utilizadas, recorrendo ao motor fora 

de borda como meio de propulsão. Já a utilização das Canoas veleiras entrou em 

declínio nos anos 1960 – em virtude da progressiva introdução de embarcações 

motorizadas (as Motoras288), num processo a que não foi alheio o impulso à 

                                                      
286

 Trata-se de uma embarcação “quase idêntica ao Bote de Tapa-Esteiros e à Enviada do Barreiro, mas 
possuía um aparelho mais baixo do tipo do mar fora, tinha uma proa mais alta, e era pintada de preto, 
sem faixas coloridas ou áreas decoradas no casco” (LEITÃO, 2002: 32). 

287
 Segundo LEITÃO, “quando está atracado à Enviada, o Bote de Tapa-Esteiros pode ser identificado pela 

sua côr preta, pela ausência de cabeleira e pela posição da verga em relação ao mastro (…). As 
diferenças adicionais que se notam a curta distância são: a ausência de contra-orças no Bote, que são 
utilizadas na Enviada para controlar a verga (…); a popa revirada do Bote, em «rabo de peixe», ao 
contrário da popa larga e rectangular da Enviada e de todas as Canoas (…); e finalmente a maior boca e 
formas mais cheias do Bote que não se notam facilmente quando as embarcações estão na água” 
(LEITÃO, 2002: 32). 

288
 Designação genérica atribuída às embarcações de pesca com coberta e propulsão motorizada (motor 

de bordo). Esta última característica conferia-lhes maior manobrabilidade e eficiência que as Canoas 
veleiras (e.g. menores exigências em termos de recursos humanos, possibilidade de realização de um 
maior número de lances, capacidade para assegurar uma maior cobertura territorial, menor 
dependência dos factores climatéricos), aspecto que determinou o desaparecimento destas últimas. É 
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modernização de embarcações e aparelhagem que os I e II Planos de Fomento 

procuraram imprimir –, tendo a utilização destas embarcações sido abandonada por 

completo em meados dos anos 1970289. 

Certo é que ao longo do século XX a diversificação da base económica dos 

concelhos ribeirinhos do Estuário do Tejo (nomeadamente com o despontar de 

algumas actividades industriais, por exemplo a indústria corticeira) acabou por se 

reflectir numa gradual perda de importância relativa da actividade piscatória. Uma 

tendência que se acentuou já na segunda metade deste último século com o declínio 

efectivo da pesca, explicado regionalmente por vários factores: (i) o depauperamento 

dos recursos devido à utilização de artes lesivas (SOUTO, 1998; ANTUNES DIAS e MARQUES, 

1999; ICNB, 2007); (ii) a poluição provocada por efluentes domésticos e industriais290 

(SOUTO, 1998; ICNB, 2007); e, (iii) um quadro regulamentar mais restritivo, 

determinando o menor interesse económico da actividade piscatória291 (SOUTO, 1998). 

Com efeito, na década de 1980 o número de embarcações de pesca 

artesanal/pequena escala registadas nos portos do ARS não ia além das 313 unidades, 

com uma clara predominância do porto de pesca da Trafaria (que inclui as 

embarcações que fazem o armamento na Cova do Vapor, Trafaria e Porto Brandão), a 

partir do qual operavam 201 embarcações (64,2% do total de embarcações registadas 

em portos do ARS) – Quadro 11. De notar que a comunidade da Trafaria desenvolve, 

essencialmente, uma pesca costeira, sendo a pesca estuarina territorialmente 

delimitada pelo Gargalo do Tejo (Figura 84).  

                                                      

de salientar que algumas Canoas da Pesca foram integralmente reconvertidas em motoras – fazendo-se 
apenas o aproveitamento do casco (são os casos das Motoras “Lubélia Maria” e “Alerta do Mar” – Figura 
AIII-11, Anexo III) –, enquanto que noutras foram instalados motores de bordo (é o caso da Canoa 
“Deolinda Maria” – Figura AIII-12, Anexo III). 

289
 “As canoas da pesca começaram a deixar de ser usadas por volta de 1965. No início de 1970 o 

declínio tinha sido já quase total. Foi aí entre 1974-1976 que desaparecem de vez do Tejo”. Informação 
oral: José Maria dos Santos – Pescador do Montijo entre 1966 e 1991 (2013, 63 anos de idade). 

290
 De acordo com SOUTO, a poluição causou o desaparecimento de várias espécies do Tejo, destacando 

este autor o sável, a savelha e a lampreia do Tejo (Cf. SOUTO, 1998: 85). 

291
 Com a publicação do Regulamento da Pesca nas Águas Interiores não Oceânicas do Rio Tejo (Portaria 

n.º 569/90, de 19 de Julho), “os pescadores viram-se, de um dia para o outro, impossibilitados de utilizar 
as artes que lhes proporcionavam maior rendimento, pelo menos durante grande parte do ano” (SOUTO, 
1998: 84). 
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Quadro 11. Número de embarcações e pescadores por Porto de Pesca do ARS (1984) 

Porto de Pesca 
Motoras Botes Total 

N.º Embarc. Pescadores N.º Embarc. Pescadores N.º Embar. Pescadores 

Alcochete 5 12 29 37 34 49 

Barreiro 7 10 20 20 27 30 

Montijo 15 40 24 35 39 75 

Seixal 3 6 9 9 12 15 

Trafaria 27 49 174 174 201 223 

Total 57 117 256 275 313 392 

Fonte: Adaptado de FRANCA e COSTA, 1984 in ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999. 

 

Na década seguinte, mais precisamente em 1996, a informação recolhida por 

ANTUNES DIAS e MARQUES (1999) mostra que o número de embarcações nestes portos 

havia declinado -13,7% face a 1984, fixando-se em 270 unidades. Se no caso da 

Trafaria – o principal porto de pesca do ARS – a frota se mantinha praticamente 

inalterada (com apenas menos duas embarcações que em 1984), nos demais portos a 

quebra foi de -36,0% (i.e. menos 40 unidades). Dados indicativos da constituição da 

pesca como actividade económica com expressão residual naqueles que se constituíam 

historicamente como os núcleos piscatórios do ARS, com a excepção do núcleo da 

Trafaria, onde ainda mantém alguma importância social e económica (Figura 91). 

 

Figura 91. Vista do Porto de Pesca da Trafaria (i) e respectivos armazéns de aprestos292 (ii)  

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

                                                      
292

 Estes pequenos armazéns foram construídos em 1990, numa iniciativa conjunta entre a APL e a Junta 
de Freguesia da Trafaria. 

(i) (ii)             
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I.1.2. Actividades Aquícolas: Ostreicultura 

Da riqueza do Estuário do Tejo em recursos haliêuticos explorados no período 

em apreço conta-se ainda a apanha da ostra portuguesa (Crassostrea angulata)293. 

Uma actividade que teve, num primeiro momento, um importante significado 

económico até à década de 30 do século XX, altura em que a sua apanha foi 

interdita294. Com a abertura do Posto de Depuração de Ostras do Tejo (Rosário, Moita) 

em 1954 (um investimento enquadrado no I Plano de Fomento), e com a promulgação, 

no mesmo ano, do Decreto-lei 39.644, de 11 de Maio295, esta actividade foi retomada. 

Atendendo às boas condições naturais propiciadas pelo Estuário do Tejo para o 

desenvolvimento deste bivalve296, o levantamento da interdição da apanha traduziu-se 

num rápido florescimento da actividade, impulsionado pela procura externa297 (com 

destaque para o mercado francês que, em 1954, importava cerca de metade da 

produção ostreícola nacional, ultrapassando o Reino Unido que durante décadas havia 

                                                      
293

 A título de exemplo refira-se que na área do Montijo existem referências à exploração deste bivalve 
desde 1550 (Cf. AZEVEDO, 2001: 11). Importa ainda acrescentar que as primeiras referências à exportação 
de ostras neste concelho remontam ao século XIX, mais precisamente a 1868 (Cf. BALDRICO, 2002: 151). 

294
 A apanha de ostras no Estuário do Tejo foi interdita, num primeiro momento, na área do Montijo. 

Através da Portaria n.º 4325, de 09 de Janeiro de 1926, o Ministro da Marinha deliberou a proibição da 
apanha de ostras “na margem Sul do Tejo, na parte que vai desde a Cala, na Lançada, até próximo do 
Moinho ao sul de Aldeia Galega”. Posteriormente, o Decreto n.º 19.242, de 15 de Janeiro de 1931, 
aprovou o “Regulamento de Salubridade da Indústria Ostreícola”, o qual confirmou a proibição da 
apanha de ostras nesta área do Montijo, assim como em toda a margem Norte do Estuário do Tejo. Em 
1939 uma Portaria do Ministério da Marinha veio considerar insalubres todas as concessões ostreícolas 
dos estuários do Tejo e do Sado, interditando definitivamente a sua exploração. Importa ainda salientar 
que, como recorda AZEVEDO, já em 15 de Dezembro de 1868, tinham sido “estabelecidas pela primeira 
vez restrições relativas ao tempo e forma de apanha de ostra, de modo a evitar o esgotamento rápido 
dos bancos de ostras, o qual se veio a verificar a partir de 1887” (AZEVEDO, 2001: 11). 

295
 Este diploma regula a atribuição de concessões ostreícolas e cria, na Direcção-Geral da Marinha, a 

Comissão Permanente de Malacologia (com o objectivo de estudar as questões relacionadas com a 
salubrização e exploração dos moluscos testáceos). No seu Artigo 6.º determina que “as ostras 
provenientes dos bancos do Tejo e do Sado e estabelecimentos ostreícolas e as oriundas de quaisquer 
bancos naturais considerados insalubres (…) só poderão ser postas à venda depois de depuradas no 
Posto de Depuração de Ostras do Tejo ou noutros que venham a ser criados”. 

296
 De acordo com VILELA, “as condições naturais são excelentes, ou seja, a temperatura e salinidade 

variam entre limites propícios à reprodução e desenvolvimento de ostras” (VILELA, 1975 cit in ANTUNES 

DIAS e MARQUES, 1999: 61). 

297
 Até porque a interdição da apanha que perdurou por mais de uma década e meia ter-se-á 

repercutido na perda do hábito de consumo nacional. De tal forma que no II Plano de Fomento foi 
enfocada a necessidade de se desenvolver “nas diferentes camadas da população portuguesa o hábito 
de incluir as ostras na sua alimentação” (Presidência do Conselho, 1958b: 58). 
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sido o principal consumidor de ostra portuguesa). De tal forma que, no início dos anos 

1960, foram instalados e equipados os postos de captação de larvas e os parques de 

criação e engorda de ostras na Ilha do Montijo (ou “Ilha do Rato”)298. 

Com efeito, na década de 1960, cerca de 2237 ha de terrenos do Domínio 

Público Marítimo (DPM) do Estuário do Tejo estavam concessionados a 

estabelecimentos ostreícolas (concessões e depósitos) – licenciados ou em tramitação 

–, número que ascendia a 123 unidades, com um significado não negligenciável ao 

nível do emprego gerado299. Segundo ANTUNES DIAS e MARQUES, àquela área há ainda 

que “adicionar-se 400 ha (área do chamado Banco de Reserva onde não podia haver 

formulação de pedidos) perfazendo assim 2.637 ha” (ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999: 

62). Tal como é possível observar na Figura 92, as áreas de exploração implantadas na 

zona intertidal de vasas localizavam-se predominantemente na margem Sul do 

Estuário do Tejo, com forte concentração nos concelhos do Seixal e Alcochete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
298

 Note-se que já antes tinham sido construídos viveiros nesta ilha (Figura AIII-13, Anexo III). Tal como a 
Figura AIII-13 (Anexo III) demonstra, as ruínas destas instalações são ainda visíveis no local.  

299
 O emprego sazonal gerado pela apanha de ostras no Estuário do Tejo não terá divergido do 

verificado no Estuário do Sado (uma vez que a área concessionada a estabelecimentos ostreícolas era 
equivalente: 2394,5 ha no Estuário do Sado e 2237,0 ha no Estuário do Tejo), onde garantia o emprego a 
cerca de 4000 pessoas de ambos os sexos (Cf. AGRIPINO, 2009: 2). 
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Figura 92. Estabelecimentos ostreícolas (concessões e depósitos), licenciados ou em 
tramitação, no Estuário do Tejo, na década de 1960 

 

Fonte: Adaptado de ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999. 
 

A evolução das concessões e da extracção de ostras em viveiros a nível nacional 

(Gráfico 4) demonstra precisamente este incremento resultante do arranque da 

exploração nos estuários do Tejo e do Sado em 1954, com um aumento muito 

significativo da área concessionada (que passa de 218 ha em 1954 para 792 ha em 

1955, ascendendo a 2054 em 1957) e da extracção ostreícola (que se cifrava em 3946 

toneladas em 1954, para dois anos depois se fixar em 35.505 toneladas).  
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Gráfico 4. Viveiros concessionados (área) e extracção de ostras (1950-1980), em Portugal 
Continental 

 

Fonte: Elaboração própria com base em INE, Estatísticas Industriais (1951-1965); INE, Estatísticas Agrícolas e 
Alimentares (1966-1969); INE, Estatísticas da Pesca (1970-1981). 

 

O Gráfico 4 permite igualmente perceber que o auge da extracção ostreícola em 

viveiros foi atingido em 1963, com cerca de 255 mil toneladas, tendo este crescimento 

da actividade impulsionado a actualização da regulamentação sobre ostreicultura300. A 

partir deste ano regista-se, contudo, uma tendência de decréscimo da produção, a 

qual se acentuou entre 1972 e 1973, passando a extracção de 109 mil para menos de 2 

mil toneladas. Esta evolução reflecte, de forma clara, o forte declínio dos efectivos de 

ostras nos estuários do Tejo e no Sado301, que ocorreu precisamente neste período (o 

número de explorações de ostras concessionadas no Estuário do Tejo não ia além das 

8 unidades em 1972). De tal forma que nos primeiros anos da década de 1970 o Posto 

                                                      
300

 Uma actualização materializada pelo Regulamento da Indústria Ostreícola (Decreto n.º 47.326, de 21 
de Novembro de 1966) que, no contexto da regulamentação da actividade, evidenciava uma 
preocupação clara com (i) a preservação dos bancos naturais, (ii) o aumento da rentabilidade das 
explorações, e (iii) a garantia de inocuidade do alimento.  

301
 Num estudo conduzido por SOARES FERREIRA e CACHOLA sobre o possível aproveitamento das ostras do 

Tejo quando transplantadas para locais adequados, publicado em 1969, constatava-se já que “no 
decorrer dos últimos anos verificou-se um agravamento do estado das ostras do estuário do Tejo, 
atribuído à poluição das águas, que terá sido a causa da extinção dos bancos da zona Alhos Vedros-
Moita-Montijo”, acrescentando estes autores que “na generalidade do estuário, certamente devido à 
mesma causa, é má a qualidade das ostras principalmente na zona do Seixal” (SOARES FERREIRA e CACHOLA, 
1969: 3). 
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de Depuração de Ostras do Tejo deixou de receber ostras provenientes destes 

estuários, laborando desde então, e até 1996, com ostras oriundas de outros locais (Cf. 

ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999: 63). 

No Estuário do Tejo – à semelhança do Estuário do Sado –, o desaparecimento 

dos efectivos ostreícolas é indissociável da poluição provocada pelo forte crescimento 

populacional e industrial, em particular da grande indústria da construção e reparação 

naval que se instalara neste estuário302.  

Com o declínio da ostreicultura a partir de meados da década de 1960, a que se 

seguiu o seu desaparecimento no início dos anos 1970, prevaleceu como marca da 

actividade nas frentes ribeirinhas estuarinas o Posto de Depuração de Ostras do Tejo 

(que, conforme referido anteriormente, funcionou até 1996), isto além dos bancos de 

cascas de ostras, correspondentes às antigas ostreiras, visíveis ainda hoje nalguns 

locais durante a baixa-mar (e.g. na zona de Alburrica, Barreiro – Figura AIII-14, Anexo 

III).   

 

I.2. Actividades Agrícolas 

No que respeita às actividades agrícolas desenvolvidas na margem Sul do 

Estuário do Tejo, afirma CRUZ que, no exórdio da segunda metade do século XX, a sua 

paisagem comprovava “a generalização de um arranjo em que as vinhas e as fazendas 

de trigo são recessivas em relação aos produtos de horta destinados ao consumo dos 

citadinos” (CRUZ, 1973: 91). Uma dinâmica de conversão que terá começado a esboçar-

se no último quartel do século XIX303, com (i) o desincentivo à produção de vinho 

                                                      
302

 Concretizando, o tributil-de-estanho (TBT) utilizado nas tintas anti-vegetativas aplicadas nos cascos 
dos navios, provocou alterações no metabolismo do cálcio e, bem assim, deformações nas conchas das 
ostras, indutoras da sua mortalidade (PHELPS e PAGE, 1997; ANTUNES DIAS e MARQUES, 1999; ICNB, 2007). 
Este composto terá ainda provocado o desaparecimento do nanoplâncton que constituía a principal 
fonte de alimento deste bivalve (ICNB, 2007: 187). 

303
 Ainda que, em vários momentos, se verifiquem movimentos de avanço e recuo das áreas afectas a 

estas produções ao longo de toda primeira metade do século XX. Sobre a ocupação das frentes 
ribeirinhas estuarinas do ARS no derradeiro quartel do século XIX, RIBEIRO apresenta o seguinte retrato: 
“Da vila do Seixal à vila de Alcochete, todo o solo é uma quinta seguida; é o jardim da margem esquerda 
do Tejo, recortado por variados seios, cujas beiras são banhadas pelas águas do rio: pois a activa cultura 
que ali se nota, a variedade e abundância da produção agrícola, se, em parte são devidas à vizinhança 
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decorrente das várias pragas e doenças que atacaram a vinha (com destaque para a 

filoxera), mas também com (ii) a concorrência crescente do Vinho do Porto, no caso 

dos vinhos licorosos regionais, e dos vinhos comuns de outras proveniências 

territoriais que passaram a abastecer o mercado lisboeta em resultado da 

acessibilidade conferida pelo desenvolvimento da ferrovia (Cf. CRUZ, 1973: 86). 

Com efeito, após um período de cerca de um século em que a vinha ganhou 

terreno, como resultado do incentivo à sua plantação pelas oportunidades de 

escoamento do vinho comum aqui produzido (em primeiro lugar para o mercado 

lisboeta, mas também para os mercados de exportação), esta tendência começou a 

esbater-se. Ainda assim, no período compreendido entre 1884-1888 e 1911 (Gráfico 

5), somente Almada denotava um declínio efectivo da produção vitivinícola (-18,6%), 

que contrastava com os crescimentos assinaláveis de Alcochete (1072,7%)304, Barreiro 

(915,2%) e Moita (187,3%), embora aqui a expressividade de tais acréscimos deva ser 

relativizada pelo facto de ser suportada por uma produção de base reduzida 

(respectivamente 3411 hl, 985 hl e 4177 hl em 1884-1888). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

do Tejo e à facilidade de aí se obterem adubos baratos, não o são menos ao braço do trabalhador da 
zona litoral da Beira que ali vai regar com o seu suor a maior parte daquele torrão” (RIBEIRO, 1886, cit in 
CRUZ, 1973: 91)  

304
 Para este forte impulso à produção vitivinícola do concelho de Alcochete foi determinante o papel de 

José Maria dos Santos (“grande agricultor e capitalista”) que adquiriu, nos anos 1860, a Herdade da 
Barroca d’Alva, confinante com a Herdade de Rio Frio, já sua propriedade por via da herança de São 
Romão. Sendo estas herdades de Alcochete constituídas por solos pobres, iniciou nas suas propriedades 
(Moura, Palma e Rio Frio) um ambicioso projecto, que procurou “rentabilizar ao máximo as capacidades 
produtivas de cada exploração, para o que leva a cabo grandes trabalhos de arroteamento, drenagem 
de pântanos, fertilização de terras, criação de novas culturas e construção de instalações agrícolas” 
(MARTINS, 1992: 385), incluindo a plantação de vinha. A produção tornou-se de tal forma importante que 
levou à criação de um canal entre Rio Frio e o rio das Enguias (a denominada “vala do vinho”), 
precisamente para facilitar o escoamento do vinho para Lisboa, o qual se fazia por meio de batelões no 
canal e depois por Fragata, beneficiando assim da proximidade ao mercado e porto da capital. 
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Gráfico 5. Estimavas da produção de vinhos comuns (hl) no ARS (1984-1988 e 1911) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CAMPOS PEREIRA, 1915 in CRUZ, 1973. 

 

Certo é que “substituindo vinhados ou fazendas de trigo sempre que os preços 

dos respectivos produtos decrescem em relação a períodos de euforia, as hortaliças 

acabaram por conquistar, ao lado da batata, um lugar proeminente na economia rural” 

(CRUZ, 1973: 91), muito por força da procura garantida pelo mercado de Lisboa. 

Remetendo para o estudo “Abastecimento de Produtos Hortícolas a Lisboa” (PEREIRA, 

1949), esta autora coloca ainda em evidência que, na transição para a segunda metade 

do século XX, cerca da 70% da produção regional de hortícolas era então assegurada 

pelo ARS: Montijo-Samouco-Alcochete (23%); Moita-Sarilhos Grandes (44%); Almada, 

Seixal e Coina (que asseguravam a restante produção). Individualmente, 

apresentavam-se como principais núcleos produtores: Moita, Montijo, Almada, 

Cacilhas, Coina, Seixal e Caparica (Figura 93).  
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Figura 93. Produção de produtos hortícolas no ARS (1946) 

 

Fonte: Adaptado de PEREIRA, 1949. 
 

À data, do conjunto dos produtos hortícolas fornecidos por esta região ao 

mercado da capital, destacavam-se, por ordem decrescente: couves, tomates e vagens 

(Gráfico 6). Conclui-se, portanto, que este território “se converteu 

predominantemente numa área rural de culturas de mercado urbano” (CRUZ, 1973: 

91), traduzido num arranjo que PEREIRA descrevia da seguinte forma: “na margem 

esquerda do Tejo, em toda a orla fronteiriça a Lisboa, desde a Caparica a Alcochete, 

prolongando-se nalguns pontos para o interior, situa-se uma das mais importantes 

fontes abastecedoras da Capital” (PEREIRA, 1949: 44). Uma apreciação corroborada por 

CAVACO, ao considerar que, neste período, “na margem esquerda do Tejo, da Caparica 

a Alcochete, situava-se já a principal zona hortícola do distrito de Setúbal” (CAVACO, 

1972: 267). Uma região que rivalizava então com o Algarve no abastecimento de 

alguns destes produtos à capital do país. 
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Gráfico 6. Produtos hortícolas produzidos (kg) no ARS (1946)  

 

Fonte: Elaboração própria com base em PEREIRA, 1949. 

 

Esboçados, em linhas gerais, os grandes ciclos de evolução da actividade agrícola 

no ARS, em que está patente a sucessão temporal das produções de trigo, vinho e 

hortícolas (sendo esta última dominante nos anos 1950), importa perceber a sua 

tradução espacial, em termos de ocupação do solo nas frentes ribeirinhas. Com efeito, 

a Figura 94, elaborada a partir da “Carta Agrícola e Florestal de Portugal” (Serviços de 

Reconhecimento e de Ordenamento Agrário, 1963)305, permite aferir da afectação 

produtiva dos terrenos localizados nas frentes ribeirinhas e/ou áreas ribeirinhas 

adjacentes neste último ciclo. Da sua análise resulta claro o predomínio das culturas 

arvenses (e.g. trigo, olival) e hortícolas em sequeiro (e.g. tomate em sequeiro, feijão, 

ervilha, fava), sendo de salientar a importante expressão das culturas hortícolas de 

regadio (e.g. couve, repolho, batata, feijão-verde, tomate em regadio) na freguesia de 

Sarilhos Grandes (a Norte da EN11 – Quinta Nova, Quinta do Afonsoeiro, Espinhosa e 

Vespeira), estendendo-se a Oeste pela frente ribeirinha Nascente de Sarilhos 

Pequenos. 

 

                                                      
305

 Datando de 1963 a sua publicação, o reconhecimento de campo destes registos cartográficos foi 
realizado em 1951, tendo sido posteriormente actualizado em 1963 (com a excepção da Folha n.º 442, 
cuja actualização ocorreu em 1960). 
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Numa análise mais fina, constata-se que no concelho de Almada os espaços agro-

florestais apenas se estendiam pela frente ribeirinha Norte (a Nascente predominavam 

os espaços urbanos e o espaço de uso militar – i.e. Base Naval de Lisboa), intervalando 

com espaços urbanos (nomeadamente Porto Brandão e Trafaria) e industriais, 

destacando-se: Quinta do Portinho (culturas arvenses de sequeiro); Quinta da Alfazina 

(culturas arvenses de sequeiro e pinhal); Quinta da Rocha (culturas arvenses de 

sequeiro e vinha).  

No concelho do Seixal, ao longo das frentes ribeirinhas das freguesias de Paio 

Pires, Seixal, Arrentela e Amora, apenas ocasionalmente os espaços agro-florestais 

confinavam com o plano de água estuarino. Tal ocorria com os povoamentos de 

pinheiro bravo da Quinta do Descanso ou de pinheiro manso e pomares de citrinos da 

Quinta da Fidalga. Uma realidade diferente da verificada a partir do núcleo urbano de 

Amora, e que se prolongava pela frente ribeirinha da freguesia de Corroios até à Base 

Naval de Lisboa, onde várias quintas se estendiam até ao plano de água: Quinta da 

Varejeira (importante mancha de pinheiro manso); Quinta do Rouxinol (pomar de 

citrinos); Quinta do Castelo (culturas hortícolas em regadio); Quinta da Princesa 

(culturas arvenses de sequeiro, olival e povoamentos florestais mistos); Quinta do 

Talaminho (pomar de citrinos e culturas arvenses de sequeiro); Quinta da Atalaia 

(extensa mancha de povoamento florestal misto – pinho bravo, pinheiro manso e 

sobreiro). Nas áreas ribeirinhas adjacentes importa destacar a área a Norte da EN10 

(estendendo-se para Sul ao longo da Estrada dos Foros da Amora), ocupada com 

diversas culturas agrícolas (com predomínio da vinha intervalada com arvoredo 

frutífero misto) e povoamentos florestais (pinheiro bravo, pinheiro manso, sobreiro e 

eucalipto), repartidos por diversas quintas (e.g. Quintas Galega, Campina, Judia, 

Algarve, Nova, Morgado, Descanso, Rasteiro, Inglesinhos, Paço e Palácio do Infante). 

Por sua vez, no concelho do Barreiro, somente nas frentes ribeirinhas do rio 

Coina os espaços agrícolas e florestais confinavam com o plano de água estuarino. No 

caso das culturas agrícolas destacavam-se as culturas arvenses de sequeiro e de 

regadio, enquanto que nos povoamentos florestais evidenciava-se a extensa mancha 

de pinheiro bravo entre Coina e Palhais (Mata da Machada), que se prolongava pela 
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margem esquerda do rio Coina até às Quintas de S. José e Nova da Palmeira, onde era 

interrompida pelas culturas de sobreiro, oliveira e pomares de citrinos aqui existentes. 

Entre a Ponta da Passadeira (Barreiro) e o Rosário (Moita), as frentes ribeirinhas 

eram marcadas pela presença de marinhas, sendo que apenas ocasionalmente os 

espaços agrícolas se prolongavam até ao plano de água estuarino: no Casal do 

Morgado (Alhos Vedros), com culturas hortícolas de sequeiro; no Gaio, com culturas 

arvenses e hortícolas de sequeiro. Nas áreas ribeirinhas adjacentes predominavam as 

culturas arvenses de sequeiro, com duas importantes excepções: a Quinta da Freira 

(entre a Moita e o Rosário) com uma área considerável de pomar de citrinos; e, o 

Pinhal do Castanho (Alhos Vedros), com pinheiro e sobreiro. Entre o Rosário e Sarilhos 

Pequenos as marinhas voltavam a dominar as frentes ribeirinhas, sendo que nas áreas 

adjacentes – correspondentes às Quintas do Esteiro Furado e Madalena – ocorriam 

diversas culturas agrícolas e povoamentos florestais (e.g. culturas arvenses de sequeiro 

e regadio, pomares de citrinos, montado de sobro). Já em Sarilhos Pequenos, e tal 

como referido anteriormente, a frente ribeirinha Nascente era dominada pelas 

culturas hortícolas em regadio (Quinta do Mocho), num prolongamento da extensa 

área afecta a este tipo de culturas (nalgumas áreas em associação com culturas 

arvenses de regadio e sequeiro) em Sarilhos Grandes/Lançada, ainda que só 

confinante com o plano de água em Espinosa e Lançada. Entre o aglomerado urbano 

do Montijo e o espaço de uso militar respeitante à Base Aérea n.º 6, a frente ribeirinha 

era ocupada predominantemente por marinhas, sendo que na área adjacente 

voltavam a predominar as culturas arvenses de sequeiro.  

Uma realidade semelhante verificava-se no concelho de Alcochete, com as 

marinhas do Grupo Alcochete-Samouco a predominarem na frente ribeirinha, entre a 

referida Base Aérea e o aglomerado urbano sede de concelho. Excepção feita à Quinta 

da Praia (localizada a Norte do aglomerado do Samouco) e Quinta Valmor (a Nascente 

do aglomerado de Alcochete), ambas confinantes com o plano de água estuarino. Na 

primeira ocorrendo as culturas arvenses de sequeiro, enquanto que na segunda este 

tipo de cultura se associava com a vinha.  
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Em momento posterior, mais precisamente em 1965, o quadro traçado por CRUZ 

(1973) torna evidente a evolução discrepante registada no espaço agrário da Outra 

Banda e da Borda de Água (Figura 95). No primeiro caso (Almada, Seixal e Barreiro) “a 

vinha que entra ainda (…) na maior parte das explorações, desempenha, no conjunto, 

o primeiro lugar entre as culturas rendíveis, [seguindo-se-lhe] o tomate de sequeiro, 

depois as fruteiras e só por último as culturas arvenses e as hortícolas – quer de 

sequeiro – ervilha e fava, fundamentalmente –, quer de regadio – repolho, batata e 

ainda tomate”, sendo que “fruteiras e vinhas (…) provêm da exploração dos antigos 

pomares das muitas quintas nobres de outrora, hoje moribundas” (CRUZ, 1973: 101-

102). Já no segundo caso (Moita, Montijo e Alcochete) manteve-se e, de certa forma, 

aprofundou-se o carácter “mais industrializado e especializado” de exploração da 

terra. Já antes identificada por PEREIRA (1949: 48), esta forma de exploração foi 

favorecida pela fertilização e pela facilidade de captação de água do subsolo, 

impulsionando a exploração de culturas hortícolas em regadio e sequeiro. 

 

Figura 95. Produção agrícola no ARS (1965) 

 

Fonte: Adaptado de CRUZ, 1973. 
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I.3. Actividades Comerciais: Transporte Fluvial de Mercadorias 

Após a análise da organização territorial das funções litorais e actividades 

agrícolas que tiveram lugar nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo no exórdio da 

segunda metade do século XX, torna-se agora possível perceber a influência do 

transporte fluvial de mercadorias neste mesmo arranjo espacial, assim como na 

estruturação da ocupação subsequente ao processo regional de industrialização. 

Se, por um lado, esta função dependia da necessidade de transporte das 

mercadorias produzidas/transformadas no ARS ou daquelas que para aqui confluíam 

(ao ritmo do desenvolvimento da rede de acessibilidades), por outro lado, é certo que 

esta função de transporte influenciou de forma assinalável os usos e funções que se 

instalaram nas frentes ribeirinhas estuarinas por via da acessibilidade que propiciava 

ao porto e cidade de Lisboa (veja-se, por exemplo, o caso da indústria corticeira). Este 

serviço de transporte funcionava então como o elo que operacionalizava uma boa 

parte do transporte na Região de Lisboa, respondendo e, por isso, viabilizando uma 

ampla cadeia de relações de cariz económico. 

Tratando-se de uma actividade comercial de grande relevância no período em 

análise, optou-se por fazer incidir a análise no transporte fluvial de mercadorias 

prestado através de embarcações tradicionais306. Uma opção justificada pelo facto de 

este transporte ter influenciado a localização de várias actividades económicas, em 

resultado do serviço que estas embarcações asseguravam, nomeadamente a garantia 

de ligação ao porto e cidade de Lisboa307. Isto quando as ligações rodoviárias (ou 

ferroviárias) entre as margens Norte e Sul do estuário eram inexistentes e quando o 

número de embarcações de transporte fluvial motorizadas era escasso. Por outro lado, 

este enfoque nas embarcações tradicionais decorre também do processo de 

reconhecimento destas embarcações como objectos materiais que constituem 

elementos patrimoniais simbolicamente representativos de uma cultura ribeirinha 

                                                      
306

 Sobre a diversidade e especificidade das embarcações tradicionais de carga do Estuário do Tejo vide 
Anexo VII. 

307
 Como recorda RIBEIRO, “desde os finais do século XIII que está documentada a existência de barcos de 

carreira entre Lisboa e a Outra Banda, taxando-se o transporte de pessoas, mercadorias e animais 
(RIBEIRO, 1994: 119). 
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(que inclui os modos de vida que lhe estão associados – património imaterial). Um 

processo despoletado com a gradual perda de utilidade prática destas embarcações e 

que resultou na sua assunção social e institucional como elementos constitutivos da 

identidade dos territórios ribeirinhos. Um processo que importa compreender à luz 

dos objectivos e hipóteses de investigação. 

Com efeito, recuando até à primeira metade do século XX, o Estuário do Tejo 

que, para além de se constituir como o sustentáculo do desenvolvimento de um amplo 

conjunto de actividades, afirmava-se também como um meio de transporte fulcral 

para a Região de Lisboa, e simultaneamente como um “elo” essencial na circulação 

(inclusive na circulação rodoviária – Figura AIII-15, Anexo III) e na cadeia de transporte 

que assegurava o abastecimento da cidade e do porto de Lisboa com produtos 

provenientes da região Sul do país e do “rio acima”308 (e.g. produtos agrícolas, cortiça, 

entre muitos outros). 

Sobre esta função de elo na cadeia de transporte, importa relembrar que para o 

Estuário do Tejo – mais precisamente para o Barreiro –, confluía a ligação ferroviária 

que servia o Alentejo e Algarve309 – Linha do Sul e Sueste (Figura 96). Uma implantação 

que, de acordo com CRUZ, “resultou de um conjunto de circunstâncias favoráveis (…) 

redutíveis à maior proximidade de Lisboa (menos de cinco milhas de estuário contra 

oito milhas e meia a partir de Aldeia Galega), à existência de uma verdadeira doca 

natural que não precisa de dragagens nem restrições e à maior disponibilidade de 

espaço à entrada de um esteiro de larga embocadura que podia facilmente sujeitar-se 

a aterros” (CRUZ, 1973: 78-79). Desta forma, os produtos que chegavam à margem Sul 

do Estuário do Tejo por via ferroviária eram depois transportados até Lisboa (porto e 

cidade) por meio de embarcações tradicionais, as quais asseguravam também a função 

                                                      
308

 Por “rio acima” entende-se os territórios servidos pelo rio Tejo como meio de navegação fluvial, para 
além do limite de montante do estuário. Grosso modo, incluem-se aqui os territórios compreendidos 
entre Azambuja e Abrantes. 

309
 O troço que liga o Barreiro a Bombel foi inaugurado em 1857, chegando a Évora em 1863 e a Beja no 

ano seguinte. Por via ferroviária passaram assim a chegar ao Barreiro diversos produtos, incluindo o 
trigo proveniente do Alentejo (com destaque para o período subsequente ao lançamento das 
Campanhas do Trigo na década de 1930) – que era depois transportado por Fragatas até aos silos do 
Caramujo (Fábrica da Moagem do Caramujo) – e o minério com destino à Siderurgia Nacional (numa 
primeira fase este material era transportado por Fragatas e, posteriormente, por batelões). 
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de distribuição de alguns destes produtos até unidades industriais (localizadas nas 

frentes ribeirinhas estuarinas), que os utilizavam como matéria-prima nos seus 

processos produtivos (é, por exemplo, o caso da Siderurgia Nacional). 

 

Figura 96. Progressão das principais linhas ferroviárias em Portugal (1856-1915) 

 
Fonte: Adaptado de CRUZ, 1973. 

 

Por outro lado, importa não negligenciar o papel de elo desempenhado pela 

navegação estabelecida entre os portos fluviais existentes ao longo do rio Tejo (que 

serviam de ponto de escoamento das produções das suas áreas de influência) e Lisboa. 

Uma actividade que conduziu, aliás, ao desenvolvimento de embarcações adaptadas às 



PARTE II – AS METAMORFOSES FUNCIONAIS DAS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL 

280 

especificidades desta navegação e às condições naturais que o rio oferecia (é o caso 

dos Barcos de Água Acima). Recorde-se a este propósito que o rio Tejo foi navegável, 

num período mais recente, até Vila Velha de Ródão310, existindo à data portos 

importantes em Benavente, Constância, Santarém, Barquinha, Tancos, Punhete, 

Abrantes ou Alvega (Figura 97). 

 

Figura 97. Áreas que utilizavam o Tejo para transportar os seus produtos até Lisboa, em finais 
do século XVIII 

 
Fonte: Adaptado de GASPAR, 1970. 

 

                                                      
310

 Segundo RIBEIRO, “a navegação pelo rio e seus esteiros aproxima mais de Lisboa vilas distantes, como 
Santarém, Almeirim, Constância ou Abrantes do que algumas do termo, como Mafra ou Torres Vedras” 
(RIBEIRO, 1994: 105). 
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Da mesma forma, o Estuário do Tejo e o seu porto comercial funcionavam como 

plataforma de articulação entre Lisboa (a Metrópole) e o exterior (com destaque para 

os territórios ultramarinos). As embarcações tradicionais cumpriam aqui as funções de 

(i) transporte dos produtos destinados à exportação (quer os produzidos na região do 

estuário, quer aqueles que para aqui confluíam por via ferroviária, rodoviária ou 

fluvial) – incluindo o abastecimento dos navios fundeados neste porto –, e de (ii) 

distribuição dos produtos importados por via marítima. Resulta assim claro que as 

embarcações tradicionais (vocacionadas para o transporte fluvial de mercadorias) 

desempenharam uma função de grande relevo no tráfego local, viabilizando uma parte 

importante das relações económicas e funcionais estabelecidas entre Lisboa e a sua 

área de influência. 

Neste contexto, tais embarcações foram responsáveis (até meados do século XX, 

mais precisamente até à década de 1960) pelo transporte de uma grande diversidade 

de produtos: desde matérias-primas até produtos acabados (com destaque para o 

fornecimento de frescos e cereais, e de lenha para os fornos de pão de Lisboa311), 

transporte de sal e vinho, areia ou cortiça, combustível ou peixe, entre muitos outros 

(incluindo o transporte do lixo produzido na capital para as várias lixeiras existentes 

nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo, nomeadamente aquelas que se localizavam 

em Coina, Sarilhos Grandes e Montijo312).  

                                                      
311

 Como lembra LEITÃO, “um negócio especial era o transporte de pinho em ramo, do Seixal, Amora 
Arrentela, Coina, Sarilhos Pequenos e Vau, para as padarias de Lisboa” (LEITÃO, 2002: 91). 

312
 Este lixo, composto essencialmente por matéria orgânica, era utilizado para fertilizar os campos 

agrícolas da margem Sul. De acordo com CRUZ, “os solos pouco mais são do que suportes das poderosas 
fertilizações, em regra orgânicas, de que os lixos do concelho [do Montijo] e os de Lisboa constituem, 
em conjunto, cerca de 70% [do fertilizante utilizado]” (CRUZ, 1973: 95-96). Tratava-se de um negócio 
com algum significado económico. Recorde-se, a este propósito, o caso de Manuel Martins Gomes 
Júnior (n.1860, m.1943), importante empresário que fez da compra, transporte e venda de lixo, um dos 
seus ramos de negócio (tendo sido apelidado pelas gentes da região como “Rei do Lixo”). Um negócio 
que alimentou uma frota própria de embarcações tradicionais (“os barcos do Martins”), dedicada 
exclusivamente ao transporte de lixo entre Lisboa e Coina. Sobre esta actividade escreveu RIBEIRO que “o 
«Rei do Lixo» deveu a sua fortuna a ter arrematado o serviço de libertar a cidade das imundices, 
construindo-se, ao longo do esteiro de Coina, uma das maiores hortas das proximidades de Lisboa, 
fertilizada com elas” (RIBEIRO, 1994: 123). Noutra perspectiva, importa salientar que ainda durante a 
década de 1950, algumas das lixeiras referidas eram utilizadas como fonte complementar de 
subsistência para segmentos mais carenciados das populações ribeirinhas, através da recolha de 
objectos e géneros alimentícios entre os desperdícios das gentes da capital. Uma actividade então 
conhecida como “gandaia”. 
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Algumas destas embarcações asseguravam ainda o transporte de passageiros 

entre as duas margens do Tejo. Exemplo disso são as Faluas – que garantiam, por 

exemplo, o transporte regular de passageiros e pequenas mercadorias entre o Montijo 

e Lisboa – e as Canoas Cacilheiras – que asseguravam o transporte regular de 

passageiros e pequenas mercadorias entre Cacilhas e a capital. 

Finalmente, importa destacar que no plano de água estuarino existiam (e 

existem) condições diferenciadas de navegabilidade, facto que obrigou a adaptações 

técnicas das embarcações que nele navegavam. É o caso dos Varinos (embarcações de 

fundo chato), utilizados para navegar nas águas pouco profundas da generalidade dos 

esteiros que permitiam penetrar nas margens recortadas do ARS (assegurando a 

ligação aos “portos baixos” aqui localizados)313. É também o caso dos Barcos de Água 

Cima, cujo pequeno porte e fundo chato permitia a navegação ao longo do rio Tejo 

(incluindo os seus afluentes e valas), até aos portos do “rio acima”. 

Quanto ao serviço de transporte assegurado por estas embarcações e sua 

relação com a organização económico-funcional do ARS, é possível afirmar que esta 

intensa actividade de transporte foi fortemente polarizada pelo mercado da capital e 

pelo seu grande porto comercial até à obsolescência funcional destas embarcações. 

Note-se que o desenho dos principais trajectos que materializavam esta rede de 

transporte fluvial traduzia uma estrutura e organização espacial das actividades 

económicas marcada pela importância comercial do abastecimento da cidade de 

Lisboa e pelo papel desempenhado pelo porto na exportação e importação de 

mercadorias. De facto, “até meados do século passado, a economia da capital e das 

localidades ribeirinhas do estuário do Tejo assentava, em grande parte, no tráfego 

fluvial, nomeadamente no transporte de bens, mercadorias e pessoas e na carga e 

descarga de navios, sobretudo no período anterior ao desenvolvimento do Porto de 

Lisboa” (CURTINHAL, 2007: 51). Acresce que, como se verá adiante, a presença do porto 

foi suficientemente relevante para se constituir como factor de localização de diversas 

actividades produtivas (e.g. unidades industriais).  

                                                      
313

 Nas palavras de RIBEIRO, “a Outra Banda é toda ela uma imponente muralha, ao passo que, do Alfeite a 
Alcochete, os esteiros se espraiam em braços pela terra rasa, por onde a maré penetra” (RIBEIRO 1994: 53). 
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Atendendo a que “tanto o caminho-de-ferro como as novas estradas do sul do 

país atingiram Lisboa, entroncando no Tejo ou fluindo por pontes surgidas à medida do 

desenvolvimento da rede rodoviária” (CRUZ, 1973: 78), o trânsito de mercadorias por 

via fluvial formulava-se, até ao início dos anos 1950, como a única alternativa viável de 

transporte entre a região Sul e Lisboa (incluindo o Alentejo, donde provinham 

produtos como a cortiça, os cereais, o vinho ou o azeite). Floresceram, assim, vários 

portos e cais no ARS e “rio acima” (e.g. Salvaterra de Magos, Carregado e Benavente) – 

Figura 98 –, que serviram de entrepostos ao escoamento das produções locais e 

regionais314.  

 

Figura 98. Principais locais (cais e pontes) utilizados para embarque/desembarque de 
mercadorias por embarcações tradicionais (tráfego local) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                      
314

 No caso das grandes unidades industriais que se instalaram nas frentes ribeirinhas do Estuário do 
Tejo, algumas possuíam cais próprios (e.g. a CUF e a Mundet ou, mais tarde, a Siderurgia Nacional). 
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Para além de evidenciar a polarização exercida por Lisboa (cidade e porto 

comercial), a análise desta rede de transporte fluvial reflecte igualmente a organização 

funcional das actividades económicas nesta região e no seu hinterland, pois existe uma 

clara diferenciação dos produtos movimentados nos cais em que as embarcações 

operavam, traduzindo a matriz económica dessas áreas e daquelas cujos produtos para 

aí confluíam por via rodoviária e ferroviária315.  

Sendo a procura de serviços de transportes uma procura derivada, também 

neste caso o transporte fluvial respondia à procura derivada das necessidades de 

transacção comercial de mercadorias (transacções estas que, através do Porto de 

Lisboa, extravasavam os quadros regional e nacional, assumindo o comércio 

internacional e ultramarino uma importância significativa das mesmas). A análise deste 

aspecto permite compreender a relação entre a organização funcional das actividades 

económicas na região do Estuário do Tejo e a organização do transporte fluvial de 

mercadorias com recurso a embarcações tradicionais316.  

Com efeito, no início da segunda metade do século XX (mais precisamente em 

1950), o escoamento, por modo fluvial (tráfego local), dos produtos hortícolas frescos 

produzidos na região, tendo como destino o Porto de Lisboa, fazia-se principalmente 

por Cacilhas (8834 toneladas) e a partir do Montijo (453 toneladas) – Quadro 12. Este 

movimento de produtos hortícolas frescos no Estuário do Tejo, assegurado por 

embarcações de tráfego local, deixa transparecer a relevância detida por duas 

importantes áreas produtoras: Almada-Seixal (sector Poente) e Montijo-Sarilhos. 

CAVACO destaca mesmo a importância da acessibilidade fluvial a Lisboa na reconversão 

das produções agrícolas da margem Sul, referindo que “se tradicionalmente as 

                                                      
315

 A chegada do caminho-de-ferro à Península de Setúbal teve implicações no trânsito de mercadorias, 
nomeadamente entre o Alentejo e Lisboa, devido à divergência de traçado introduzida pela ferrovia 
relativamente às estradas existentes. Nesta perspectiva, CRUZ afirma que “a divergência maior 
correspondia porém aos traçados entre o Tejo e Vendas Novas, porque o términus da nova via não se 
estabelecera em Aldeia Galega, a mais importante passagem para Lisboa até então (…). Em vez disso 
aquele povoado encabeçou, apenas em 1908, um ramal dirigido ao Pinhal Novo, entroncamento 
ferroviário da península da Arrábida, e a testa de ponte da linha principal localizou-se no Barreiro” 
(CRUZ, 1973: 78). 

316
 Como se pode aferir no Anexo VII, as suas adaptações construtivas são em grande medida 

resultantes da necessidade de responder a uma procura cuja implantação territorial ocorria em áreas do 
estuário que impunham condicionalismos naturais à navegação. 
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hortaliças de folha tinham, em geral, proveniência saloia, estas áreas ribeirinhas 

servidas pelas fragatas, e onde também se cultivavam aquelas, especializaram-se na 

produção de raízes e tubérculos, favas, ervilhas e repolhos” (CAVACO, 1972: 257). 

 

Quadro 12. Produtos hortícolas frescos desembarcados (tráfego local) no Porto de Lisboa por 
local de procedênciaa (1950) 

Local de 
Procedência 

Quantidade (kg) 

Batatas 
Tomates 
frescos 

Produtos 
hortícolas 

frescos n.e. 
Total 

Alcochete - 60 - 60 

Cacilhas 1.705.870 2.085.440 5.042.397 8.833.707 

Cais do Jardim 151.000 - - 151.000 

Montijo 441.935 - 10.800 452.735 

Sarilhos - - 3300 3300 

Locais não 
especificados 

10.511.460 14.482 2.089.800 12.615.742 

Total 12.810.265 2.099.982 7.146.297 22.056.544 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de procedência por tipo de 

mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1951. 

 

Entre as actividades industriais desenvolvidas na região do Estuário do Tejo no 

despontar da segunda metade do século XX, encontravam-se a indústria química e 

metalomecânica, a corticeira e a indústria alimentar (esta última sem grande 

expressão nas frentes ribeirinhas estuarinas, mas com significado particular no 

concelho do Montijo).  

Como se verá adiante, na explicação dos fundamentos locativos das unidades 

fabris da indústria corticeira nas frentes ribeirinhas do ARS é incontornável a 

referência, numa primeira fase, à acessibilidade ferroviária (que permitia o 

abastecimento da matéria-prima) e à acessibilidade fluvial conferida, em grande 

medida, pelos serviços de transporte operados com recurso a embarcações 

tradicionais. Uma acessibilidade que coloca em evidência o papel desempenhado por 

estas embarcações no transporte da matéria-prima proveniente dos territórios do “rio 

acima”, mas também dos produtos transformados pela indústria corticeira, 
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nomeadamente para exportação através do Porto de Lisboa, mas também da sua 

constituição como factor de localização determinante das lógicas de organização 

espacial desta indústria. 

Analisando o transporte fluvial de cortiça (tráfego local) – Quadro 13 e Quadro 

14 –, verifica-se que o volume de mercadorias desembarcadas e embarcadas no Porto 

de Lisboa ascendeu a 10.238 toneladas em 1955 (2596 toneladas de cortiça 

desembarcada e 7642 toneladas de cortiça embarcada), sendo o Montijo o principal 

local de procedência da cortiça desembarcada (26,0% do total de cortiça 

desembarcada). Por sua vez, Poço Bispo (2186 toneladas), Seixal (1659 toneladas) e 

Montijo (921 toneladas) foram os principais locais de destino da cortiça embarcada 

(representando estes 62,4% da cortiça embarcada). Relativamente aos dois últimos 

locais referidos, a presença de importantes unidades fabris como a Mundet (com 

actividade em ambos os municípios), a Wicander (Seixal) e a Pablo & Tavares (Montijo) 

explicam, em boa parte, a sua importância no tráfego fluvial de cortiça.  

 

Quadro 13. Cortiça desembarcada (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de procedênciaa 
(1955) 

Local de 
Procedência 

Quantidade (ton.) 

Cortiça em aparas 
Cortiça em 

refugo, 
serradura, etc. 

Cortiça em 
rolha 

Total 

Amora 183 - - 183 

Cacilhas, Ginjal - - 174 174 

Montijo 54 613 8 675 

Poço Bispo - 11 - 11 

Seixal - 99 - 99 

Locais não 
especificados 

20 1433 1 1454 

Total 257 2156 183 2596 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de embarque/desembarque 

por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 
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Quadro 14. Cortiça embarcada (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de destinoa (1955) 

Local de Destino 

 Quantidade (ton.) 

Cortiça em 
aparas 

Cortiça em 
pranchas 

Cortiça em 
refugo, 

serradura, etc. 

Cortiça em 
rolha 

Total 

Amora 43 - - 3 43 

Cacilhas, Ginjal - - - 29 0 

Montijo 50 442 429 2 921 

Para bordo 73 - - - 73 

Poço Bispo - 863 1323 - 2186 

Seixal - 720 939 - 1659 

Locais não 
especificados 

100 1246 1414 59 2760 

Total 266 3271 4105 93 7642 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de embarque/desembarque por 

tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 

 

Quanto ao ramo alimentar, a “matança de porcos” (i.e. indústria de carnes e 

enchidos de porco) era outra actividade que assumia alguma expressão na região do 

Estuário do Tejo, incidindo a sua localização a Sul, em Aldeia Galega ou Montijo317. Não 

obstante, a produção destas unidades fabris ter-se orientado progressivamente para o 

mercado nacional e ultramarino, em detrimento de uma estratégia de negócio 

apostada no escoamento quase exclusivo ou preferencial para o mercado lisboeta (e.g. 

a TOBOM), o volume de carnes (em geral) e derivados desembarcados no Porto de 

Lisboa por via fluvial (tráfego local) ainda ascendia, em 1955, a 1979 toneladas 

(Quadro 15). O Montijo escoava então 59,2% da carne e derivados que entravam no 

Porto de Lisboa por transporte fluvial (tráfego local) – as carnes frescas, refrigeradas 

ou congeladas representavam 96,3% deste fluxo, cabendo os restantes 3,7% aos 

derivados (banha, unto e toucinho). 

 

                                                      
317

 Segundo CRUZ, “não foi por acaso que Aldeia Galega se especializou no fabrico daqueles artigos. O 
circuito comercial do Sul (…) não podia deixar de se basear na tradicional rota de rumo ao Tejo por ser 
esse o caminho mais directo para Lisboa” (CRUZ, 1973: 134). Tal possibilitou o acesso à matéria-prima, o 
que complementado pela proximidade aos mercados (mercado lisboeta e mercado de exportação, via 
Porto de Lisboa) favoreceu o desenvolvimento desta indústria. 
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Quadro 15. Carnes e derivados desembarcados (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de 
procedênciaa (1955) 

Local de 
Procedência 

Quantidade (ton.) 

Carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

Banha, unto e 
toucinho 

Total 

Alcochete - 1 1 

Cacilhas, Ginjal 690 54 744 

Montijo 1129 43 1172 

Seixal 58 - 58 

Locais não 
especificados 

3 - 3 

Total 1881 98 1979 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de 

embarque/desembarque por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 

 

No transporte fluvial de carnes e derivados embarcados no Porto de Lisboa e 

transportados por embarcações de tráfego local (Quadro 16), era o cais do Ginjal 

(Cacilhas) o principal local de destino da mercadoria transportada, com 152 toneladas. 

Note-se que, contrariamente ao verificado para as carnes e derivados desembarcados 

no Porto de Lisboa, neste caso os derivados são os produtos com maior peso no 

tráfego local (52,7% do total de carnes e derivados embarcados). 

 

Quadro 16. Carnes e derivados embarcados (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de 
destinoa (1955) 

Local de Destino 

Quantidade (ton.) 

Carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

Banha, unto e 
toucinho 

Total 

Alcochete 43 109 152 

Montijo 48 7 55 

Seixal 4 - 4 

Locais não 
especificados 

10 1 11 

Total 105 117 222 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de 

embarque/desembarque por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 
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Importa também destacar a indústria de bebidas, mais precisamente a produção 

de vinhos, actividade com expressão na Península de Setúbal318 e Lezíria do Tejo. Desta 

produção, uma parte não negligenciável destinava-se à exportação e ao mercado 

ultramarino, via Porto de Lisboa, e ainda ao mercado da capital.  

A análise do transporte fluvial de vinhos (tráfego local) em 1955 (Quadro 17), 

mostra que o vinho desembarcado no Porto de Lisboa provinha, principalmente, do 

Carregado (4926 toneladas – 67,9% do total), na margem Norte do Estuário do Tejo, 

embora o cais do Ginjal escoasse igualmente um volume considerável deste produto 

(1313 toneladas – 18,1% do total), sobretudo vinhos comuns, à semelhança do cais da 

Arealva, ainda que numa quantidade residual (22 toneladas desta mesma mercadoria). 

A localização de importantes armazéns de vinhos para exportação junto a este cais 

(donde se destaca os armazéns de vinhos, vinagres, azeite e aguardentes de João 

Theotónio Pereira Júnior, Lda.319) contribuem para explicar o volume de vinho escoado 

a partir deste local320. 

 

 

 

                                                      
318

 De acordo com o “Inquérito Industrial” de 1957 do INE, o número de lagares de vinho e derivados em 
funcionamento no Distrito de Setúbal ascendia, à data, a 77 unidades, sendo ainda de salientar a 
existência de uma unidade de fabricação de vinhos de mesa, aguardentes e espumantes. 

319
 Como recorda um antigo Moço de Fragata: “No Cais do Ginjal laborava a firma Theotónio Pereira, 

que comercializava vários produtos com recurso a embarcações tradicionais. A Fragata “Maria Alice” 
era propriedade desta empresa, na qual transportávamos vinhos, azeite, vinagre para exportação para 
as ex-colónias, mas também para abastecimento da frota bacalhoeira nacional” (Informação oral: 
António José Fernandes – Marítimo entre 1963 e 1967, Moço nas Fragatas “Flor do Montijo” e “Maria 
Alice” (2011, 61 anos de idade). 

320
 Embora sem referência nas estatísticas consultadas, também em Coina existia um cais com alguma 

importância no escoamento da produção vitivinícola do sector Sul da Península de Setúbal (vinhos 
comuns e vinhos licorosos – i.e. vinho moscatel), conhecido entre as gentes locais como o “Cais do 
Moscatel de Setúbal”. Mais tarde, devido ao assoreamento do esteiro do Coina e às acrescidas 
dificuldades de navegação daí decorrentes, o escoamento da importante produção vitivinícola de José 
Maria da Fonseca passou a fazer-se pelo Cais da Cal (Palhais, Barreiro) – Figura AIII-16 (Anexo III): “em 
1956/57 o José Maria da Fonseca comprou aqui isto e mandou fazer estes armazéns porque o rio ali em 
Coina já estava muito assoreado e já não dava. Mas isto aqui funcionou poucos anos, depois veio a 
ponte e acabou tudo“ (Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo entre 1942 e 1961, Moço 
no Cangueiro “Maria Júlia” e no Varino “Cabo Raso”, Camarada nos Varinos “Casca Viana” e “Rio Coina” 
e Arrais nos Varinos “Rio Zuari” e “José Inácio”, foi ainda Arrais na Fragata “Tubias” e no batelão “Fima” 
– 2011, 84 anos de idade). 
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Quadro 17. Vinhos desembarcados (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de procedênciaa 
(1955) 

Local de 
Procedência 

Quantidade (ton.) 

Vinhos comuns 
Licores e vinhos 

licorosos 
Total 

Arealva 22 - 22 

Cacilhas, Ginjal 1280 33 1313 

Carregado 4926 - 4926 

Montijo - 1 1 

Locais não 
especificados 

995 - 995 

Total 7223 35 7258 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de 

embarque/desembarque por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 

 

Finalmente, pela importância que detinha no conjunto das mercadorias 

transportadas por embarcações tradicionais e por ter justificado algumas adaptações 

construtivas nestas embarcações321, salienta-se ainda o transporte de lenha e rama de 

pinho (ou pinheiro) para abastecimento dos fornos de pão da cidade de Lisboa.  

Não sendo possível destrinçar nas fontes estatísticas a parte destinada 

exclusivamente à actividade de panificação lisboeta, analisa-se o cômputo da lenha e 

rama de pinho transportada para o Porto de Lisboa com recurso ao transporte fluvial 

(tráfego local) – Quadro 18 e Quadro 19. Com efeito, verifica-se que os cais do Ginjal, 

Coina e de Sarilhos forneciam a maior parte das lenhas aqui desembarcadas, 

sobretudo lentisco e rama de pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
321

 Sobre este aspecto vide Anexo VII. 
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Quadro 18. Lenhas desembarcadas (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de procedênciaa 
(1955) 

Local de 
Procedência 

Quantidade (ton.) 

Lenhas 
Lentisco e rama 

de pinheiro 
Total 

Cacilhas, Ginjal 1433 6512 7945 

Coina 406 - 406 

Raposa - 2456 2456 

Sarilhos 269 4268 4537 

Locais não 
especificados 

1164 4472 5636 

Total 3272 17.708 20.980 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de 

embarque/desembarque por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 

 

Quadro 19. Lenhas embarcadas (tráfego local) no Porto de Lisboa por local de destinoa (1955) 

Local de Destino 

Quantidade (ton.) 

Lenhas 
Lentisco e rama 

de pinheiro 
Total 

Cacilhas, Ginjal 38 19 57 

Locais não 
especificados 

186 31 217 

Total 224 50 274 

a
 Na fonte estatística consultada apenas são indicados os três principais locais de 

embarque/desembarque por tipo de mercadoria. 

Fonte: Elaboração própria com base em AGPL, 1956b. 

 

As extensas áreas de matos e pinhal existentes nos sectores Nascente e Poente-

Sul da Península de Setúbal (Figura 99), donde provinha o pinho, justifica a 

preponderância destes portos322. Os cais de Cacilhas e Coina escoavam então o pinho 

                                                      

322
 Como se verá adiante, este coberto vegetal deteve ainda um papel muito relevante no 

desenvolvimento da construção e reparação naval no ARS desde o período dos Descobrimentos. Como 
faz notar TORRES, “é de supor a existência de grandes matas de pinheiro manso, cuja mancha florestal se 
estenderia das dunas de Sines, ao longo de todo o curso do Sado, até ao Pinhal do Rei nas arribas da 
Caparica” (TORRES, 1994: 169). Acrescenta ainda este autor que “durante muitos séculos, enquanto as 
rotas do império português reclamaram caravelas e galeões, (…) o Pinhal do Rei e a mata real da 
Machada na ribeira de Coina continuaram a abastecer a construção naval”(TORRES, 1994: 169). 
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proveniente do sector Poente-Sul, enquanto que o porto de Sarilhos escoava boa parte 

do pinho proveniente do sector Nascente323.  

 

Figura 99. Principais áreas de pinhal nos sectores Nascente e Poente-Sul da Península de 
Setúbal, no início da segunda metade do século XX 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento 
Agrário, “Carta Agrícola e Florestal de Portugal” (1951, 1962a, 1962b, 1963b, 1963d-h). 

 

Note-se, porém, que as relações comerciais estabelecidas na Região de Lisboa 

tendo como suporte o Estuário do Tejo, e apoiadas nos serviços de transporte 

assegurados pelas embarcações tradicionais, não se confinavam a este conjunto de 

mercadorias. Conforme referido anteriormente, nestas operações de transporte 

incluíam-se muitos outros produtos. 

                                                      
323

 GASPAR refere-se mesmo ao Nascente agro-florestal da Península de Setúbal, no qual “persistiu até 
aos nossos dias a grande propriedade. Até ao século XIX grande reservatório de lenha para Lisboa” 
(GASPAR, 1993: 138). 
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Até à década de 1960, a preservação das embarcações tradicionais resultou 

então da sua utilidade prática como modo de transporte. Uma longevidade 

operacional pouco comum, tendo em conta a evolução técnica e tecnológica dos 

transportes marítimos e fluviais ocorrida na Europa desde a introdução da tecnologia a 

vapor. Uma longevidade que é indissociável da política económica prosseguida pelo 

Estado Novo e da pouca propensão para o investimento por parte dos armadores de 

embarcações tradicionais. Certo é que a evolução do sistema regional de transportes 

acabou por determinar a sua obsolescência funcional e, subsequentemente, o seu 

declínio generalizado a partir de meados daquela década324. 

Em relação ao transporte fluvial, verificou-se entretanto uma progressiva 

introdução de embarcações motorizadas e rebocadas, incluindo o recurso a barcaças 

ou batelões (alguns ainda de madeira, em parte resultantes da adaptação de antigas 

embarcações tradicionais325), com maior capacidade operacional e de carga que as 

embarcações tradicionais à vela, logo, mais eficientes326. A maior capacidade das 

embarcações motorizadas e rebocadas permitia ainda aos navios a redução do tempo 

de permanência em porto, minimizando os encargos dos armadores com estadias. 

Quanto aos transportes terrestres, o desenvolvimento da rede rodoviária 

regional, em particular as ligações rodoviárias entre as duas margens do Tejo actuou 

igualmente no sentido da obsolescência funcional das embarcações tradicionais. A 

construção da Ponte Marechal Carmona – Figura AIII-18, Anexo III – em Vila Franca de 

                                                      
324

 A Fragata “Ninfa” – Figura AIII-17 (Anexo III) –, propriedade da FRENAVE, ao navegar no exercício 
destas funções até à década de 1970, é uma excepção à incidência temporal deste processo. 

325
 “Às fragatas era retirado o mastro e passavam a ser utilizadas como pequenos batelões de madeira 

rebocados. Eu ainda fui proprietário de uma destas fragatas – a “Luisita” – que adquiri em 1973 e que 
mantive a navegar durante esse ano, tendo mesmo esta embarcação sido inscrita no Grémio” 
(Informação oral: Eugénio de Jesus Rodrigues – Marítimo entre 1951 e 1973, Moço no Varino “Maria 
José” e no Bote “Grande”, Camarada no Bote “Pérola do Montijo”, na Fragata “Gregório” e no Varino 
“Fernando” (2012, 76 anos de idade). 

326
 Já em 1900, A. Pereira de Mattos afirmava, no livro “A Marinha de Commércio”, que “as superiores 

qualidades de manobra dos navios de vapor, e a sua independência dos ventos e, até certo ponto, do 
mau tempo, colocavam-nos em condições de superioridade que o emprego das velas não podia de 
maneira alguma attingir!” (cit in NABAIS, 1984: 42). 
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Xira327 (no ano de 1951) e, depois, a ligação rodoviária entre Lisboa e Almada através 

da, então, “Ponte Salazar” (actual “Ponte 25 de Abril”) – em 1966 –, em conjugação 

com a camionagem, fizeram com que o transporte rodoviário de mercadorias passasse 

a constituir uma alternativa competitiva ao transporte fluvial328. De facto, a 

flexibilidade introduzida pela camionagem, um serviço porta-a-porta, traduzia-se numa 

resposta mais eficiente às necessidades de transporte, acrescendo que o custo 

implicado era relativamente mais baixo que o resultante da utilização de embarcações 

tradicionais329 (Quadro AIV-8, Anexo IV). A este respeito, CRUZ refere mesmo que “em 

consequência das pontes sobre o Tejo, as próprias fábricas de primitiva instalação 

estão a abdicar dos seus cais privativos e hoje raramente utilizam os municipais, 

porque a fragata sai mais cara e só se justifica para evitar transbordo quando o navio a 

abastecer não se encontra atracado ao cais de embarque de Lisboa” (CRUZ, 1973: 153). 

A Figura 100 mostra ainda que o desenvolvimento da rede rodoviária na região 

do Estuário não se restringiu à construção das travessias do Tejo, sendo evidente a sua 

qualificação e densificação a partir da década de 1940, o que ocorreu em 

concomitância com o desenvolvimento da camionagem em Portugal. Tal evolução 

incentivou fortemente a transferência modal no transporte de mercadorias a favor do 

modo rodoviário. A perda de atractividade das frentes ribeirinhas para a fixação de 

actividades económicas dependentes da proximidade a Lisboa (porto e cidade) acabou 

por penalizar o transporte fluvial, contribuindo igualmente para o declínio da 

actividade das embarcações tradicionais. 

                                                      

327
 A Ponte Marechal Carmona, localizada a mais de 30 km do centro da cidade de Lisboa, estabeleceu a 

primeira ligação rodoviária entre as duas margens do Tejo na região da capital. 

328
 Analisando este processo, CURTINHAL refere, no mesmo sentido, que “a partir de meados do século 

XX, o tráfego local ressentiu-se com o desenvolvimento das redes rodoviária e ferroviária e com a 
construção de mais uma ponte sobre o Tejo, a então designada Ponte Salazar (…). Nesta altura assistiu-
se, por um lado, à perda de importância dos transportes fluviais e, por outro lado, à substituição das 
embarcações de madeira pelas de ferro e de aço motorizadas”, uma mudança que “levou ao 
encerramento de vários estaleiros, nomeadamente aqueles que não foram capazes de reconverter a sua 
actividade e de se adaptarem às mudanças produzidas, quer no tipo de embarcações, quer na utilização 
dos materiais” (CURTINHAL, 2007: 23-24). 

329
 Segundo estimativas feitas pela Wicander, “a carga a veicular por uma camioneta, incluindo a 

portagem, gasta 600$00 na viagem para Lisboa, enquanto o frete de uma fragata, sendo de 500$00 
diários, acaba por resultar no dobro, pela morosidade com que actua (…). Os números apontados 
referem-se a cargas compatíveis em barcos de tonelagem média” (CRUZ, 1973: 153).    
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Figura 100. Evolução da rede rodoviária regional (1934-1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ACP, “Mapa do Estado das 
Estradas” (1934, 1940, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970). 
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I.4. Síntese 

A análise da organização e dinâmicas territoriais do conjunto de funções litorais, 

actividades agrícolas e actividades comerciais, com incidência nas frentes ribeirinhas 

do ARS, permite concluir pela influência diferenciada de múltiplos factores endógenos 

e exógenos ao contexto territorial local, os quais são sistematizados na figura seguinte: 

 

Figura 101. Principais factores endógenos e exógenos com influência no desenvolvimento das 
funções litorais e actividades agrícolas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Da interacção deste conjunto principal de factores de natureza endógena e 

exógena resultou um arranjo espacial das frentes ribeirinhas estuarinas que, tal como 

interpretado pelo método sistémico de CORLAY (1998), expressa as dinâmicas naturais e 

socioeconómicas em presença. A Figura 102 procura demonstrar este arranjo espacial.  
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Figura 102. Arranjo espacial das funções litorais, actividades agrícolas e actividades comerciais 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Um arranjo em que, no exórdio da segunda metade do século XX (1950/1960), se 

evidenciava:   

a) A concentração de marinhas nas frentes ribeirinhas dos municípios da 

Borda de Água (Moita, Montijo e Alcochete), nos quais se verificava 

igualmente uma maior especialização e industrialização da actividade 

agrícola, reflectida no seu maior peso na produção agrícola regional; 

b) A prevalência de quatro núcleos piscatórios principais: Trafaria, Seixal, 

Barreiro e Montijo (este último já em declínio, assistindo-se entretanto à 

emergência do núcleo piscatório de Alcochete); 

c) A concentração dos estabelecimentos ostreícolas nas zonas intertidais do 

Seixal/Barreiro e, principalmente, Alcochete; 

d) Finalmente, o transporte fluvial de mercadorias com recurso a 

embarcações tradicionais era suportado por uma densa rede de cais e 

pontes-cais com forte implantação no ARS, respondendo às necessidades 

de transporte das actividades aqui instaladas e das mercadorias que aqui 
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chegavam provenientes da região Sul do país (sector meridional da 

Península de Setúbal, Alentejo e Algarve). 

 

Tal como analisado anteriormente, no decorrer da década de 1960 a 

generalidade das actividades inerentes às funções litorais e actividades comerciais (i.e. 

o transporte fluvial de mercadorias com recurso a embarcações tradicionais) entraram 

em declínio mais ou menos acentuado. Também as actividades agrícolas conheceram 

uma regressão assinalável nas frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas adjacentes 

mantendo, contudo, alguma expressão nos concelhos da Borda de Água. Para esta 

tendência geral concorreram diversos factores. A Figura 103 apresenta estes factores, 

sistematizando um exercício de demonstração que buscou a sua classificação 

cumulativa como factores endógenos/exógenos (à la Corlay) e factores 

internos/externos (à função/actividade considerada)330.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

330
 O binómio factores endógenos/factores exógenos tem por referência o âmbito territorial (i.e. são 

factores endógenos aqueles que são germinados no contexto local, enquanto que os factores exógenos 
materializam os aspectos despoletados fora deste contexto – e.g. a nível nacional ou internacional). Por 
sua vez, o binómio factores internos/factores externos remete para o sector de actividade económica 
em apreço (i.e. são factores internos aqueles que são determinados no seio do próprio sector, 
remetendo os factores externos para o jogo de influências decorrentes das relações inter-sectoriais e 
concorrência entre actividades). 
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Figura 103. Principais factores determinantes do declínio das funções litorais, actividades 
agrícolas e comerciais 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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II. O PROCESSO REGIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

Paralelamente ao desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e 

actividades comerciais, progrediram – e coexistiram – na paisagem ribeirinha várias 

actividades industriais, primeiro de cariz arcaico e, depois, moderno. A evolução das 

actividades industriais foi fortemente influenciada (i) pela natureza das fontes de 

energia utilizadas, mas também (ii) pelos avanços tecnológicos e (iii) pelos estímulos 

formulados pela procura por parte do grande mercado da capital a que se juntou, em 

momento posterior, a procura proveniente dos mercados externos (incluindo-se aqui 

os territórios ultramarinos). Neste contexto, o Porto de Lisboa assumiu o relevante 

papel de plataforma de escoamento das produções industriais regionais, formulando a 

acessibilidade conferida por esta infra-estrutura portuária um importante factor de 

localização industrial.  

Com base na influência do binómio fontes de energia/materiais utilizados pela 

indústria, é possível identificar três grandes fases de desenvolvimento industrial, 

sucessivamente impulsionadas pela utilização de: (i) fontes naturais de energia (e.g. 

energia das marés, biomassa florestal para combustão)/madeira, correspondente ao 

ciclo de industrialização arcaica; (ii) carvão/ferro, correspondente ao primeiro ciclo de 

industrialização moderna; e, (iii) electricidade/novas ligas, que materializa o segundo 

ciclo de industrialização moderna331.  

É de notar que até ao início da segunda metade do século XX prevaleciam ainda, 

no território em estudo, algumas actividades industriais arcaicas, já em acentuado 

declínio e com uma expressão diminuta face àquela que tinham alcançado em 

momento anterior. Outras, estando já desaparecidas, deixaram impressas no território 

ribeirinho as marcas da sua ocupação, algo que se explanará adiante. Foi, todavia, a 

indústria corticeira aquele que marcou o primeiro grande ciclo de industrialização 

moderna na margem Sul do Estuário do Tejo, iniciado no terceiro quartel do século XIX 

e cuja expansão perdurou até ao início da segunda metade do século XX. 

                                                      
331

 Com base neste binómio fontes de energia/materiais utilizados, e considerando a proposta tipológica 
de Lewis Mumford, CRUZ propôs a classificação destas indústrias em: indústrias eotécnicas, indústrias 
paleotécnicas e indústrias neotécnicas (Cf. CRUZ, 1973: 113). 
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II.1. Ciclo de Industrialização Arcaica 

São temporalmente remotos os vestígios da presença de actividades industriais 

arcaicas no ARS e nas suas frentes ribeirinhas em particular. É possível afirmar que a 

sua instalação e desenvolvimento mais estruturado ocorreram por força do impulso 

decorrente da empresa marítima dos descobrimentos, que trouxe a este território, no 

século XV, a Ribeira das Naus (primeiro na Azinheira – Seixal, e depois no Estaleiro 

Naval da Telha – Barreiro332) e o complexo dos fornos do biscoito de Vale de Zebro 

(Complexo Real de Vale de Zebro), o qual motivou a emergência de várias outras 

actividades333. Se, como será possível aferir de seguida, a construção naval encontrou 

nesta região uma vasta área de charneca e pinhal utilizada como fonte de matéria-

prima, da mesma forma a localização dos fornos do biscoito não foi indiferente à 

facilidade de abastecimento e abundância deste combustível para a sua laboração.  

Também utilizando a lenha como fonte de energia aqui se instalou durante o 

primeiro quartel do século XVIII, no esteiro correspondente ao rio Coina, a indústria 

vidreira – com destaque para a Real Fábrica de Vidros Cristalinos de Coina334 –, vários 

fornos de cal (e.g. Arrentela, Seixal, Coina, Palhais – Figura AIII-19, Anexo III –, Alhos 

Vedros, Moita, Rosário – Figura AIII-20, Anexo III –, Montijo – Figura AIII-21, Anexo III – 

                                                      
332

 Estes estaleiros funcionavam em forte articulação com a Ribeira das Naus de Lisboa, beneficiando do 
maior abrigo que a sua localização nos esteiros da margem do Sul (tanto na Azinheira – Seixal, como na 
Telha – Barreiro) lhes conferia comparativamente com Lisboa (Cf. BLOT, 2003: 246). Tais condições de 
abrigo permitiam que a construção dos navios iniciada no Verão em Lisboa fosse aqui concluída durante 
o Inverno (Cf. MAURO, cit in CMB, 1995: 72), pelo que “os estaleiros navais da Telha no Barreiro e da 
Azinheira no Seixal desempenhavam assim uma função de complementaridade muito importante 
relativamente à Ribeira das Naus em Lisboa” (CMB, 1995: 72). Note-se os condicionalismos inerentes à 
localização deste empreendimento em Lisboa há muito vinham a ser discutidos, nomeadamente por 
Carlos Mardel “(…) que desde o tempo de D. João V advogava a sua transferência para outro local, a fim 
de desembarcar as comunicações entre as zonas oriental e ocidental da cidade” (FERREIRA, 1953: 1).  

333
 De acordo com GONÇALVES VENTURA (2009), esta unidade teve, à época, uma vasta influência no 

desenvolvimento da economia regional durante os séculos XV e XVI. Para este autor, “não se trata 
apenas de um local onde se produzia o biscoito para as armadas (…): Vale de Zebro transformou-se num 
pólo de atracção e de desenvolvimento económico da «outra banda», dinamizando em seu torno um 
conjunto de actividades económicas, complementares ou paralelas, de certa forma directa ou 
indirectamente relacionadas com este complexo industrial” (GONÇALVES VENTURA, 2009: 9)  

334
 A cessação da actividade desta unidade em Coina, no ano de 1747, e a transferência da sua mão-de-

obra para a Marinha Grande, ficou a dever-se, em parte, aos problemas de abastecimento com matéria-
prima combustível, fruto da pressão a que os povoamentos florestais da região estavam sujeitos, em 
virtude da sua utilização por múltiplas actividades. A tentativa de introdução da hulha nesta unidade, a 
partir de 1735, não terá sido alheia a estas dificuldades (Cf. CRUZ, 1973: 116). 
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ou Alcochete) e fornos de cerâmica (com destaque para os Fornos de Cerâmica do 

Pinhal da Machada). A abundância de lenha, a proximidade em relação a Lisboa e a 

facilidade de acesso por via fluvial335 tiveram um papel determinante nesta fase de 

desenvolvimento industrial pré-mecanicista.  

 

II.1.1. Indústria Moageira 

A lenha não foi, porém, a única fonte natural de energia aproveitada na margem 

Sul do Estuário do Tejo. Pelo menos desde o século XIV336, que nesta região se fazia o 

aproveitamento da energia das marés para moagem de cereais com recurso aos 

moinhos de maré337, tirando partido da orografia favorável e das condições de abrigo 

oferecidas pelas suas margens recortadas338. Mais uma vez, (i) o impulso decorrente 

da necessidade de abastecimento do mercado lisboeta com farinha (destinada, 

essencialmente, ao fabrico do pão), (ii) a facilidade de transporte deste produto por via 

fluvial339, mas também (iii) a satisfação do elevado consumo da fábrica dos biscoitos de 

                                                      
335

 Razões a que CRUZ acrescenta ainda “o fraco valor dos terrenos pouco disputados por vilas de 
reduzida vitalidade económica” (CRUZ, 1973: 18).  

336
 As referências ao primeiro moinho de maré instalado nas frentes ribeirinhas do ARS datam de 1386, 

em Aldeia Galega/Montijo – Moinho de Maré da Quinta da Lançada (Cf. OLIVEIRA, 1967: 8). 

337
 Note-se que, para além da moagem de cereais, alguns moinhos de maré foram também utilizados 

noutras funções, como por exemplo a moagem de café, o descasque de arroz, a moagem de ossos para 
utilização na indústria dos adubos ou a drenagem de água e secagem de terrenos. 

338
 Sobre as condições favoráveis à construção destes engenhos no Estuário do Tejo, MIRANDA aponta, 

por um lado, “as características geomorfológicas, com inúmeros esteiros e áreas propícias à criação de 
caldeiras com investimentos razoáveis e a possibilidade de aproveitamento efectivo das marés (…)” 
(MIRANDA, 2006: 15); por outro lado, “associadas à proximidade e capacidade de mercados 
abastecedores e consumidores, bem como a uma óptima acessibilidade fluvial, são de salientar a 
capacidade tecnológica e de investimento que Lisboa também proporcionava” (MIRANDA, 2006: 15). 

339
 É de notar que a actividade deste complexo de moinhos de maré traduziu-se igualmente num forte 

impulso ao transporte fluvial, quer por via do seu abastecimento com os cereais necessários à sua 
laboração, quer pela distribuição da farinha. No primeiro caso importa ter presente que o trigo aqui 
moído provinha do exterior (Cf. GONÇALVES VENTURA, 2009: 22), destacando-se o facto de que a parte 
mais considerável dos cereais produzidos nas lezírias do Ribatejo “dirigia-se certamente para a Outra 
Banda onde a energia das marés podia ser melhor aproveitada e onde, pelo menos a partir dos finais do 
século XV, mais de meia centena de moinhos com vários rodízios cada um produziam a farinha 
necessária não só à maior parte da panificação urbana, como, principalmente, ao abastecimento dos 
fornos do Vale do Zebro onde era fabricado todo o biscoito das armas reais” (TORRES, 1994: 171). A 
actividade moageira foi de tal forma relevante que justificou o desenvolvimento de embarcações 
tecnicamente adaptadas às especificidades deste transporte (os Barcos dos Moinhos – Figura AIII-22, 
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Vale de Zebro (que aqui laborou até ao século XVIII), justificaram a concentração de 

uma elevada capacidade moageira neste território – patente na existência de mais de 

40 unidades340 –, com forte concentração nos concelhos do Seixal e Barreiro, mas 

também na Moita e Montijo (Figura 104). 

 

Figura 104. Moinhos de maré localizados no ARS 

 
Fonte: Adaptado de Ecomuseu Municipal do Seixal, s.d. e NABAIS, 1986. 

 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias, os sistemas tradicionais de 

moagem – em que se incluem os moinhos de maré – foram perdendo a sua utilidade 

funcional, pelo que muitos foram desactivados durante o século XIX e primeira metade 

do século XX341. Outros mantiveram-se em actividade até ao início da segunda metade 

                                                      

Anexo III), estando mesmo os moinhos de maré capacitados para a atracação das embarcações (alguns 
dos quais possuíam mesmo cais próprios, como é por exemplo o caso do Moinho de Maré de Corroios).  

340
 Baseando-se numa descrição de Gaspar Frutuoso datada de 1924 (que apontava para a ocorrência de 

“perto de sessenta moendas que moém de maré” na margem Sul do Estuário do Tejo), OLIVEIRA assume 
que a concentração de moinhos terá atingido neste território cerca de 60 moendas (Cf. OLIVEIRA, 1967). 

341
 Tal como refere MIRANDA, “até à segunda metade do séc. XIX, que trouxe à moagem a modernização 

tecnológica e organização industrial, mas sobretudo a concentração da produção e do mercado dos 
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do século passado (e.g. Moinho dos Dois Termos, Moinho do Cais, Moinho das 

Assentas, Moinho da Quinta da Lançada, Moinho Velho dos Paulistas), altura em que 

as tecnologias de moagem industrial tornaram obsoletos os processos de moagem 

tradicional, substituindo-os definitivamente. Tal como a Figura 104 deixa transparecer, 

a maioria das estruturas dos moinhos de maré (edifícios e/ou caldeiras) que povoaram 

o ARS subsistiram até à actualidade342. Tais estruturas constituem uma presença 

relevante desta actividade industrial nas frentes ribeirinhas, bem ilustrativa do 

pressuposto de que os territórios cristalizam elementos herdados das múltiplas 

dinâmicas socioeconómicas neles operadas, fruto das diferenças verificáveis entre o 

ritmo de evolução económica e a capacidade de reconfiguração do território.   

 

II.1.2. Construção e Reparação Naval Tradicional 

Tal como referido anteriormente, a construção e reparação naval tradicional no 

ARS tem as suas raízes históricas na instalação, neste território, da Ribeira das Naus343. 

Foi, todavia, o desenvolvimento da economia regional, induzido e polarizado pela 

cidade e porto de Lisboa, que determinou a procura crescente do transporte fluvial. 

Um serviço com forte incorporação de embarcações tradicionais (portanto, 

construídas em madeira) e que, até meados do século XX, desempenhou uma função 

de grande relevo, ao viabilizar uma parte importante das relações económicas e 

funcionais estabelecidas entre Lisboa (cidade e porto) e a sua área de influência. 

                                                      

competitivos «trigos exóticos» nas mãos dos grandes industriais moageiros, moinhos de vento, a norte, 
e moinhos de maré, a sul [do Estuário do Tejo], garantiram o abastecimento de farinhas (pão e biscoito) 
à capital e aos empreendimentos ultramarinos” (MIRANDA, 2006: 35). Note-se que a primeira fábrica de 
moagem – suportada pela tecnologia a vapor – instalou-se em Lisboa, no início da década de 1840, pela 
mão de João de Brito: a Fábrica do Beato (Cf. FERREIRA, 1999). No ARS assinala-se a instalação da Fábrica 
da Moagem do Caramujo (Almada), edificada em 1872, também ela utilizando tecnologia movida pelo 
vapor.  

342
 No Anexo IX é apresentado um levantamento fotográfico das moinhos de maré localizados nas 

frentes ribeirinhas do ARS cujas estruturas ainda se mantêm na actualidade. 

343
 Sobre a importância do know-how na arte de construção naval em madeira herdado da época dos 

descobrimentos na margem Sul do Estuário do Tejo, e a propósito da construção de embarcações 
tradicionais de grande porte já em pleno século XX, refere MENDES que estas embarcações são 
construídas “com as mesmas ferramentas de serrar e de pregar, com as mesmas técnicas de 
conservação de madeira e de levantar os barcos” (MENDES, 2013: 42), recordando ainda o autor que “o 
princípio construtivo não diferia e acabou por disseminar-se” (MENDES, 2013: 42). 
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Se até à década de 1960 a resposta a esta procura alimentou o crescimento da 

frota de embarcações tradicionais do Estuário do Tejo, é certo que tal expansão só foi 

possível com o suporte propiciado por concomitante evolução da capacidade instalada 

no domínio da construção e reparação naval em madeira344 (material de construção 

que exige recorrentes trabalhos de manutenção/reparação, pelo que induzindo uma 

maior procura dos serviços prestados por estas unidades345).  

Com efeito, em meados do século XIX “já se encontravam em Almada (Porto 

Brandão) estaleiros com capacidade para construção de navios de envergadura 

considerável e no final do século o levantamento das grandes embarcações de tráfego 

fluvial do Tejo fazia-se no Seixal, a par de Ovar e Pardilhó” (MENDES, 2013: 52-53). A 

expansão da construção/reparação naval em madeira foi ainda notável em pleno 

século XX346, mantendo-se a sua prosperidade até à década de 1950. A Figura 105 

retrata o arranjo territorial desta actividade neste período, ilustrando a localização dos 

principais estaleiros de construção/reparação naval em madeira em actividade no 

Estuário do Tejo.  

 

 

 

                                                      
344

 Há ainda que considerar que, tal como analisado no Anexo VII, são vários os casos de embarcações 
tradicionais do Estuário do Tejo construídas em estaleiros navais localizados noutros pontos do país, 
com destaque para a região da Ria de Aveiro (e.g. é o caso do Varino “Lealdade”, construído em 1922, 
em Ribeira de Pardilhó – Estarreja).  

345
 Ainda que alguns trabalhos de manutenção das embarcações (e.g. pequenas reparações, pequenas 

pinturas) fossem assegurados directamente pelas tripulações, sem necessidade de recurso ao estaleiro. 
Como recorda um antigo Arrais, “quando vínhamos trazer o barco aqui para o estaleiro do Gaio, 
ajudávamos a decapar e a fazer outros trabalhos“ (Informação oral: António Fernandes Júnior – 2011, 
84 anos de idade). 

346
 Por exemplo no caso do Seixal existiam, de acordo com informação recolhida por CURTINHAL (2007: 

21), quatro estaleiros em funcionamento no ano de 1920, sendo que “a partir da década de 30, surgem 
novas referências acerca da instalação de estaleiros noutras freguesias do concelho: em Amora, no ano 
de 1933, foi fundado o estaleiro de Álvaro Lopes Venâncio e, em 1935, sabe-se que estava em 
funcionamento, no Talaminho, o estaleiro de Joaquim Maria da Fonseca. Nesse mesmo ano, sabe-se que 
se encontrava também em funcionamento, na freguesia da Arrentela, o estaleiro da Empresa Fluvial de 
Transportes do Tejo” (CURTINHAL, 2007: 21). De acordo com a mesma autora, na década de 1940 
verificou-se a instalação de outro estaleiro na Arrentela, tendo o concelho do Seixal recebido na década 
seguinte várias outras unidades deslocalizadas da Mutela (e.g. Sociedade de Reparações e Construções 
Navais), por força da encetação do processo de instalação da Lisnave (Cf. CURTINHAL, 2007: 22) e da 
construção de acessibilidades locais. 
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Figura 105. Localização dos principais estaleiros de construção/reparação naval em madeira 
em actividade no Estuário do Tejo, no início da década de 1950 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Um retrato que realça a forte concentração de unidades no concelho do Seixal. 

“Para além da sua herança histórica, do capital técnico acumulado, e das condições 

naturais de abrigo” (MENDES, 2013: 53), MENDES justifica este facto com “a dimensão 

considerável da [frota de embarcações do Seixal] – sempre necessitada de 

manutenção – porventura a mais numerosa, com excepção das embarcações 

agregadas aos diversos cais de Lisboa” (MENDES, 2013: 53). 

A partir da década de 1960, o declínio do transporte fluvial com recurso a 

embarcações tradicionais, pelas razões anteriormente expostas, e subsequente 

declínio do número de embarcações em actividade, ditou semelhante sorte para os 

estaleiros navais tradicionais. Alguns acabaram por reconverter a sua actividade, 
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especializando-se no trabalho em ferro/aço347, a maior parte acabou por definhar. 

Actualmente, apenas dois estaleiros de cariz tradicional se mantêm em actividade nas 

frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo: Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos (Moita)348 

– Figura AIII-23, Anexo III – e Estaleiro Naval do Porto Brandão. 

 

II.1.3. Secagem Natural de Bacalhau 

Também enquadrável neste ciclo temporalmente lato de industrialização pré-

moderna, encontrou particular expressão nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, a 

secagem natural de bacalhau. Uma expressão com significado socioeconómico, 

decorrente da importante incorporação de mão-de-obra, visto que na sua vertente de 

secagem natural, esta actividade caracterizava-se por uma utilização intensiva do 

factor trabalho para realização das tarefas rotineiras do processo de secagem349. Mas 

também com significado ao nível da ocupação território, fruto do número de unidades 

que aqui se instalaram e das extensas áreas que lhes estavam afectas.    

A fixação desta indústria no ARS remonta a 1891, com a instalação da unidade da 

Parceria Geral de Pescarias (pertencente à Bensaude & Ca.), na Azinheira Velha 

(Barreiro). Foi então ganhando significado no território em estudo até ao início da 

década de 1950 (Quadro 20 e Figura 106), com a instalação de várias unidades no 

Seixal (Ponta dos Corvos), Barreiro (Palhais) e Alcochete (Praia dos Moinhos).  

                                                      
347

 É o caso dos Estaleiros da Venamar (Baía do Seixal), vocacionados para a reparação de navios em aço 
e alumínio, e cuja actividade inicial remonta aos Estaleiros de Álvaro Lopes Venâncio (década de 1930) 
e, bem assim, à construção e reparação de embarcações tradicionais e embarcações de recreio em 
madeira. 

348
 Também o Estaleiro Naval do Gaio (Figura AIII-24, Anexo III), dedicado exclusivamente à construção e 

reparação de embarcações em madeira registou uma longevidade assinalável. Este estaleiro encerrou 
no ano 2005. Entretanto foi aqui encetado, sem sucesso, um projecto de construção de embarcações de 
recreio em fibra. Mais recentemente (2011), este estaleiro reabriu, dedicando-se agora à construção e 
reparação naval em madeira e reparações em fibra.   

349
 Segundo DUARTE, a secagem natural “era uma operação que requeria um volume considerável de 

mão-de-obra, geralmente feminina”, e que “consistia na lavagem e escovagem após a recepção (caso 
não fosse necessária qualquer operação de ressalga), sendo então os bacalhaus dispostos sobre as 
«mesas» de modo a serem sujeitos à incidência dos raios solares e do vento, se o houvesse” (DUARTE, 
2001: 321). Acrescenta ainda este autor que “esta tarefa rotineira de espalhar o peixe durante a manhã, 
levantá-lo, voltar a espalhar e deixá-lo até ao pôr-do-sol, conforme a fortuna do clima, implicava a 
disponibilidade de um considerável número de pessoas, só possível em determinado contexto social 
(…)” (DUARTE, 2001: 322). 
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Quadro 20. Unidades de secagem de bacalhau instaladas nas frentes ribeirinhas do ARS 

Unidade Proprietário 
Ano de 

Instalação 
Local 

Parceria Geral de Pescarias Bensaude & Ca. 1891 Azinheira Velha (Barreiro) 

Sociedade Lisbonense de Pesca do 
Bacalhau 

Companhia Lisbonense 1910 Ponta dos Corvos (Seixal) 

Parceria Geral de Pescarias Bensaude & Ca. 1917 Ponta dos Corvos (Seixal) 

Sociedade Nacional de Pesca Sociedade Nacional de 
Pesca 

1917 Praia do Alfeite/Ponta dos 
Corvos (Seixal) 

Sociedade de Armadores de Navios 
e Secagem de Bacalhau 

José Luís da Costa e 
Almirante Henrique 

Tenreiro 

Década 
de 1940 

Palhais (Barreiro) 

Atlântica – Companhia Portuguesa 
de Pescas 

Companhia Portuguesa 
de Pescas 

1947 Ponta dos Corvos (Seixal) 

Bacalhau de Portugal Bacalhau de Portugal 1951 Praia dos Moinhos 
(Alcochete) 

Pescal Pescal – Empresa 
Comercial e Industrial 

de Pesca 

1951 Praia dos Moinhos 
(Alcochete) 

Sociedade Nacional de Armadores 
de Bacalhau – Secadouro de 

Alcochete 

Sociedade Nacional de 
Armadores de Bacalhau 

Década 
de 1950 

Praia dos Moinhos 
(Alcochete) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 106. Localização das unidades de secagem de bacalhau instaladas no ARS no início da 
década de 1950 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A exposição solar e aos ventos dominantes, a abundância de água doce 

(nascentes e poços artesianos), a orografia favorável, a existência de espaço 

disponível, as boas condições de abrigo e a acessibilidade fluvial350, constituíram as 

condições naturais determinantes da instalação desta actividade nas frentes 

ribeirinhas do ARS. Embora a sua localização no Estuário do Tejo não possa ser 

dissociada do facto de o Porto de Lisboa ser um importante porto de armação da frota 

bacalhoeira nacional e de descarga do produto da safra, como aliás a análise 

desenvolvida a propósito da salicultura deixou transparecer. Ora, “as secas acabaram 

por ficar confinadas aos espaços contíguos dos portos de descarga, na lógica de 

minimização de movimentos, e porque foi aí que naturalmente, ao longo dos anos, as 

empresas foram instalando os seus armazéns” (DUARTE, 2001: 327). 

Entretanto, desde o início dos anos 1950 que a secagem artificial havia 

começado a ser testada e, bem assim, instalada em unidades nacionais de secagem351, 

marcando um importante avanço tecnológico nesta indústria (que até então se 

caracterizava por um processo eminentemente artesanal). Um processo que permitiu 

                                                      
350

 A acessibilidade fluvial constituía-se como um elemento facilitador da recepção do produto da safra 
por parte das unidades de secagem, assim como do posterior escoamento do bacalhau salgado seco. As 
restrições à navegabilidade junto às margens, designadamente junto às áreas de implantação destas 
unidades, faziam com que a acostagem dos navios bacalhoeiros se fizesse por meio de pontes-cais. Tal 
acontecia, por exemplo, com a Parceria Geral de Pescarias (Azinheira Velha, Barreiro) – Figura AIII-25 
(Anexo III) –, com a Sociedade de Armadores de Navios e Secagem de Bacalhau (Palhais, Barreiro) – 
Figura AIII-26 (Anexo III) –, com a Atlântica (Ponta dos Corvos, Seixal) – Figura AIII-27 (Anexo III) – ou 
com as unidades instaladas em Alcochete, que utilizavam a ponte-cais da vila – Figura AIII-28 (Anexo III). 
Muitas vezes os navios bacalhoeiros ficavam também fundeados ao largo destas unidades, sendo a 
transferência do peixe assegurada por embarcações tradicionais do Estuário do Tejo. Neste sentido, e 
sobre o caso da Sociedade de Armadores de Navios e Secagem de Bacalhau (Palhais, Barreiro), um 
antigo Arrais recorda o seguinte: “Antigamente vinham aqui os lugres descarregar para a seca e ficavam 
ao largo, fundeados. Depois o transporte era feito por um barquito, um varino, que carregava no lugre e 
depois descarregava no cais. Quando havia vento vinha à vela, quando não havia vento vinha a remos” 
(Informação oral: António Fernandes Júnior, Marítimo – 2011, 84 anos de idade).    

351
 “Os primeiros túneis de secagem artificial instalados, nos moldes considerados como de sistema 

convencional, foram-no em 1951 na Empresa Comercial e Industrial de Pesca – Pescal, Lda., em 
Alcochete, a que rapidamente se juntaram os da Empresa de Pesca de Aveiro, em Aveiro, e da 
Sociedade [Nacional] de Armadores de Bacalhau, Lda. (SNAB), primeiro em Alcochete, depois em 
Lavadores, no Porto. A SNAB irá reintroduzir nova tecnologia, esta de patente nacional, no início dos 
anos 70, sistema que será difundido depois por vários secadouros nacionais” (DUARTE, 2001: 323). A 
Figura AIII-29 (Anexo III) mostra a instalação de secagem artificial entretanto instalada na unidade da 
Parceria Geral de Pescarias (Azinheira Velha, Barreiro). 
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reduzir significativamente a dependência em relação ao clima, tornando mais flexível a 

localização de novas unidades.  

Por outro lado, a partir da década de 1960 assistiu-se ao declínio da pesca do 

bacalhau, com reflexo na quantidade de pescado descarregado no Porto de Lisboa 

(Gráfico 3). Acresce que ainda na “década 60 e inícios de 70, com o aumento da 

componente congelada do pescado descarregado, as empresas tiveram de se dotar de 

armazéns congeladores. A par desta situação, finalmente, a indústria consciencializou-

se da inadiável necessidade de modernizar as suas instalações” (DUARTE, 2001: 329). 

Em resultado, “a década de 80 vai conhecer profundas alterações quanto ao panorama 

da indústria, em particular o encerramento das unidades mais desadequadas ou a 

modernização dos equipamentos, dado o completo colapso da oferta de matéria-

prima nacional” (DUARTE, 2001: 330).   

Estas transformações no sector tiveram um impacte significativo nas unidades 

instaladas nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo. Concretizando, após a cessação 

da actividade de várias unidades, que culminou com o encerramento da Atlântica – 

Companhia Portuguesa de Pescas no início da década de 1990, apenas três unidades 

mantiveram actividade: Parceria Geral de Pescarias (Azinheira Velha, Barreiro); Mar 

Alto – Comércio e Indústria de Bacalhau, instalada na antiga unidade da Sociedade de 

Armadores de Navios e Secagem de Bacalhau (Palhais, Barreiro); e, Comimba – 

Comércio e Indústria de Bacalhau, que se instalou no Rosário (Moita) no início da 

década de 1970. Note-se que, não obstante a sua localização em frentes ribeirinhas, 

actualmente estas unidades utilizam exclusivamente o transporte rodoviário para 

abastecimento de matéria-prima e distribuição da produção.   

 

II.2. Primeiro Ciclo Regional de Industrialização Moderna 

Em relação às indústrias do primeiro ciclo regional de industrialização moderna, 

foram de vários ramos as que começaram a despontar no Estuário do Tejo desde os 
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finais do século XIX, como é o caso da indústria conserveira352, embora nenhuma com 

a expressão que a indústria corticeira veio a alcançar. De facto, “a Margem Sul, com 

implantações industriais desde o tempo dos Romanos, [veio] a conhecer o primeiro 

surto moderno, com o desenvolvimento da indústria corticeira” (GASPAR, 1993: 132). 

Um surto que marcou o primeiro grande ciclo regional de industrialização moderna e 

para o qual a acessibilidade conferida pelo caminho-de-ferro foi determinante.  

 

II.2.1. Indústria Corticeira 

Note-se que, conforme referido anteriormente, para o Estuário do Tejo – mais 

precisamente para o Barreiro –, passou a confluir, no início da segunda metade do 

século XIX, a ligação ferroviária que servia o Alentejo e Algarve (Figura 96). Esta 

ligação, ao reduzir os custos e o tempo de transporte da matéria-prima produzida nos 

montados de sobro do Alentejo ou na Serra Algarvia, impulsionou determinantemente 

a localização da indústria corticeira nas frentes ribeirinhas do ARS que, para além de 

beneficiarem da mão-de-obra regional relativamente abundante, aqui encontravam a 

acessibilidade fluvial facilitadora do transporte da cortiça preparada para o Porto de 

Lisboa, destinada à exportação (isto para além de permitir o franco abastecimento da 

cortiça proveniente dos territórios do “rio acima” que utilizavam o Tejo como meio de 

transporte para o escoamento da produção, com recurso preferencial aos Barcos de 

Água Acima)353. Uma leitura corroborada por CRUZ, autora que afirma que, no que 

                                                      
352

 É ainda o caso da indústria de lanifícios, como a Companhia de Lanifícios da Arrentela, unidade que 
se instalou na frente ribeirinha da Torre da Marinha (Seixal), no termo da Baía do Seixal, junto ao Rio 
Judeu, em 1855.   

353
 A opção pelo Estuário do Tejo não foi, à época, consensual, fruto das expectativas e interesses 

regionais, indissociáveis do impulso socioeconómico proporcionado por esta actividade. A exposição 
realizada pelo Deputado Melo e Castro por ocasião da discussão na especialidade do I Plano de Fomento 
atesta do descontentamento regional (região de Setúbal) relativamente à concentração da indústria 
corticeira nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo, imputando-a às debilidades do Porto de Setúbal: 
“Uma das zonas entre as maiores produtoras de cortiças pertence ao hinterland do porto de Setúbal. E 
tudo indicava que grandes massas de cortiça, transformada ou não, saíssem pelo porto de Setúbal, e 
até, Sr. Presidente, que a indústria transformadora se instalasse junto ao Sado. Teria sido um grande 
benefício para uma terra como aquela, que tem tremendos problemas económicos e sociais (…). Ora 
estou convencido de que, em grande parte, devido às deficiências do porto é que a indústria 
transformadora de cortiças veio estabelecer-se na margem sul do Tejo. E isto, Sr. Presidente, com 
notável oneração desta actividade: o transporte terrestre das matérias-primas desde as zonas 
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concerne à sua localização, “detectamos duas épocas motivadas pela generalização da 

matéria-prima veiculada por comboio desde o último quartel do século XIX e por 

camioneta nos três últimos decénios354. A localização, no primeiro caso, fez-se sempre 

junto a esteiros de acessos às fragatas que podem completar o trânsito da cortiça a 

partir dos términos dos ramais ferroviários e exportar a produção para o porto de 

Lisboa. Os cais e as fragatas, que muitas vezes passaram a fazer parte das infra-

estruturas das verdadeiras fábricas355, constituíram pois o binómio de factores que as 

enraízam nos primitivos sítios” (CRUZ, 1973: 153). 

 Desta forma, a ligação ferroviária (propiciadora do abastecimento de matéria-

prima proveniente do Sul) e a proximidade ao Porto de Lisboa (situação facilitadora da 

exportação da cortiça) introduziram, desde o terceiro quartel do século XIX, um novo 

factor de transformação dos usos das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, que 

iniciaram o desenvolvimento de uma vocação funcional de cariz industrial moderno. 

Aqui se instalaram várias unidades industriais corticeiras, de dimensões muito 

variáveis e laborando em diferentes ramos do sector (predominando, nesta primeira 

fase, a preparação da prancha). Um arranque impulsionado pela procura externa de 

cortiça356 e pelo próprio investimento directo estrangeiro em unidades 

transformadoras (lato sensu). A este respeito, importa assinalar que muitas das 

unidades que se implantaram na margem Sul do Estuário do Tejo foram, desde o 

primeiro momento, de capitais estrangeiros (Quadro AIV-9, Anexo IV), “condensados 

nas principais casas exportadoras” (CRUZ, 1973: 145), facto que CRUZ faz corresponder 

“à clássica interveniência do capitalismo europeu em países abastecedores de matéria-

prima” (CRUZ, 1973: 145). Esta autora acrescenta ainda que “pela primeira vez, a 

margem Sul do Estuário do Tejo participa duma industrialização motivada à escala 

                                                      

produtoras até às fábricas e o transporte fluvial até aos navios” (Ministério da Economia e do Ultramar, 
1953b: 752).  

354
 Grosso modo desde a década de 1940. 

355
 É o caso da Mundet que possuía uma frota própria de embarcações tradicionais para o transporte da 

cortiça, assim como cais próprios nas unidades do Seixal, Amora e Montijo. 

356
 Note-se que a substituição do tradicional barril pelas garrafas de vidro durante o século XIX constituiu 

um factor determinante do crescimento da procura da cortiça para fabrico de rolhas. 
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nacional por matéria-prima interna que, sujeita a transformações mais ou menos 

elementares, se destina a outros países” (CRUZ, 1973: 145).  

A generalização do consumo de vinho engarrafado e, bem assim, da utilização 

das rolhas de cortiça conferiram um forte impulso ao crescimento do sector a nível 

internacional, patente no forte crescimento do número de unidades existentes em 

Portugal e, particularmente, no ARS (Quadro 21). Concretizando, se em 1890 o número 

de fábricas a laborar em Portugal se fixava em 27 unidades, seis das quais (22,2%) 

localizadas neste território, na década de 1930 o número ascendia já a 432 fábricas no 

cômputo do país, fixando-se em 102 (23,6%) aquelas com implantação no ARS. 

 

Quadro 21. Fábricas de cortiça registadas no Inquérito Industrial de 1890, por região 

Anos 
Total do 

País 

Região de Lisboaa Região de Aveirob Região do Algarve 

Total Margem Sul  Total Feirac 
Total Silves Faro e 

Alportel 

1930 432 102 60 24 20 138 37 87 

1960 596 197 171 142 136 129 42 81 

a
 Inclui os concelhos de Lisboa e Loures e os da margem Sul do Estuário do Tejo. 

b
 Distrito de Aveiro. 

c
 Concelho de Feira. 

Fonte: MATOS ALMAS in CRUZ, 1973. 

 

A cortiça portuguesa chegava neste período a vários mercados357 (incluindo o 

francês, um país tradicionalmente produtor, rivalizando com a cortiça nacional pela 

sua qualidade e baixo preço), tendo beneficiado de uma conjuntura internacional 

favorável a partir de meados da década de 1930. É que “em Espanha, motivado pela 

guerra civil, o mercado estava quase dizimado e na Argélia verificava-se o aumento dos 

preços” (PESTANA e TINOCO, 2009: 4).   

Neste contexto, o Montijo, servido por um ramal ferroviário desde 1908 (Ramal 

do Montijo), apresentava a maior concentração de unidades fabris corticeiras, 

                                                      
357

 Numa primeira fase Portugal exportava, predominantemente, cortiça em prancha para os grandes 
centros mundiais de transformação, incluindo: Reino Unido, Alemanha, EUA, França, Suíça, Rússia, 
Checoslováquia, México, Japão ou Austrália (Cf. PESTANA e TINOCO, 2009: 5). 
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seguindo-se a Moita (com destaque para a freguesia de Alhos Vedros358) e Almada. No 

Barreiro, Alcochete e Seixal o número de fábricas foi menor, ainda que neste último 

concelho se tivessem localizado (em 1906 e 1911, respectivamente) duas das mais 

importantes unidades de todo o Estuário do Tejo: a Mundet (que deteve também 

filiais, de menor dimensão, no Montijo e na Amora) e a Wicander. Uma importância 

advinda não apenas da sua dimensão e forte vocação exportadora, mas também pelo 

facto de terem introduzido e contribuído para o desenvolvimento pioneiro da 

capacidade transformadora nacional359, geradora de valor acrescendo. Para além da 

Mundet e da Wicander, os Estabelecimentos Aldemiro Mira, a Barreiras, a Pablo & 

Tavares360, a Socorquex, a Sopac, a Infal, a Robinson, a Carvalho, Lourenço & Braz, a 

Francisco Beatriz & Filhos, a Corça, a Ahrens Novaes, os Estabelecimentos Herold, a 

Sociedade Nacional de Cortiças, a Symington, a Manuel Afonso, a Francisco Beatriz, são 

apenas alguns dos muitos exemplos de fábricas que se instalaram nos municípios do 

ARS (Figura 107), e que contribuíram para que neste território se alcançasse, nos anos 

1960, a cifra de 171 unidades fabris corticeiras (representativas de 86,8% das unidades 

existentes na Região de Lisboa e de 28,7% do país). O aumento do custo da mão-de-

obra nos países industrializados, tradicionais transformadores de cortiça, e o aumento 

do custo do transporte terão jogado a favor desta evolução, porquanto indutores do 

reforço da atractividade nacional para a localização de indústrias transformadoras, 

verificando-se nos anos 1960 o acolhimento de um grande número de empresas (Cf. 

PESTANA e TINOCO, 2009: 7). 

 

 

                                                      
358

 Para além dos factores locativos comuns às demais áreas ribeirinhas, o desenvolvimento desta 
indústria em Alhos Vedros foi ainda favorecido pela deslocalização de várias unidades implantadas no 
Barreiro. Um processo que ficou a dever-se à obsolescência das suas localizações originais devido ao 
crescimento daquele aglomerado urbano, ficando várias unidades imergidas na malha urbana. Mas 
também devido à implantação da CUF, facto que obrigou à desactivação de unidades que então 
ocupavam o terreno adquirido por Alfredo da Silva. É o caso da corticeira Bensaúde & C.ª. 

359
 Como lembram PESTANA e TINOCO, “em toda esta evolução a rolha de cortiça natural marcou sempre 

presença, embora fosse variada a produção de artefactos – canetas de aparo, papel de cortiça, 
revestimentos de filtros dos cigarros, coletes salva-vidas, bóias de cortiça e muitas outras aplicações” 
(PESTANA e TINOCO, 2009: 5). 

360
 Esta unidade de transformação foi posteriormente integrada nos Estabelecimentos Aldemiro Mira. 
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Figura 107. Distribuição, por sítios, das unidades fabris corticeiras do ARS 

 
Fonte: Adaptado de CRUZ, 1973. 

 

Não obstante, desde a década de 1940 que as frentes ribeirinhas do ARS se 

vinham tornando menos atractivas para a localização de novas unidades fabris 

corticeiras. Conforme referido anteriormente, o desenvolvimento da rede e circulação 

rodoviária veio influenciar não somente a distribuição modal do transporte de 

mercadorias361, mas também introduzir alterações nas lógicas de localização das 

actividades económicas nesta região.  

A acessibilidade conferida pelos novos eixos de circulação, afirmando-se como 

um factor de localização valorizado pelas unidades fabris, fez emergir novas áreas 

preferenciais de instalação junto a estas infra-estruturas de transporte. Em resultado, 

a acessibilidade fluvial foi perdendo progressivamente importância neste contexto, 

algo que se tornou evidente na década de 1960. Complementarmente, e como CRUZ 

bem salienta, “a camionagem repercutiu-se na dispersão das células fabris, atraídas 

pelos preços dos terrenos menos disputados pelo crescimento das povoações, porque 

os transportes rodoviários permitem o abastecimento e distribuição de artigos sem 

prejuízo do recrutamento de pessoal” (CRUZ, 1973: 153). Em síntese, refere esta autora 

                                                      
361

 Tanto no que se refere às cadeias logísticas e de transporte das mercadorias produzidas na região do 
Estuário do Tejo, como daquelas que para aqui confluíam a partir de outras regiões do país. 
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que “na repartição regional das indústrias da cortiça, a mais antiga fase de localização 

reflecte-se na segregação de três áreas descontínuas: a dos esteiros do antigo termo 

de Almada, que atraem as fábricas dos concelhos de Almada e do Seixal, a das 

embocaduras dos esteiros de Coina e da Moita, respectivamente no Barreiro e em 

Alhos Vedros, e, finalmente a do remoto golfo do Montijo” (CRUZ, 1973: 154) – Figura 

107 –, acrescentando que “em torno dos primitivos sítios, nas malhas abrangidas pelos 

caminhos divergentes das vilas, instalam-se fábricas recentes, permitidas pela 

circulação rodoviária de carga para Lisboa e para o sul do país (…)” (CRUZ, 1973: 154). 

Com o crescimento da indústria corticeira a fazer-se gradualmente (desde os 

anos 1940), junto aos eixos rodoviários, as frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas 

adjacentes (e.g. na proximidade dos esteiros) tornaram-se menos atractivas. Ainda que 

as unidades já estabelecidas não tenham abandonado a sua localização primitiva, 

acabou por se verificar um balanceamento espacial para o interior por parte da 

estrutura organizacional produtiva, que se repercutiu necessariamente na vitalidade 

económica destes espaços362. Na década de 1960 mantinha-se, contudo, o arranjo 

regional desta actividade impulsionadora do primeiro ciclo de industrialização 

moderna na margem Sul do Estuário do Tejo, estruturado pelos grandes eixos Almada-

Seixal, Barreiro-Alhos Vedros/Moita e pólo do Montijo. Áreas onde esta indústria 

entrou num processo de declínio e obsolescência funcional, mais ou menos 

prolongado, a partir da década de 1960363. Um declínio indissociável da transformação 

da estrutura produtiva nacional, com a afirmação de Portugal como país 

transformador de cortiça. Como explicam PESTANA e TINOCO, “com esta deslocação da 

actividade para a indústria transformadora, verificou-se uma concentração do número 

de fábricas e do número de trabalhadores envolvidos neste sector” (PESTANA e TINOCO, 

2009: 8). Estes autores identificam ainda como causa determinante desta evolução a 

                                                      

362
 A este propósito, importa não descurar os efeitos desta opção locativa e modal no declínio de uma 

actividade que lhe era complementar, o transporte fluvial de mercadorias (em particular aquele se fazia 
com recurso às embarcações tradicionais), que se manteve até à década de 1960 como a rede de 
suporte a este tecido produtivo em mutação. 

363
 Foi precisamente em meados desta década que a Mundet, principal empresa corticeira instalada no 

ARS, encerrou a sua unidade da Amora (Seixal), permanecendo em actividade as unidades do Seixal e 
Montijo. 
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crise na indústria de aglomerado negro resultante do surgimento de produtos 

substitutos364 (e da qual o sector nunca viria a recuperar totalmente), a que se juntou 

o encerramento das unidades incapazes de acompanhar a modernização tecnológica 

exigida pela indústria (com destaque para os pequenos estabelecimentos artesanais), e 

que a abertura ao exterior favoreceu. 

O Gráfico 7 permite perceber o forte declínio no número de fábricas instaladas 

no distrito de Setúbal (em que se inclui o ARS) a partir de meados da década de 1960, 

passando de 313 unidades fabris em 1964, para apenas 69 em 1990. Ou seja, um 

decréscimo de -78,0% em apenas 26 anos. 

 

Gráfico 7. Número de fábricas de transformação de cortiça nos principais distritos portugueses 
(1960-1990) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1961-1967); INE, “Estatísticas Industriais” 

(1968-1991). 

 

Uma tendência acompanhada pelos demais distritos com concentrações 

importantes de fábricas de transformação de cortiça. Exceptua-se a esta evolução 

global o distrito de Aveiro, ao apresentar uma tendência de crescimento do número de 

                                                      
364

 “O aparecimento de produtos substitutos permitiu uma utilização mais simplificada no isolamento de 
câmaras frigoríficas (frigoríficos) e até no isolamento de edifícios. Assim, este produto veio causar 
grandes perturbações nos mercados do Norte da Europa, originando uma grande redução na produção 
de aglomerado negro, a qual foi o fim para muitas empresas produtoras deste produto” (PESTANA e 
TINOCO, 2009: 25).   
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unidades entre o início da década de 1960 e o final dos anos 1970: “Neste período o 

distrito de Aveiro demarcou-se como centro da produção de rolhas, com 75,6% da 

produção nacional (contra os 35,7% da década anterior) e, consequentemente, 

absorveu um grande número de trabalhadores” (PESTANA e TINOCO, 2009: 8). 

 

II.2.2. Indústria Conserveira 

Embora com uma expressão socioeconómica e territorial substancialmente 

inferior no contexto do primeiro ciclo regional de industrialização moderna, não deixa 

de relevar uma referência à indústria conserveira, com destaque para a produção de 

conservas de peixe (sardinha e atum). Uma indústria cuja emergência foi impulsionada 

pelos sucessivos aperfeiçoamentos nos processos de produção e utilização de 

recipientes de folha365 e de produção das conservas, ocorridos a partir da primeira 

metade do século XIX.   

Uma actividade que veio a instalar-se desde os finais do século XIX nas frentes 

ribeirinhas estuarinas do concelho de Almada e, já durante o século XX, do concelho 

do Seixal366. No que que diz respeito a Almada367, estas unidades industriais 

instalaram-se em três núcleos principais: 

• Trafaria – existem referências a que em 1914 laborariam aqui três unidades 

(a mais antiga com implantação nos finais do século XIX), sendo que uma – 

instalada em plena frente ribeirinha do núcleo da Trafaria (Sociedade de 

                                                      
365

 Sobre este processo, refere BARBOSA que “as vantagens do emprego de recipientes de fôlha [que] 
advieram para o fabrico de conservas, foram sem dúvida, consideráveis, pois além da sua menor 
fragilidade [comparativamente com a utilização do vidro], fecham-se com mais segurança por meio da 
solda, conduzem melhor o calor, encurtando, assim, o tempo de aquecimento e por último, prestam-se 
com mais facilidade a ser moldados segundo os tamanhos e formatos que a natureza do conteúdo 
impuser” (BARBOSA, 1941: 16). 

366
 A indústria conserveira moderna instalou-se em Portugal, mais precisamente em Setúbal, no início 

dos anos 1880, sendo que em 1884 o número de unidades fabris ascendia já a 18, e em 1886 a 66 (Cf. 
CORDEIRO, 1995: 25-26). 

367
 As primeiras referências à actividade de conservação de alimentos neste concelho remontam, porém, 

a um momento muito anterior, mais propriamente ao período de ocupação romana, tendo existido em 
Cacilhas uma unidade vocacionada para a produção de preparados de peixe (Cf. BARROS, 1982: 34-35).  
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Conservas Progresso) – manteve actividade até ao despontar da segunda 

metade do século XX. 

• Porto Brandão – à semelhança da Trafaria, também neste núcleo existem 

referências a três unidades368, cuja instalação terá ocorrido já durante o 

século XX, a partir do início da década de 1920 (Cf. Centro de Arqueologia 

de Almada, 2007). As instalações da Conserveira Gio Batta Tabuco 

mantiveram-se em actividade até à década de 1980. 

• Ginjal – onde “em 1906, há registo da fábrica de conservas, a A. Leão e C.ª, 

que preparava frutas, aves, caça, peixe, marisco, doces, hortaliças e 

legumes. Em 1939 registam-se outras duas unidades conserveiras no cais, a 

Gonzalez & Nascimento e a La Paloma” (GONÇALVES, 2002: 32). 

 

De acordo com a informação estatística disponibilizada pelo INE369, no período 

1944-1948 o número de fábricas instaladas neste concelho ascendia a sete unidades, 

passando a seis no período 1949-1951 (Quadro 22). Tal fazia de Almada o principal 

núcleo de indústria conserveira do Centro Industrial de Lisboa, representando cerca de 

40% do número total de fábricas instaladas neste território no período em apreço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
368

 A saber: Conservas do Tejo; Antiga Fábrica de Conservas João do Sal; e, Conserveira Gio Batta Tabuco. 

369
 Note-se que a informação sobre o número de fábricas de conservas de peixe com desagregação ao 

nível concelhio é disponibilizada apenas para o período 1944-1951. 
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Quadro 22. Número de fábricas de conservas de peixe por concelho do Centro Industrial de 
Lisboa (1944-1961) 

Anos 
Concelhos 

Total 
Almada Cascais Lisboa Mafra Oeiras Seixal Sesimbra 

1944 7 1 4 1 1 1 2 17 

1945 7 1 5 1 1 1 2 18 

1946 7 1 5 1 1 1 2 18 

1947 7 1 5 1 1 1 2 18 

1948 7 1 5 1 1 1 2 18 

1949 6 1 5 0 1 1 2 16 

1950 6 1 5 0 1 1 2 16 

1951 6 1 5 0 1 1 2 16 

Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1945-1952). 

 

Já no caso do concelho do Seixal, existem referências a seis unidades370, 

instaladas a partir do final da década de 1910371, tendo esta indústria persistido neste 

território até aos anos 1980 (a Fábrica de Conservas Sereia372 manteve actividade até 

1983). Não obstante, a “Estatística Industrial” do INE refere apenas uma unidade neste 

concelho no período 1944-1951 (Quadro 22)373. 

A Figura 108 apresenta a localização destas unidades. De um modo geral, a 

procura de terrenos imediatos ao plano de água do Estuário do Tejo por parte desta 

indústria ficou a dever-se à acessibilidade por este propiciada374, i.e.: a facilidade de 

abastecimento das fábricas por via fluvial; e, a possibilidade de escoamento directo 

                                                      
370

 A saber: Costa, Lda.; Luzíadas, Lda.; Fonseca Roque & Ca.; Ricardo Justino & Ca. (Nova Era); Almeida e 
Pólvora, Lda.; e, Sereia (Cf. LIMA, 1997). 

371
 De acordo com informação recolhida por NABAIS, a licença de alvará para o estabelecimento de 

preparação de conserva de peixe à Fonseca Roque & Ca. foi concedido em 1917, ano em que a Almeida 
e Pólvora, Lda. requereu a sua licença para instalação de fábrica de conservas alimentícias (Cf. NABAIS, 
1981: 85). 

372
 Esta unidade foi reconvertida para a indústria conserveira na década de 1970 (mais precisamente em 

1976), a partir da empresa Sereia – Fábrica de Adubos Orgânicos, Lda., que laborava no mesmo local 
(Quinta do Brayner) desde a década de 1930. 

373
 Uma discrepância cuja justificação poderá residir nos critérios adoptados pelo INE para a classificação 

de estabelecimentos industriais como fábricas. 

374
 Note-se que pelo menos a fábrica Sereia (Seixal) constitui uma excepção à influência deste factor 

locativo, porquanto a sua instalação na frente ribeirinha decorreu da reconversão de uma unidade de 
produção de farinha de peixe. O abastecimento desta fábrica (assim como o escoamento da conservas) 
era assegurado exclusivamente por modo rodoviário, sendo a origem predominante do pescado 
utilizado na produção o Porto de Setúbal.  
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das conservas por via marítima (Porto de Lisboa), designadamente a importante quota 

que se destinava à exportação375. Por outro lado, (i) a proximidade à cidade de Lisboa, 

principal centro consumidor nacional, (ii) a mão-de-obra abundante, e (iii) a 

abundância de sal extraído no Salgado do Tejo376, são igualmente factores que devem 

ser tidos em conta na equação perceptiva da opção locativa desta indústria. Uma 

indústria que durante décadas foi impulsionada por: 

• Alta procura para um produto com alto valor acrescentado; 

• Pouca competição directa devido à reputação da qualidade do produto 

português e possibilidade em manter um alto diferencial de preço; 

• Alta proporção de custos variáveis e custos fixos protegendo os 

conserveiros nos anos de baixa captura; 

• Abundância tradicional de abastecimento de peixe. (Fundo de Fomento de 

Exportação, 1974: 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

375
 Corroborando este entendimento, na análise que desenvolveu sobre a importância dos transportes 

para a indústria conserveira, BARBOSA refere que “a maioria das nossas fábricas de conservas localiza-se 
junto aos portos, de sorte que as despesas de transporte até ao cais ficam consideravelmente 
diminuídas. Uma e outra fábrica possui mesmo, sob êste aspecto, privilegiada situação, pois, chega a 
distar meia dúzia de metros do cais de embarque. Além das variadas razões que justificam a preferência 
pelo transporte marítimo, há que ter em conta (…) a proximidade em que se encontram os centros de 
produção, dos portos por onde ela se escoa. E assim é que a exportação de conservas de peixe se faz, 
em regra, pelos portos de Leixões, Douro, Lisboa, Setúbal, Lagos, Portimão, Olhão e Vila Real de St. 
António” (BARBOSA, 1941: 186). 

376
 Analisando a importância do sal para a indústria conserveira e a distribuição da produção desta 

matéria-prima, BARBOSA salienta que “a distribuição [da produção de sal] é muito favorável à indústria 
das conservas, que tem a maioria dos centros fabris precisamente naquelas regiões [em que se produz 
sal]. Além do enfraquecimento na resistência de transporte, há que considerar a possibilidade de 
transacção directa, sempre mais segura e económica” (BARBOSA, 1941: 105).  
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Figura 108. Principais núcleos de indústria conserveira nas frentes ribeirinhas do ARS  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Acompanhando a tendência de gradual declínio verificado no cômputo do Centro 

Industrial de Lisboa, onde a indústria conserveira se tornou praticamente residual no 

decorrer da década de 1960 (se em 1943 existiriam 22 fábricas no activo, em 1962 este 

número não ia além das três unidades) – Gráfico 8 –, também no ARS a presença desta 

actividade se tornou diminuta neste período.      
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Gráfico 8. Número de fábricas de conservas de peixe em Lisboa (Centro Industrial) e Portugal 
(1943-1970) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1944-1967); INE, “Estatísticas Industriais” 

(1968-1971). 

 

Para esta evolução da indústria conserveira no Centro Industrial de Lisboa, a qual 

acompanha a tendência de declínio igualmente verificada no conjunto da actividade a 

nível nacional a partir de meados dos anos 1960377, contribuíram diversos factores. 

Entre os factores de natureza endógena contam-se: (i) a interdependência da indústria 

conserveira em relação à pesca, aspecto determinante da erosão da vantagem 

comparativa inerente à localização nas frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo, 

porquanto este porto perdeu gradualmente importância neste sector (veja-se, por 

exemplo, a evolução da quantidade de sardinha descarregada neste porto – Gráfico 9); 

(ii) a menor de relevância da acessibilidade fluvial proporcionada pela localização na 

frente ribeirinha enquanto vantagem comparativa, em virtude do desenvolvimento da 

rede rodoviária regional e da camionagem; e, (iii) o desenvolvimento de outras 

actividades industriais a nível regional que concorriam pela mão-de-obra, um aspecto 

particularmente sensível para a indústria conserveira, pois tratava-se de uma indústria 

de mão-de-obra intensiva e pouco qualificada. 

                                                      
377

 Em meados da década de 1950 (1954), esta indústria era suportada por 273 fábricas de conservas de 
peixe (com uma produção total de 52.459 toneladas), enquanto que em 1965 o número de unidades 
fabris era de 246 (embora a sua produção ascendesse a 89.388 toneladas). Em 1980, o número de 
estabelecimentos em actividade caiu para 83 unidades, tendo a produção se cifrado em 44.433 
toneladas. 
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Gráfico 9. Evolução da quantidade de sardinha descarregada no Porto de Lisboa (1950-1980) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1951-1965); INE, “Estatísticas Agrícolas e 

Alimentares” (1966-1969); INE, “Estatísticas da Pesca” (1970-1981). 

 

Como factores exógenos ao território em estudo, há que considerar: (i) a 

redução das quantidades de pescado desembarcadas378 (com destaque para a 

sardinha, a principal matéria-prima utilizada pela indústria conserveira nacional) – 

Gráfico 10 –, representando uma dificuldade acrescida ao abastecimento da indústria; 

(ii) dificuldade de adaptação da indústria nacional às mudanças do mercado (Cf. Fundo 

de Fomento de Exportação, 1974); (iii) a existência de problemas de ordem 

económico-financeira379 e organizacional no sector que se reflectiram na sua 

                                                      
378

 Como refere SOUTO, “a evolução recente da pesca em Portugal, se analisada pela ótica das 
quantidades desembarcadas e quando comparada com outros países da Europa e com o Mundo, mostra 
bem o comportamento peculiar das pescas nacionais no contexto global. Tendo registado um máximo 
histórico de capturas em 1964, e ao contrário do comportamento das pescas noutros países, a produção 
nacional nunca mais voltou a aproximar-se dos quantitativos dos anos 60 e a ligeira melhoria registada 
no início dos anos 80 voltou a cair a partir de 1986, ano da adesão à CEE” (SOUTO, 2005b: 172). Por sua 
vez, de acordo com o Fundo de Fomento de Exportações, “historicamente, e até aos anos 60, a pesca 
costeira era uma actividade relativamente rentável, excepto nos anos de grande declínio de captura”, 
contudo “o sector foi grandemente afectado pela drástica quebra na captura de sardinha de 1967-68 e 
na verdade nunca recuperou” (Fundo de Fomento de Exportações, 1974: 20-21). Esta entidade classifica 
as causas da crise que afectaram o sector da pesca – e que se reflectiram na indústria conserveira – em 
três categorias: problemas económicos, problemas legislativos e problemas relacionados com as lotas 
(Cf. Fundo de Fomento de Exportações, 1974: 21-23).  

379
 A que não foram alheios os aumentos dos custos dos factores, incluindo os custos do pescado e da 

mão-de-obra. 
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vitalidade380. Tais factores determinaram a progressiva perda de competitividade das 

conservas nacionais num mercado internacional com forte concorrência de outros 

países produtores (e.g. França, Espanha e Marrocos)381, um aspecto reflectido na 

capacidade exportadora da indústria nacional382, quando a dependência deste sector 

em relação aos mercados externos era acentuada383. 

 

 

 

 

 

                                                      
380

 Sobre este aspecto, o Decreto-lei n.º 40.787, de 27 de Setembro de 1956, apontava já para a 
necessidade de organização dos produtores nacionais, por forma a assegurar um produto com as 
características exigidas por cada um dos mercados a explorar e em quantidade adequada. Ora, este 
diploma alertava precisamente para o facto de “a enorme variedade de marcas com que se apresentam 
ao público as nossas conservas [servir] apenas para gerar a perturbação nos preços e a confusão no 
consumidor. Além disso, quando entre essas marcas uma surge que merece a preferência do consumo o 
seu proprietário não está geralmente em condições de fornecer as quantidades exigidas”. Por outro 
lado, são também salientados os recorrentes problemas inerentes à excessiva concorrência entre 
produtores nacionais na exportação – com consequências ao nível da flutuação dos preços –, assim 
como enfocada a necessidade de aumento da produtividade desta indústria.   

381
 Os custos de produção tiveram aqui um papel determinante: “os aumentos do vazio, do sal, dos 

molhos, do óleo de amendoim e do azeite que, na década de 70 se encontram 60% acima do custo de 
Espanha, França e Marrocos, países nossos concorrentes, os aumentos dos salários, dos fretes de 
exportação são também apontados nos relatórios [produzidos na sequência de Despacho do Ministério 
da Economia datado de 1963] como elementos que levam a uma subida vertiginosa dos custos de 
produção, cifrando-se estes, em 1971, 50% acima dos custos dos concorrentes congéneres” (REBELO, 
2010: 176-177).  

382
 Sob o título “A capacidade de concorrência das conservas portuguesas”, o Editorial da Revista 

“Conservas de Peixe” de Outubro de 1969 referia o seguinte: “O problema fundamental subsiste e para 
ele não foram ainda intentadas, pràticamente, as soluções necessárias ou provadamente indispensáveis: 
as conservas de peixe portuguesas estão em grave crise no mercado internacional, pela impossibilidade 
de sustentarem o combate competitivo da concorrência de outros países produtores; e essa crise 
traduz-se, inevitavelmente, numa crise económica do sector, visto que a sua sobrevivência depende, 
sem alternativas, da continuidade e até da possível expansão das suas vendas nos países estrangeiros”. 

383
 Note-se que já em 1956 o Decreto-lei n.º 40.787, de 27 de Setembro (que determina que o 

fornecimento de sardinha à indústria de conservas de peixe seja regulado mediante acordo colectivo 
entre os Grémios dos Industriais de Conservas de Peixe e o Grémio dos Armadores da Pesca da 
Sardinha) alertava para os riscos inerentes a uma excessiva concentração das exportações de conservas 
de peixe nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 
considerando que “esta tradicional concentração não deverá ser contrariada por meio da compressão 
das vendas, mas antes por um aumento da produção e pela colocação dos excedentes em mercados 
novos, designadamente nos do Leste europeu e nos do Próximo Oriente, ou em zonas de consumo 
habitualmente compradoras até hoje deficientemente aproveitadas, como é o caso dos Estados Unidos 
da América”.  
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Gráfico 10. Evolução da quantidade de pescado descarregado em Portugal (1950-1980) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1951-1965); INE, “Estatísticas Agrícolas e 

Alimentares” (1966-1969); INE, “Estatísticas da Pesca” (1970-1981). 

 

Na actualidade, a presença desta actividade industrial nas frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS faz-se notar em exclusivo pela presença dos edifícios (degradados 

ou em ruínas) destas unidades fabris: Sociedade de Conservas Progresso, na Trafaria 

(Figura AIII-30, Anexo III; Conserveira Gio Batta Tabuco, no Porto Brandão (Figura AIII-

31, Anexo III); Sociedade de Conservas La Paloma, no Ginjal (Figura AIII-32, Anexo III); 

Fábrica de Conservas Sereia, no Seixal (Figura AIII-33, Anexo III). 

 

II.2.3. Construção e Reparação Naval em Ferro/Aço 

No contexto deste primeiro ciclo regional de industrialização moderna, e a partir 

da segunda metade do século XIX, tiveram igualmente lugar importantes 

desenvolvimentos na indústria da construção e reparação naval no ARS, marcados pela 

utilização do ferro, e mais tarde do aço (a partir de finais do século XIX), assim como 

pela aplicação de novas técnicas e tecnologias com que então se fazia a construção 

naval moderna (e que incluíam, por exemplo, a utilização da máquina a vapor como 

meio de propulsão, inicialmente aplicada em navios com casco em madeira e 

posteriormente em ferro/aço).  
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Os estaleiros navais da H. Parry & Son, Lda., que se instalaram no concelho de 

Almada durante este período (primeiro no Cubal – Ginjal384 e depois em Cacilhas, por 

via da aquisição de um outro estaleiro aqui existente, pertencente a António José 

Sampaio385, unidade também ela vocacionada para a construção e reparação naval em 

ferro), simbolizam esta transição para um novo ciclo desta indústria386. De igual forma, 

os Estaleiros Navais da CUF, que laboraram activamente no Barreiro até 1937387, 

tiveram um papel importante no desenvolvimento da construção e reparação naval 

em ferro/aço no ARS388. 

Posteriormente, por via da constituição de estaleiros ex novo389 ou da 

reconversão de estaleiros tradicionais, outras unidades vieram a despontar nas frentes 

                                                      
384

 A Figura AIII-34 (Anexo III) mostra a localização inicial destes estaleiros, no Cubal – Ginjal (Almada), 
onde dispunham de duas docas secas, com 80m e 65m (Cf. FERREIRA, 1953: 7). O vapor Belém foi o 
primeiro navio construído neste estaleiro, tendo o “bota-abaixo” ocorrido em 1864. Esta localização 
oferecia, contudo, algumas restrições em matéria de capacidade para recepção de navios de maior 
porte, uma vez que “esta firma necessita, para trabalhos em navios grandes, de utilizar os cais e docas 
da A.G.P.L., porque as docas de que dispõe são pequenas e só acessíveis a navios de reduzido calado” 
(Cf. FERREIRA, 1953: 7). Importa ainda referir que a H. Parry & Son mantinha as oficinas mecânicas e de 
fundição em Lisboa. 

385
 Que aqui se instalou em meados do século XIX, detendo este proprietário um outro estaleiro na Praia 

do Outeiro (Alfeite, Almada). 

386
 Um ciclo em que os estaleiros de “nova geração” conviviam, lado-a-lado, com os estaleiros 

tradicionais. Note-se ainda que nestes estaleiros tradicionais, vocacionados para os trabalhos em 
madeira, foram também introduzidas inovações nas técnicas. Por exemplo, no exórdio da segunda 
metade do século XIX, foi criado um plano inclinado no Estaleiro Naval do Porto Brandão (Almada), o 
primeiro em Portugal, e que ainda hoje se mantém em funcionamento (Figura AIII-35, Anexo III).   

387
 “Com a adjudicação à CUF, em 1937, da exploração das oficinas e docas do Porto de Lisboa transfere-

se para aí o principal esforço de construção naval, reduzindo-se a actividade no Barreiro à manutenção 
da frota fluvial e ao fabrico de partes na caldeiraria de metalomecânica" (CAMARÃO et al., 2008: 161). 

388
 Como lembram SAIOTE e ESPÍRITO SANTO, no contexto das orientações da política de desenvolvimento 

da CUF, no período pós-I Grande Guerra, foi estabelecida a necessidade de controlar o processo de 
transporte das matérias-primas e dos produtos transformados, que se traduziu numa participação na 
constituição da SGCIT – Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda., empresa 
vocacionada para o transporte marítimo que iniciou a sua actividade em 1922 (Cf. SAIOTE e ESPÍRITO 

SANTO, 2001: 34-35). É ainda de acrescentar que “nesta nova dinâmica marítima da CUF/SGCIT, 
acompanhada do desenvolvimento da actividade metalomecânica, teve um papel importante o 
pequeno estaleiro que a companhia já possuía, no Barreiro, e que até aí construía fragatas e lanchas a 
motor: em 1931 foi aí construído o rebocador de navegação costeira internacional Estoril, e a 7 de 
Setembro de 1932 foi lançado à água o Costeiro II, um navio de carga (com 490 toneladas) para 
navegação costeira entre os portos do continente” (PAIS, cit in SAIOTE e ESPÍRITO SANTO, 2001: 36). 

389
 Tal como referido anteriormente, alguns destes novos estaleiros correspondem à relocalização de 

unidades que laboravam em Almada e que encerraram por força da construção das instalações da 
Lisnave – Estaleiros Navais de Lisboa e obras complementares (e.g. acessibilidades) (Cf. CURTINHAL, 2007: 
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ribeirinhas estuarinas do ARS, com particular incidência em Almada (e.g. Companhia 

Portuguesa de Pesca – em 1922 – e Sociedade de Reparações de Navios – em 1942 –, 

ambas vocacionadas para a reparação de embarcações de pesca) e Seixal (e.g. 

Venamar – Construções e Reparações Navais, Lda., Estaleiros do Talaminho, Pedro 

Lopes e Filhos).   

Na transição para o segundo ciclo regional de industrialização moderna390, 

importa ainda destacar a instalação do Arsenal do Alfeite em Almada (Figura 109), cuja 

construção teve início em 1928 e que entrou em funcionamento em 1938. Um 

estabelecimento “transferido [da antiga Ribeira das Naus] para novo local e novas 

instalações [e que] será um arsenal criado de novo e que há-de ser novo no 

rendimento industrial, nos processos de administração, na mentalidade de dirigentes e 

dirigidos”391. Um estabelecimento que, desde a sua constituição, se dedicou às obras 

navais (construção, reparação e manutenção) militares e civis. Mantendo-se em 

                                                      

22). É interessante notar que um movimento semelhante teve lugar entre Lisboa e Almada no período 
que mediou o século XVIII e o despontar do século XX. Um período em “que se assiste, na zona de 
Cacilhas, Margueira, Mutela e Caramujo, ao aparecimento de vários estaleiros navais, que abandonam 
Lisboa em consequência do Terremoto de 1755 e das obras de remodelação da margem Norte, onde se 
reparavam ou construíam varinos, fragatas, rebocadores e inúmeras outras embarcações” (LUZIA et al., 
2012: 14). Inserem-se neste contexto os estaleiros da H. Parry & Son, inicialmente localizados em Lisboa 
(Boa Vista) e que tiveram necessidade de procurar uma nova localização por força das condicionantes 
inerentes às obras de regularização das margens, como bem explicam LUZIA et al.: “na margem direita do 
Tejo são detetados alguns problemas de assoreamento, nomeadamente entre o Cais do Sodré e Santos 
e nesse seguimento o Conselho Superior de Obras Públicas dá luz verde à construção de um aterro na 
zona da Boa Vista bem como de um muro de suporte entre as praias da Moeda e de Santos, 
exactamente no local onde estava instalado o estaleiro de Hugo Parry”, sendo que “devido à localização 
da muralha que limitava o aterro, o lançamento à água dos navios fabricados era um processo 
complicado e requeria soluções engenhosas” (LUZIA et al., 2012: 25-27). 

390
 Entende-se que, neste sector, o segundo ciclo de industrialização moderna – materializado pelos 

Estaleiros Navais da Lisnave – foi marcado, mormente, (i) pelo surgimento de uma nova escala de 
operação (que acompanhou as tendências de evolução do shipping a nível internacional), (ii) pela 
aplicação de novos métodos de organização do trabalho, (iii) pela aposta na especialização dos 
trabalhadores, e (iv) pela aplicação de novas técnicas de reparação/construção. Sobre este último 
aspecto importa recordar que “as acções de formação do pessoal da Lisnave não se limitaram à Rocha 
nem mesmo a Portugal”, uma vez que “seguiram vários trabalhadores portugueses para a Suécia e 
Holanda para que nos estaleiros da RDM, Kockums e Eriksberg ali fizessem estágios, contactando com as 
técnicas de vanguarda da indústria naval” (OLIVEIRA, 2001a: 118).  

391
 Decreto-lei n.º 28.408, de 31 de Dezembro de 1937, que estabelece uma administração autónoma 

para o Arsenal do Alfeite e fixa as normas a que deve obedecer. 
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actividade, o Arsenal do Alfeite foi transformado em sociedade anónima (Arsenal do 

Alfeite, S.A.), com capitais exclusivamente públicos, no ano de 2009392. 

 

Figura 109. Situação geográfica do Arsenal do Alfeite no contexto do Estuário do Tejo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

II.2.4. Outras Actividades Industriais 

Ainda com relações de interdependência com a pesca, e para além das 

actividades industriais anteriormente analisadas, outras vieram a instalar-se nas 

frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, com destaque para a frente ribeirinha Norte de 

Almada (corredor Ginjal – Olho de Boi), onde marcaram presença as actividades 

indicadas no Quadro 23.   

 

 

 

                                                      
392

 Decreto-lei n.º 33/2009, de 05 de Fevereiro, que constitui a Arsenal do Alfeite, S. A., sociedade 
anónima de capitais exclusivamente públicos, e aprova os respectivos Estatutos, bem como as bases da 
concessão de serviço público e de uso privativo do domínio público atribuída a esta sociedade. 
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Quadro 23. Actividades industriais com ligação à pesca instaladas no corredor Ginjal – Olho de 
Boi (Almada) 

Actividades Empresas Localização 

Indústria do frio (armazéns frigoríficos, aluguer 
de frigoríficos)  

Grémio Nacional dos Armadores 
da Pesca do Bacalhau 

Ginjal 

 Empresa Industrial do Frio Ginjal 

Produção de redes de pesca Fábrica de redes de pesca Ginjal 

Reparação de embarcações da frota pesqueira Sociedade de Reparações de 
Navios 

Ginjal 

 Companhia Portuguesa de Pesca Olho de Boi 

Apoio ao armamento da frota pesqueira  COPENAVE Ginjal 

 Companhia Portuguesa de Pesca Olho de Boi 

 Sociedade Nacional dos 
Armadores do Bacalhau 

Ginjal 

Indústria de transformação do pescado Fábrica de Óleo de Figado de 
Bacalhau 

Ginjal 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2009 e GONÇALVES, 2002. 

 

A instalação destas actividades industriais no corredor Ginjal – Olho de Boi 

ocorreu, de um modo geral, a partir da década de 1920, impulsionada pelo 

desenvolvimento do sector da pesca. Terão certamente jogado a favor desta opção 

locativa (i) as boas acessibilidades marítimo-fluviais (com fundos francamente 

acessíveis) aqui existentes, (ii) a proximidade em relação ao mar (localizando-se esta 

área no “Gargalo do Tejo”), e (iii) a existência de actividades industriais conexas, 

potenciando os efeitos de aglomeração.  

O declínio destas actividades teve lugar a partir de finais da década de 1960, 

sendo indissociável do declínio da pesca, que se reflectiu fortemente na quantidade de 

pescado descarregado em Lisboa (Gráfico 11). No final dos anos 1970, a generalidade 

destas empresas tinha já cessado actividade, prevalecendo até à actualidade os 

edifícios por elas ocupados, maioritariamente abandonados (portanto, sem qualquer 

função) e devolutos. 
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Gráfico 11. Evolução da quantidade de pescado descarregado em Lisboa (1950-1980) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em INE, “Estatística Industrial” (1951-1965); INE, “Estatísticas Agrícolas e 

Alimentares” (1966-1969); INE, “Estatísticas da Pesca” (1970-1981). 

 

Ainda directamente ligada à actividade piscatória, outra actividade industrial que 

marcou presença nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS foi a indústria das farinhas 

de peixe. Não tendo averbado expressão regional, a presença desta actividade foi mais 

expressiva no concelho do Seixal, onde arrancou “ainda no séc. XIX nalguns moinhos 

de maré locais. Estão neste caso o Moinho Velho dos Paulistas e o Moinho do Brayner. 

No primeiro, instalou-se a Sociedade Industrial Alegria e, no segundo, a Sereia – 

Fábrica de Adubos Orgânicos, Lda., considerada empresa pioneira em Portugal no 

fabrico de adubo de peixe em rama e farinhas de peixe simples e compostos para 

alimentação de gado. (…) Também em 1965, na Amora, nas antigas instalações da 

Mundet, se instalou a Sociedade Continental de Fibras, mais conhecida por 

Totalimento, que produziu farinhas a partir de peixe, ossos e cascas de ostra” (LIMA, 

1997: 65) – Figura 110. 
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Figura 110. Localização das principais fábricas de adubos e farinhas de peixe instaladas no 
concelho do Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

II.3. Segundo Ciclo Regional de Industrialização Moderna 

Entretanto, um segundo ciclo regional de industrialização moderna havia 

começado a despontar na década de 1940, beneficiando da emergência de um ímpeto 

industrial nas opções de política económica do Estado Novo, indissociável de um 

conjunto de circunstâncias germinadas no contexto internacional393. A Lei n.º 2002, de 

26 de Dezembro de 1944 (“Electrificação do País”), e a Lei n.º 2005, de 14 de Março de 

                                                      
393

 Sobre estas circunstâncias, ROSAS refere que “o espaço aberto pela «grande depressão» – com a 
retracção da oferta externa e as acrescidas dificuldades económicas e financeiras de importações – não 
se limitaria a criar uma oportunidade prática, uma necessidade que era um estímulo imediato à 
produção industrial substitutiva das importações. Gerou, com isso, uma doutrina sobre o 
desenvolvimento económico assente no «fomento industrial», na «indústria-locomotiva» da 
modernização” (ROSAS, 1994: 872). Uma nova conjuntura favorável voltaria a verificar-se com a II Grande 
Guerra, a que se juntou “uma acumulação excepcional de ouro e divisas no Banco de Portugal e de 
saldos financeiros no sistema bancário nacional (…)”, uma circunstância “particularmente favorável 
porque a industrialização do país requeria importações de matérias-primas e de equipamentos do 
estrangeiro” (LAINS, 1994: 925).  
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1945 (“Fomento e Reorganização Industrial”), tiveram aqui um papel importante. A 

primeira, visando garantir o fornecimento de energia em função das exigências da 

reorganização e do fomento industrial, contribuiu para a introdução da electricidade 

no processo produtivo, que caracterizou genericamente este ciclo de industrialização. 

A segunda, definindo as bases em que se alicerçaram as opções de política industrial 

seguidas nos anos seguintes, e que criaram um contexto favorável ao desenvolvimento 

industrial394.  

Posteriormente, e conforme analisado na Parte I deste trabalho, veio o I Plano de 

Fomento reconhecer a necessidade de despoletar um novo ciclo de industrialização, 

assente na indústria química e metalomecânica, acentuando este documento a 

importância do desenvolvimento da produção eléctrica. Um novo ciclo que permitisse 

ao país avançar então para a segunda industrialização, suportada pelo 

desenvolvimento das indústrias consideradas básicas. Uma agenda que veio a ser 

prosseguida no II Plano de Fomento. Tal formulou o contexto em que ocorreram os 

três mais importantes investimentos industriais do segundo ciclo regional de 

industrialização moderna: os complexos industriais da CUF, a Siderurgia Nacional e os 

Estaleiros Navais da Lisnave395 (Figura 111). Complexos industriais que, fazendo do ARS 

o seu território privilegiado de implantação, apresentaram algumas especificidades nas 

suas lógicas de localização comparativamente com as actividades do primeiro ciclo 

                                                      
394

 A política de substituição das importações (e.g. através dos direitos de importação, limitações 
quantitativas à entrada de produtos estrangeiros, etc.) e o condicionamento industrial favoreceram, 
precisamente, a eclosão e desenvolvimento destas actividades. Uma política industrial que, como a 
própria Presidência do Conselho reconheceu, teve os seus efeitos perversos: “um processo 
caracterizado por níveis insuficientes de produtividade, investimento e inovação tecnológica. O processo 
de industrialização, que permitiu lançar muitas e válidas realizações, consentiu, ao mesmo tempo, um 
clima propício à prolongada sobrevivência de extensa franja de unidades marginais, acentuadamente 
vulneráveis ao incremento das pressões concorrenciais” (Presidência do Conselho: 1973: 383). Com a 
gradual abertura ao exterior (e.g. adesão à EFTA, Acordos com a CEE), algumas das actividades apoiadas 
pela política industrial do Estado Novo acabaram por demonstrar a sua fraca capacidade competitiva 
internacional.  

395
 Segundo GASPAR, “no processo de decisão sobre industrialização moderna em Portugal, que se 

operou nos anos 50, a Península de Setúbal foi escolhida – por várias razões – como palco privilegiado” 
(GASPAR, 1993: 132). Como razões para esta opção de localização identifica este autor as seguintes: 
“existência de terrenos, de reservas aquíferas, de mão-de-obra disponível e mobilizável, de instalações 
portuárias e potenciais bons acessos rodo-ferroviários. Terá também sido considerada a vantagem 
política de concentrar (circunscrever) um número de unidades industriais que iriam originar decerto 
novas relações sociais e, tendencialmente, conflitos e tensões” (GASPAR, 1993: 139). 
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regional de industrialização moderna: espaço disponível com orografia favorável; 

afastamento em relação às grandes concentrações urbanas – no caso, à cidade de 

Lisboa (minimizando assim os efeitos inerentes aos riscos tecnológicos e ambientais 

que lhes estavam subjacentes); francas acessibilidades marítimas e fluviais, facilitando 

a recepção de matérias-primas utilizadas nos processos produtivos e a expedição dos 

produtos transformados (como se verá adiante, no caso da Lisnave as boas 

acessibilidades marítimas tiveram uma valorização diferenciada, decorrente da 

especificidade da sua actividade).   

 

Figura 111. Localização dos complexos industriais do segundo ciclo de industrialização 
moderna 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Do ponto de vista tecnológico, este segundo ciclo de industrialização moderna 

foi ainda marcado, a nível internacional, pelo desenvolvimento da indústria petrolífera. 

Um processo que se traduziu em importantes transformações no transporte marítimo 

(e.g. especialização e dimensão dos navios, rotas do shipping) e nos portos. Neste caso 
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com o surgimento de infra-estruturas (cais e terminais) capacitadas para a recepção, 

manuseamento e distribuição dos derivados do petróleo e gás natural, visando 

satisfazer as crescentes necessidades de consumo (a nível doméstico e industrial). Uma 

evolução que implicou uma importante adaptação por parte do Porto de Lisboa, e que 

teve tradução parciária na sua 4.ª Secção (i.e. na margem Sul do Estuário do Tejo).   

 

II.3.1. CUF – Companhia União Fabril 

Relativamente à CUF, há que notar que, desde 1865, esta se encontrava 

instalada em Alcântara (Lisboa) com uma unidade industrial (Fábrica da União) cuja 

produção incluía, principalmente: os óleos, o sabão, as velas, a ainda adubos e outros 

produtos químicos. Por via da fusão com a Companhia Aliança Fabril (1898), uma nova 

unidade do mesmo ramo (Fábrica Sol, igualmente implantada em Alcântara) passou a 

fazer parte da empresa. Note-se que esta localização das unidades pertencentes à CUF 

– primeiro em Alcântara e depois no Barreiro – garantia a proximidade ao Porto de 

Lisboa e, bem assim, a acessibilidade marítima facilitadora do seu abastecimento com 

matérias-primas provenientes do exterior (Europa, América Latina e territórios 

ultramarinos), mas também da exportação dos produtos transformados (Figura 112). 

Com o crescimento da produção, e face aos condicionalismos que se colocavam à 

expansão física desta unidade em Lisboa (em virtude da sua inserção no tecido 

urbano), foi tomada a decisão de criar um novo complexo produtivo, com vista à 

prossecução de dois grandes objectivos estratégicos: 

• Consolidar a estratégia relativa à produção de óleos vegetais, em 

articulação com as unidades industriais de Lisboa (Alcântara) e a recém-

adquirida fábrica de Alferrarede e ampliar a capacidade de produção de 

sabões e velas esteáricas; 

• Produzir adubos químicos fosfatados (superfosfatos), e explorar as 

potencialidades da associada produção de ácido sulfúrico para a obtenção 

de outros produtos químicos requeridos pelo mercado nacional. (CAMARÃO 

et al., 2008: 51) 
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Figura 112. Esquematização da organização do processo produtivo da CUF 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CRUZ (1973) e LEAL DA SILVA et al. (2004). 
 

A materialização do pólo industrial no Barreiro ocorreu em 1907 com a aquisição 

dos terrenos e início da construção das instalações. Entre os factores de localização 

que estiveram na base da opção de instalação deste complexo industrial no Barreiro 

contam-se396: (i) a existência de terrenos disponíveis para expansão, com uma 

orografia favorável e a baixo custo; (ii) a proximidade ao Porto de Lisboa e a 

acessibilidade marítima e fluvial conferida pela localização numa frente ribeirinha 

aberta ao Mar da Palha (importante para o abastecimento de algumas matérias-primas 

utilizadas no processo produtivo, para o escoamento da produção e também para o 

abastecimento do carvão utilizado para a produção de energia, isto até à 

electrificação); (iii) a acessibilidade ferroviária conferida pela Linha do Sul e Sueste 

(facilitadora do abastecimento de matérias-primas – e.g. pirites397 – e do escoamento 

de alguns produtos, como é o caso dos adubos destinados ao abastecimento dos 

                                                      

396
 Sobre os factores de localização da indústria química pesada em geral, NUNES aponta que esta “baseia 

a sua competitividade na respectiva competência tecnológica, bem como num entrecruzar de factores 
logísticos e comerciais, em que os portos, os acessos ferroviários e rodoviários a mercados a jusante, a 
disponibilidade de água doce e as condições para a fixação nas proximidades de técnicos e pessoal 
qualificado têm um papel fundamental” (NUNES, 2004: 226-227). 

397
 É o caso da pirite proveniente de Aljustrel, visto que a pirite extraída nas Minas de S. Domingos era 

transportada por via fluvio-marítima a partir do Pomarão. 
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campos do Alentejo)398; (iv) disponibilidade de água doce e salgada para incorporação 

nos processos de produção e na refrigeração399. A estes factores CRUZ acrescenta ainda 

a proximidade em relação a Lisboa, atribuindo-lhe três grandes vantagem: (i) permitir 

à empresa beneficiar da oferta de quadros técnicos; (ii) existência de uma mão-de-

obra relativamente abundante, em virtude da importante concentração populacional 

desta região; (iii) garantir um ambiente cosmopolita, facilitador da incorporação e 

fixação de técnicos estrangeiros especializados (Cf. CRUZ, 1973: 125-126). 

Presidida pelos objectos supra enunciados, a produção foi iniciada em 1908 com 

uma unidade dedicada à transformação de óleo de bagaço de azeitona utilizado no 

fabrico de sabões. Por outro lado, “a linha de produção ácido sulfúrico/superfosfato 

cedo se ramificou com a construção das instalações produtoras de ácido clorídrico e 

sulfatos alcalinos, de lixiviação ácida das cinzas de pirite e de recuperação de lamas de 

chumbo das câmaras, conduzindo a um sistema integrado que forneceu outros 

produtos químicos inorgânicos (com os sulfatos de cobre, ferro e magnésio) e que 

permitiu aceder à metalurgia de materiais não ferrosos e preciosos (com produção de 

cobre, zinco, chumbo, ouro e prata)” (CAMARÃO et al., 2008: 51). 

Entretanto assistiu-se ao desenvolvimento de várias actividades produtivas 

complementares no complexo industrial do Barreiro (incluindo, por exemplo, as 

oficinas de metalomecânica ou a produção de sacaria). “Entre 1938 e 1942, a CUF 

expande-se de novo e remodela as antigas instalações nos sectores de superfosfatos e 

                                                      
398

 Sobre a importância atribuída à acessibilidade no processo de escolha da localização do complexo, 
CAMARÃO et al. lembram que foram estudadas várias opções locativas tendo as demais sido preteridas 
precisamente pela dificuldade de acesso de matérias-primas, de escoamento da produção ou falta de 
água (Cf. CAMARÃO et al., 2008: 7).  

399
 É ainda de salientar que, sobre as vantagens locativas dos terrenos do Barreiro, destacava Alfredo da 

Silva que as suas “características [são] tais que deixava logo em aberto a possibilidade de expansão da 
Companhia para outros ramos de actividade, como a produção em grande de superfosfatos. Para além 
da disponibilidade encontrada, salientava-lhe, muito especialmente, a possível extensão da área a 
adquirir, a ligação por via-férrea à estação de caminho-de-ferro e a existência de um cais acostável à 
beira-Tejo” (cit in LEAL DA SILVA et. al., 2004: 245). A importância da situação geográfica do complexo 
industrial é ainda relevada por LEAL DA SILVA et. al., autores que destacam que “para um país europeu 
periférico e com escassos recursos naturais, o desenvolvimento de uma plataforma industrial como o 
Barreiro é necessariamente recorrente da necessidade de garantir o acesso a matérias-primas em 
condições competitivas, de assegurar os respectivos transportes e de mitigar (…) o risco associado de 
dependência” (LEAL DA SILVA et. al., 2004: 252). 
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saboaria. Concentram-se esforços e capitais na secção metalúrgica (a partir de 1939-

1940) e instala-se a fábrica de ácido fosfórico (em 1942) para produção de adubos 

concentrados” (CRUZ, 1973: 123). Outros investimentos importantes, propiciadores do 

aumento da capacidade e diversificação da produção, foram entretanto realizados400. 

Exemplo disso foi a constituição da UFA – União Fabril do Azoto (cujo complexo 

industrial arrancou, no Lavradio, no início da década de 1950), que visava o fabrico de 

adubos nitroamoniacais. Conforme analisado em capítulo anterior, no âmbito do 

programa de desenvolvimento da indústria química de iniciativa do Estado, esta 

unidade haveria de promover, no âmbito do II Plano de Fomento, um novo 

empreendimento industrial no Barreiro destinado ao reforço da capacidade de 

produção industrial de adubos nítricos, o qual foi concluído entre 1961 e 1963. No 

mesmo sentido, em 1973 foi decidida a constituição de outra unidade – a FISIPE 

(também localizada no Lavradio) –, cuja inauguração ocorreu em 1976, vocacionada 

para o fabrico de fibras artificiais.  

Com efeito, e como bem assinala QUEIRÓS, “a CUF no Barreiro cresceu e 

expandiu-se durante as duas guerras mundiais. No período que se seguiu à revolução 

de Abril de 1974, foi prosseguida uma política económica que levou à nacionalização 

de grandes plataformas industriais401 e através de complexas alterações na estrutura 

empresarial, a CUF seria transformada na Quimigal – Química de Portugal, EP402, 

empresa essencialmente adubeira” (QUEIRÓS, 2004: 16). Importa ainda salientar que, 

neste período, “os aumentos dos combustíveis e as mutações políticas de 1974 

alteraram radicalmente as condições de funcionamento da economia portuguesa” 

(LEAL DA SILVA et al., 2004: 277), com consequências para a actividade da CUF403. 

                                                      
400

 De acordo com LEAL DA SILVA et al., “é a partir dos últimos anos da década de 1940 que se iniciam os 
«anos dourados» da empresa e do seu complexo (…)” (LEAL DA SILVA et al., 2004: 246). 

401
 A nacionalização do Grupo CUF foi consumada através do Decreto-lei n.º 532/75, de 25 de Setembro. 

402
 Decreto-lei n.º 530/77, de 30 de Dezembro, que cria a empresa pública Química de Portugal, EP – 

Quimigal, a qual resultou da fusão das seguintes empresas nacionalizadas: CUF, Amoníaco Português e 
Nitratos de Portugal. 

403
 Menciona-se, como exemplo desta situação, o problema associado ao fornecimento de adubos, 

sobre o qual LEAL DA SILVA et al. salientam que “a partir do V Governo Provisório, estabeleceu-se uma 
redução de 30% sobre o preço dos adubos pagos pelos agricultores. As empresas vendiam adubos 
abaixo dos preços de produção e o Estado chamava a si a responsabilidade de compensar as empresas 
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A década de 1980 marcou, contudo, uma fase de forte declínio, indissociável da 

crise económica provocada pelo segundo choque petrolífero e pelo aumento da 

concorrência inerente à adesão de Portugal à CEE (Cf. PEREIRA, 2004: 304). Esta fase 

culminou com uma nova reestruturação da empresa em 1989404, tendo esta sido 

reprivatizada em 1997405 (Cf. QUEIRÓS, 2004: 16). Um declínio que deve ser ainda 

contextualizado “no modelo de desenvolvimento industrial preconizado para a 

Península de Setúbal [que] começou por entrar em ruptura com o primeiro choque 

petrolífero, acentuando-se com a falta dos mercados coloniais, mas o colapso ocorre 

com a crise da primeira metade dos anos 80, chegando-se a 84-85 com a Península de 

Setúbal assolada por uma profunda crise económica e social, que o Estado – que 

entretanto nacionalizava várias indústrias – já não conseguia protelar” (GASPAR, 1993: 

132).  

 

II.3.2. Siderurgia Nacional 

Para a escolha da localização da Siderurgia Nacional (Paio Pires, Seixal406) 

pesaram vários factores, em grande medida comuns àqueles que justificaram a 

localização da CUF: (i) a existência de espaço disponível para expansão, com uma 

orografia favorável para a execução dos terraplenos; (ii) a proximidade ao Porto de 

Lisboa407 (aspecto facilitador do abastecimento de matérias-primas – e.g. minérios 

                                                      

através do Fundo de Abastecimentos (…). A CUF/Quimigal chegou a ter verbas por receber de 
importâncias superiores a um milhão de contos, com todo um ciclo de endividamento (…)” (LEAL DA SILVA 
et al., 2004: 278).    

404
 Por via do Decreto-lei n.º 25/89, de 20 de Janeiro, que converte a Quimigal – Química de Portugal, 

E.P. (pessoa colectiva de direito público) em Quimigal – Química de Portugal, S.A. (pessoa colectiva de 
direito privado).  

405
 Decreto-lei n.º 56-A/97, de 14 de Março, que aprovou o processo de reprivatização do capital social 

da Quimigal – Química de Portugal, S.A. 

406
 Alcochete (a opção inicial), Setúbal e Leixões foram também alternativas estudadas, tendo mesmo a 

primeira reunido algum consenso. Não obstante "coexistiam ali, como senhores, em potência, dos 
terrenos envolventes, uma Base Aérea e uma Carreira de Tiro, entidades militares com possíveis 
necessidades de expansão no espaço prioritariamente interferidoras com as de qualquer indústria com 
crescentes exigências na aquisição de terrenos” (CRUZ, 1973: 128), pelo que acabou por ser abandonada 
em favor da localização no Seixal. 

407
 A garantia das necessárias condições de navegabilidade do esteiro correspondente ao Rio Coina a 

embarcações de maior calado obrigou à execução de dragagens (canal da Siderurgia), assim como à 
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utilizados no processo produtivo, coque e hulha – e escoamento da produção); (iii) 

mão-de-obra disponível, com algum know-how industrial; (iv) complementaridade com 

outras indústrias408, designadamente com a CUF. Relativamente a este último aspecto, 

a complementaridade era assegurada de duas formas. Por um lado, através da 

incorporação das cinzas de pirite – subproduto do processo de produção de ácido 

sulfúrico – como matéria-prima por parte da Siderurgia Nacional, sendo este material 

transportado até esta unidade através de barcaças. Por outro lado, eram “matérias-

primas a aplicar na produção de amoníaco (…) os gases sobrantes da fábrica de coque 

a montar pela Siderurgia Nacional, S.A.R.L., e, na medida das quantidades necessárias 

a preencher a capacidade de produção de amoníaco, produtos derivados do petróleo” 

(Presidência do Conselho, 1959b: 83). A proximidade geográfica entre duas unidades 

industriais, ambas localizadas em frentes ribeirinhas do ARS, constituiu assim um 

importante factor de localização.  

Tratando-se de um investimento enquadrado na opção de desenvolvimento das 

indústrias de base (em que se inclui a indústria siderúrgica), a construção da Siderurgia 

Nacional – iniciada durante a vigência do I Plano de Fomento –, foi concluída em 1961. 

Um arranque reconhecidamente tardio e cuja viabilidade económica se veio a mostrar, 

desde logo, problemática409. Com efeito, se “no início dos anos 60, a desvantagem 

competitiva das novas siderurgias acentuara-se, quer devido a problemas de escala 

                                                      

demolição da ponte ferroviária Barreiro-Seixal (Ramal do Seixal). Prevaleceram, contudo, importantes 
restrições à navegabilidade impeditivas do acesso de navios de maior arqueação bruta aos cais da 
Siderurgia. Tornou-se, por isso, necessário recorrer a batelões e barcaças que operavam os serviços de 
trasfega para os navios atracados/fundeados no Porto de Lisboa. 

408
 Entendia-se que a indústria siderúrgica teria um “efeito alavanca” no desenvolvimento industrial 

nacional: “ao lado do consumo da folha de flandres para as latas de sardinhas que exportávamos, estava 
em causa o desenvolvimento da construção, renovação da marinha mercante e de guerra, a construção 
de máquinas, o desenvolvimento da indústria mineira, aproveitando o ferro das pirites e o gigantesco 
jazigo de Moncorvo” (GUIMARÃES, 2005: 102).   

409
 Sobre esta questão é interessante destacar o discurso de Correia de Oliveira (Secretário de Estado do 

Comércio), numa reunião do Conselho Económico realizada no início de 1961: “Com o problema 
concreto do financiamento à Siderurgia está posto todo o problema de fundo da viabilidade da indústria 
siderúrgica em Portugal”, acrescentando ser “da maior gravidade o facto de a Siderurgia vir a apresentar 
o seu ferro a um preço superior ao da concorrência internacional” e alertando para o problema 
decorrente do facto “de se impor às indústrias transformadoras nacionais a aquisição de uma matéria-
prima básica a um preço superior ao adquirido pelas suas concorrentes estrangeiras” (cit in PEREIRA, 
2005: 193). 
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quer ainda pelo facto de não terem amortizado, em grande parte, os seus 

equipamentos” (GUIMARÃES, 2005: 76), a situação da Siderurgia Nacional era ainda 

agravada por outros factores. De acordo com FARRELL, “o elevadíssimo custo da 

instalação era atribuído ao investimento realizado em infra-estruturas, as quais só 

seriam optimizadas, a médio prazo, com a expansão fabril preconizada, ao mesmo 

tempo que as dificuldades no arranque agravavam as condições de crescimento 

sustentado do empreendimento” (FARREL, 1964 cit in GUIMARÃES, 2005: 76). As 

desvantagens competitivas evidenciadas pela Siderurgia Nacional e a subsequente 

necessidade de protecção da sua produção face à concorrência estrangeira 

traduziram-se então na imposição de medidas proteccionistas, nomeadamente a 

protecção aduaneira410.  

Entretanto, o aumento do consumo de aço em Portugal (Gráfico 12) e a 

expectativa do seu crescimento sustentado, no sentido da convergência com os níveis 

de consumo registados pelos parceiros europeus, abriu boas perspectivas para o novo 

programa de investimentos que permitiria a diversificação e expansão da capacidade 

produção, e que incluía, entre outros investimentos, a construção do segundo alto 

forno. Não obstante, as dificuldades conjunturais sentidas no início dos anos 1970 e os 

adiamentos sucessivos do lançamento deste novo alto forno, levaram a que o mesmo 

se encontrasse em processo de execução somente aquando da Revolução de 25 de 

Abril de 1974 (Cf. GUIMARÃES, 2005: 84), acabando a empresa por ser nacionalizada em 

Abril de 1975411. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
410

 De acordo com PEREIRA, “aceitando-se os cálculos da empresa, [esta] teria de beneficiar de uma 
protecção aduaneira entre 20% e 40%” (PEREIRA, 2005: 195), com os prejuízos daí advindos para as 
actividades dependentes da incorporação dos diferentes produtos siderúrgicos. 

411
 A transformação da Siderurgia Nacional numa empresa pública ocorreu por via do Decreto-lei n.º 

853/76, de 18 de Dezembro. 
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Gráfico 12. Evolução da produção de produtos longos e planos na Siderurgia Nacional (1961-
1992) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SN/RC (anos diversos) e COSTA, 1984 in GUIMARÃES, 2005. 

 

A conjuntura económico-social que se seguiu à Revolução (1974-1975) reflectiu-

se negativamente na indústria da construção e equipamentos, com reflexo nas vendas 

da Siderurgia Nacional, sendo que “perante o colapso do mercado interno, a empresa 

não conseguiu encontrar no exterior uma alternativa” (GUIMARÃES, 2005: 87) visto o 

“mercado internacional estar inundado com produtos que se vendiam muito abaixo 

dos preços internos” (GUIMARÃES, 2005: 87). Com a recuperação daquela indústria, 

outros factores412 acabaram por se impor, determinando prejuízos sucessivos até 

1978, situação negativa que é retomada em 1981 – após três anos com lucros –, 

mantendo-se até 1994 (Gráfico 13).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
412

 A desvalorização do escudo face ao dólar (moeda utilizada para a compra de matérias-primas), os 
adiamentos da actualização dos preços, o aumento dos custos com pessoal, a conjuntura desfavorável 
do mercado internacional são alguns dos factores apontados para justificar os resultados apresentados 
pela empresa. 
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Gráfico 13. Resultados líquidos da Siderurgia Nacional (1962-1994) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em GUIMARÃES, 2005. 

 

Além disso, depois de vários adiamentos no lançamento do Projecto de Expansão 

de Produtos Longos do Seixal, este veio a ser reconvertido no Projecto de 

Modernização de Produtos Longos do Seixal. Mas, tal como o seu antecessor também 

este projecto foi abandonado em 1985, ano em que foi apresentado o Projecto de 

Reestruturação da Siderurgia Nacional413 (que sucedeu ao Plano Siderúrgico 

Nacional414), que visava assegurar a preservação desta unidade industrial criando 

condições para melhorar a qualidade dos produtos, incrementar o rendimento 

energético e a produtividade da empresa. As razões justificativas deste investimento 

estatal prendiam-se então com (i) a segurança do abastecimento de produtos 

siderúrgicos, (ii) o seu papel no desenvolvimento industrial, e (iii) a salvaguarda dos 

postos de trabalho.  

Não obstante, como recorda GUIMARÃES, “a entrada de Portugal na CEE, em 

Janeiro de 1986, colocou a empresa sob as regras impostas pelo tratado CECA, 

                                                      
413

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/85, de 06 de Novembro que aprova o Plano de 
Reestruturação da Siderurgia Nacional. 

414
 Resolução n.º 165/79, de 28 de Abril, que autoriza a Siderurgia Nacional a ampliar a sua unidade 

industrial do Seixal com uma capacidade adicional de aço bruto ao nível do milhão de toneladas por 
ano. 
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deixando-a em concorrência directa com empresas maiores já reestruturadas, melhor 

apetrechadas e, inclusive, subsidiadas pelos governos nacionais. (…) A [Siderurgia 

Nacional] estava, pois, mal preparada para enfrentar o comportamento agressivo dos 

grupos estrangeiros e, em particular dos espanhóis, cujos produtos se abateram sobre 

o nosso mercado” (GUIMARÃES, 2005: 96). Depois de transformada numa empresa de 

direito privado em 1991415, a Siderurgia Nacional foi finalmente reprivatizada em 1994, 

depois de uma reestruturação ocorrida em 1993416, tendo o alto forno continuado em 

actividade até 2001. Com este encerramento, concluiu-se assim um longo ciclo de 40 

anos de actividade, que deixou uma pesada herança no seu território de implantação, 

relacionada com a contaminação dos solos e com os resíduos resultantes da actividade 

siderúrgica.  

 

II.3.3. Estaleiros Navais da Lisnave 

O projecto da Lisnave – Estaleiros Navais de Lisboa, localizado na Margueira 

(Cacilhas, Almada) teve igualmente enquadramento nos Planos de Fomento (II Plano 

de Fomento), acabando por enformar uma reestruturação da ideia inicial de criação de 

uma doca seca (avançada, no I Plano de Fomento, para Lisboa). Esta não havia sido 

concretizada por se entender que tal empreendimento deveria estar integrado num 

novo estaleiro naval417, onde pudessem “ser construídos os navios necessários à 

modernização e expansão da frota mercante portuguesa e os porventura 

encomendados por estrangeiros, além de se proceder à reparação e modernização dos 

barcos existentes” (Presidência do Conselho, 1959a: 23).  

                                                      

415
 Decreto-lei n.º 113/91, de 20 de Março, que transforma a Siderurgia Nacional, E.P. em sociedade 

anónima de capitais maioritariamente públicos. 

416
 Decreto-lei, n.º 424/93, de 31 de Dezembro, que aprova a reestruturação da Siderurgia Nacional, 

S.A., e os estatutos das sociedades dela resultantes. 

417
 Sobre a importância e acuidade atribuída a este projecto, importa atentar no parecer da Câmara 

Corporativa ao Projecto do II Plano de Fomento, segundo o qual “em 1952 era só o Vera Cruz que ia a 
Cádis limpar o fundo, por não ter doca para o seu tamanho em Lisboa; neste momento são três, e 
dentro de três anos já serão sete, os navios portugueses que terão de buscar no estrangeiro meios de 
querenagem (…)” (Assembleia Nacional, 1959b: 264), acrescentando-se que “o atraso na definição das 
características deste estaleiro tem arrastado a reforma do Arsenal do Alfeite, preparada há três anos” 
(Assembleia Nacional, 1959b: 264). 
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Inaugurado em 1967, o papel deste estaleiro acabou por ser muito mais 

abrangente do que a perspectiva estratégica expressa anos antes, no II Plano de 

Fomento, deixava transparecer. Ao invés de um core business centrado na frota 

mercante nacional, a Lisnave orientou-se predominantemente para o mercado 

externo, acompanhando o processo de abertura económica ao exterior e de 

internacionalização da economia portuguesa418. Desta forma, soube tirar partido da 

situação geográfica do território nacional na fachada Oeste-Atlântica da Europa, que 

lhe conferia um importante posicionamento geoestratégico no cruzamento das rotas 

marítimas que asseguravam a ligação da Europa a outros continentes. Assumia aqui 

particular destaque a rota que conectava a Europa do Norte ao Mediterrâneo e, 

através do Canal do Suez, ao Médio Oriente (Figura 113). O interesse demonstrado por 

empresas suecas e holandesas do sector da construção e reparação naval neste 

empreendimento, assim como a sua participação no capital social da Lisnave são, aliás, 

elucidativos do reconhecimento deste potencial. 

 

Figura 113. Situação geográfica dos Estaleiros Navais da Lisnave em relação às rotas marítimas 
internacionais 

 

Fonte: Elaboração própria com base em RODRIGUE, 2013. 

                                                      
418

 De acordo com SILVA LOPES, este processo gradual “arrancou com a entrada na Organização Europeia 
de Cooperação Económica (OECE), em 1948; deu um grande salto em frente com a adesão à EFTA, em 
1960 (…). Contribuíram também para o mesmo processo a entrada no Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e no Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (…), em 1960, e no Acordo Geral 
sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (…), em 1962” (SILVA LOPES, 2004: 109-110). 
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Para além deste factor, a compreensão do sucesso alcançado pela Lisnave requer 

que sejam ponderadas as importantes transformações que se operavam na indústria 

do transporte marítimo no despontar da segunda metade do século XX. O aumento do 

fluxo de mercadorias decorrente do crescimento do comércio mundial e, bem assim, 

das exportações, fez aumentar a procura deste modo de transporte, que se traduziu 

no aumento do tráfego suportado pelo transporte marítimo (Gráfico 14). Uma 

tendência que exigiu uma resposta por parte da indústria do shipping: o aumento do 

número e da dimensão dos navios419 (Gráfico 15). Também no sentido do aumento do 

porte dos navios (no caso, dos petroleiros) actuou o encerramento do Canal do Suez, 

primeiro em 1956 e depois em 1967 (a sua reabertura só viria a ocorrer em 1975)420.  

 

Gráfico 14. Evolução da exportação de mercadorias (volume), do PIB e tráfego marítimo 
mundial (toneladas), 1950-2000  

 

Fonte: Elaboração própria com base em WTO, 2002. 

 

                                                      

419
 Uma tendência interrompida apenas nos anos 1970-1980, estando o declínio da tonelagem dos 

navios associado aos “impacts of the first and second oil shocks as well as the emergence of 
containerization, which initially was using smaller ships than regular cargo ship” (RODRIGUE, 2013).  

420
 O encerramento do Canal do Suez levou a que o transporte do petróleo proveniente do Golfo se 

fizesse pela Rota do Cabo (a antiga rota portuguesa do Cabo da Boa Esperança). Com o aumento da 
distância a percorrer, tornou-se necessário obter economias de escala através do incremento da 
capacidade de transporte dos navios petroleiros.  
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Com capacidade para receber, desde a sua inauguração, navios até 300 mil 

toneladas421, a Lisnave, assumindo-se como um estaleiro misto (embora vocacionado 

essencialmente para a reparação naval422), procurou tirar partido das vantagens 

comparativas de que dispunha em virtude da conjuntura e organização do transporte 

marítimo internacional423. 

 

Gráfico 15. Evolução mundial do número de navios, arqueação bruta total e tonelagem média 
(1910-2010)   

 

Fonte: Adaptado de IHS/Lloyd’s Register of Shipping in RODRIGUE, 2013 (tradução nossa). 

 

                                                      
421

 Por via da capacidade de docagem da Doca 11, que apresentava as seguintes dimensões: 350m x 
54m. 

422
 Embora o estaleiro viesse a ser dotado de uma doca dedicada à construção (na qual foram 

concretizados vários projectos), a Lisnave centrou a sua actividade na reparação naval e na construção 
de secções (que eram depois transportadas e integradas nos estaleiros dos parceiros nórdicos, com 
destaque para os Estaleiros de Gotemburgo). As razões que fundamentam esta opção prendem-se com 
(i) os elevados padrões de qualidade exigidos pela construção naval dificilmente alcançáveis com a 
inexperiência técnica e organizativa de uma indústria ainda embrionária, (ii) a concorrência que a 
construção na Lisnave, baseada na vantagem inerente ao baixo custo da mão-de-obra, iria exercer sobre 
os estaleiros seus parceiros do Norte da Europa – especializados nesta actividade –, pelo que sendo por 
estes desincentivada (Cf. OLIVEIRA, 2001a: 112), mas também (iii) a inexistência de uma indústria 
siderúrgica com capacidade para alimentar as necessidades da actividade da construção com matéria-
prima. 

423
 Corroborando este entendimento, SALVADOR e OLIVEIRA afirmam que Portugal “pela sua situação 

geográfica, tira partido da circulação internacional do petróleo, na origem do desenvolvimento da 
reparação naval de petroleiros no estuário do Tejo” (SALVADOR e OLIVEIRA, 1997: 333). 
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A reparação ou manutenção dos superpetroleiros que asseguravam o 

abastecimento do Norte da Europa com ramas de petróleo é disso exemplo424. Acresce 

que o segundo encerramento do Canal do Suez determinou ainda a minimização da 

concorrência exercida pelos estaleiros localizados no Mediterrâneo, uma conjuntura 

que se reflectiu no crescimento das encomendas realizadas à Lisnave (Quadro 24). 

 

Quadro 24. Evolução das encomendas à Lisnave (1966-1969) 

Anos 
Encomendas (milhões 

de toneladas) 

1966 31,1 

1967 33,4 

1968 43,5 

1969 50,3 

Fonte: GOMES, 1973 in OLIVEIRA, 2001b. 

 

Percebendo a tendência de aumento da arqueação bruta dos navios, 

nomeadamente dos superpetroleiros que se perspectivava que pudesse atingir 1 

milhão de toneladas, a Lisnave procurou antecipar este movimento da indústria do 

shipping através da construção da Doca 13 (“Doca Alfredo da Silva”, que ostenta o 

emblemático pórtico com a insígnia da empresa). Esta doca, com capacidade para 

receber navios de 1 milhão de toneladas (e cujas dimensões são: 520m x 90m) ficou 

concluída em 1971. Sendo certo que navios de tal porte nunca chegaram a ser 

construídos425, esta doca acabou por possibilitar o aumento substancial da capacidade 

de docagem do estaleiro, permitindo receber vários navios em simultâneo (Cf. 

FERNANDES e OLIVEIRA, 2001: 192). A tonelagem docada na Margueira cresceu então 

substancialmente, tal como atestam os dados apresentados no Quadro 25.  

 

                                                      
424

 A situação geográfica da Lisnave permitia que estes navios efectuassem a descarga dos produtos 
petrolíferos nos portos do Norte da Europa e que executassem os trabalhos de reparação ou 
manutenção já durante a viagem de retorno. Os procedimentos de limpeza e desgaseificação dos 
tanques que antecediam a entra dos navios em estaleiro eram assim realizados durante a viagem, 
permitindo ganhar alguns dias face à alternativa dos estaleiros do Norte da Europa (Cf. Oliveira, 2001a: 
93). 

425
 Com capacidade para 565 mil toneladas, o navio Knock Nevis, construído em 1979 e desmantelado 

em 2010, foi o maior petroleiro alguma vez construído.    
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Quadro 25. Evolução da tonelagem docada na Lisnave (1966-1969) 

Anos 
Tonelagem docada 

(milhões de toneladas) 

1966 13,7 

1967 18,1 

1969 25,0 

Fonte: Lisnave, “Relatórios e Contas” (1966-1969) in OLIVEIRA, 2001a. 

 

Entretanto, com a dificuldade de resposta sentida pela Lisnave para fazer face à 

procura crescente, iniciou-se o projecto da Setnave – Estaleiros Navais de Setúbal (na 

Mitrena, Setúbal), pensado com uma vocação para a construção naval, com apoio 

norueguês. A inauguração deste estaleiro ocorreu em 1973426.   

Todavia, se o segundo choque petrolífero (1973) veio arrefecer 

conjunturalmente a actividade por via da diminuição da procura (Gráfico 16), a 

reabertura do Canal do Suez (em 1975), ainda que induzindo uma retoma da procura, 

provocou uma mutação estrutural no mercado da construção e reparação naval. O 

abandono da Rota do Cabo conduziu a uma inversão da tendência de crescimento do 

porte dos superpetroleiros, visto que o percurso pelo Mediterrâneo tornava-se agora 

novamente possível (com as restrições estruturais dos navios inerentes à travessia do 

Canal do Suez427).  

 

 

 

 

                                                      
426

 O interesse norueguês neste estaleiro, materializado na encomenda de cinco navios e na 
disponibilidade para participação no capital social da Setenave por parte de Fred Olsen, acabou por não 
se concretizar, ocorrendo o abandono do projecto em 1971. Acabaria por ser uma encomenda da 
portuguesa Soponata, a solução encontrada para ultrapassar o problema assim criado (Cf. OLIVEIRA e 
FERNANDES, 2001a: 196-199).  

427
 Devido às restrições à navegação existentes neste canal, as dimensões máximas dos navios que 

podem efectuar o seu atravessamento são as seguintes: comprimento 285m; boca 45m; calado 23m (a 
capacidade de transporte destes navios varia entre as 125 mil e as 180 mil toneladas). A estas 
dimensões corresponde a classe específica Suezmax.  
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Gráfico 16. Novas encomendas e entregas de navios a nível mundial (1972-1977)  

 

Fonte: Elaboração própria com base em “The Future of Supertanker”, s.d. in OLIVEIRA e FERNANDES, 2001b. 

 

Paralelamente, a instabilidade interna que se seguiu à Revolução de 25 de Abril 

de 1974 contribui para gerar alguma insegurança junto dos clientes internacionais, 

receando o avultar de atrasos nas entregas dos navios. Noutra perspectiva, o aumento 

dos encargos sociais induzidos pela nova orientação da política económica do 

Estado428 e a forte desvalorização da moeda429 vieram igualmente afectar a 

estabilidade financeira do estaleiro.  

Com o lançamento, em 1978, do Plano de Reestruturação da Lisnave 

(objectivado na modernização dos estaleiros), e beneficiando do alívio da degradação 

da economia mundial por via da estabilização do preço do petróleo (ocorrido em 1977-

1978), a Lisnave veio a recuperar (Quadro 26). No entanto, o início da década de 1980 

marcou uma viragem no percurso glorioso até então percorrido pelos estaleiros. Com 

o ano de 1981 a constituir-se como o melhor ano de sempre do estaleiro, vários 

factores vieram determinar uma inversão de tendência no ano seguinte (1982 veio a 

                                                      

428
 De acordo com OLIVEIRA e FERNANDES, “na empresa dá-se uma viragem de filosofia ao substituir-se a 

«produtividade» pelo «pleno emprego» como ponto de partida para a orientação de toda a actividade”, 
o que levará a que “o quadro de pessoal [ultrapasse] os 10.000 funcionários, isto num momento em que 
a lógica internacional, onde se movia a Margueira, era a da contenção de despesas” (OLIVEIRA e 
FERNANDES, 2001b: 254-255).  

429
 A desvalorização do escudo foi uma das medidas incluídas no programa de estabilização acordado 

com o FMI em 1978. 
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ser o pior ano de sempre da Lisnave até então430). A degradação da economia mundial 

no início dos anos 1980 causada pelo segundo choque petrolífero (1979) traduziu-se 

num declínio acentuado das exportações e do tráfego marítimo (Gráfico 14), com 

reflexo nos investimentos dos armadores (tanto na manutenção dos navios existentes, 

como nas novas encomendas431).  

 

Quadro 26. Evolução do volume de vendas da Lisnave (1978-1981)  

Anos 
Volume de vendas 

(milhares de escudos) 

1978 4.588.189 

1979 6.924.310 

1980 7.466.935 

1981 10.781.709 

Fonte: Lisnave, “Relatórios e Contas” (1978-1981) in OLIVEIRA e FERNANDES, 2001b. 
 

A este cenário penalizador para a actividade da indústria naval mundial acresceu, 

no caso da Lisnave, o início da exploração petrolífera no Mar do Norte que veio reduzir 

as necessidades de importação de petróleo por parte dos países do Norte da Europa e, 

bem assim, diminuir o fluxo de petroleiros provenientes do Golfo Pérsico com destino 

a esta região (i.e. reduzindo a procura num dos mercados preferenciais da Lisnave). 

Entretanto, assistia-se ao despontar da concorrência por parte dos países emergentes 

do Sudeste Asiático, em particular da Coreia do Sul. Em resultado, o sector sofreu uma 

                                                      
430

 Tal levou a que ainda em 1982 fosse apresentado o “Plano Geral de Revitalização do Sector” que 
previa a forte redução da mão-de-obra da Lisnave. Não obstante uma redução de pessoal cifrada em 
3500 trabalhadores, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/84, de 16 de Outubro, veio declarar a 
empresa em “situação económica difícil” e aprovar um conjunto de medidas que preconizavam a 
demonstração da sua viabilidade económica. Estas medidas incluíam (i) a redução dos efectivos da 
empresa entre 1700 e 2000 trabalhadores, (ii) a cessação das pensões de reforma antecipadas, (iii) a 
redução dos encargos per capita com o pessoal, (iv) a reestruturação dos serviços de produção e outros 
serviços. Em virtude dos encargos decorrentes da aplicação das duas primeiras medidas enunciadas 
(posteriormente calculadas em 1300 rescisões de contratos individuais por mútuo acordo, 600 
despedimentos colectivos e 1900 cessações de reformas antecipadas) orçados em 1,3 milhões de 
contos, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/84, de 28 de Dezembro, veio determinar um 
empréstimo do Fundo de Desemprego no montante de 400 mil contos e a concessão de um aval do 
Estado a um empréstimo a conceder pelo sistema bancário à Lisnave. 

431
 A este propósito, OLIVEIRA e FERNANDES recordam que “se entre 1975 e 1979 ainda foram 

encomendados 25 petroleiros com mais de 400.000 toneladas, entre 1980 e 1984 apenas um merecerá 
investimento” (OLIVEIRA e FERNANDES, 2001c: 304). 
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profunda reestruturação em toda a Europa e no Japão, efectivada num movimento de 

concentração, assim como no encerramento de várias unidades. A queda acentuada da 

capacidade de construção europeia entre 1975 e 1990 (Gráfico 17), assim como o forte 

declínio do emprego gerado pelo sector em período similar (1976-1991) – Gráfico 18 –, 

colocam em evidência este fenómeno.  

 

Gráfico 17. Capacidade mundial da construção naval (1975-2005)   

 

Fonte: Elaboração própria com base em CESA, 2007 in IKEI, 2009. 

 

Gráfico 18. Volume de emprego gerado pela actividade da construção naval (1976-1998)   

 

Fonte: Elaboração própria com base em OCDE, 2007 in IKEI, 2009. 

 

A primeira metade da década de 1980 foi então marcada por uma profunda crise 

na Lisnave. Uma conjuntura que penalizou a confiança dos armadores na entrega de 
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navios a estes estaleiros, facto agravado pela classificação oficial da empresa como 

estando “em situação económica difícil” (Cf. OLIVEIRA e FERNANDES, 2001c: 313). Com a 

marinha mercante nacional em declínio e fortemente afectada pela quebra do 

comércio com os territórios ultramarinos, a procura por parte do mercado nacional 

não constituía um mercado alternativo (ainda que temporário) para a revitalização da 

Lisnave. 

Na segunda metade dos anos 1980, a melhoria da conjuntura económica 

internacional, fruto da estabilização do preço do petróleo, veio novamente criar um 

contexto favorável à indústria naval, favorecendo a recuperação da actividade de 

reparação na Lisnave. Contudo, o início da década de 1990 foi novamente marcado 

pela crise internacional, despoletada pela ocorrência do terceiro choque petrolífero. A 

instabilidade no Golfo Pérsico em resultado da invasão do Kuwait pelo Iraque e o 

conflito armado que se lhe seguiu, opondo os EUA a este último país produtor de 

petróleo, levou a uma queda da produção petrolífera. Esta voltou a penalizar a 

indústria do shipping e, por arrastamento, a indústria naval. A estes factores, OLIVEIRA e 

FERNANDES acrescentam um outro: “com o colapso do Pacto de Varsóvia e do 

COMECON, vários países que viveram na órbita da quase extinta URSS decidiram 

combater a falta de competitividade industrial” (OLIVEIRA e FERNANDES, 2001d: 340), 

sendo uma das estratégias seguida “a da reconversão dos seus estaleiros navais 

militares para o sector comercial civil” (OLIVEIRA e FERNANDES, 2001d: 340). Esta 

conjuntura reflectiu-se de imediato nas docagens de navios na Lisnave (Quadro 27). 

  

Quadro 27. Evolução do número de navios docados na Lisnave (1989-1992)  

Anos N.º de Navios 

1989 141 

1990 122 

1991 123 

1992 97 

Fonte: Lisnave, “Relatórios e Contas” (1989-1992) in OLIVEIRA E FERNANDES, 2001d. 
 

Iniciou-se então uma nova reestruturação dos estaleiros, primeiro em 1993 e 

depois em 1997, que culminou com a saída definitiva da Lisnave da Margueira em 
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2000, concentrando-se a actividade no Estaleiro da Mitrena. Os terrenos da Margueira, 

agora um amplo brownfield, com uma localização central no Estuário do Tejo, ficariam 

na posse do Fundo Margueira Capital432. 

 

II.3.4. Infra-estruturas Portuárias: os Terminais Especializados433 

Tal como referido anteriormente, o desenvolvimento da indústria petrolífera 

teve repercussões no transporte marítimo, mas também nos portos. Estes tiveram que 

se adaptar às novas exigências decorrentes (i) do aumento da dimensão e 

especialização dos navios (e.g. acessibilidades marítimas – incluindo canais de 

navegação e bacias de manobra –, cais com características adequadas), e (ii) da 

recepção, manuseamento e distribuição de produtos petrolíferos, através da criação 

de terminais especializados para a movimentação de granéis líquidos. Um processo 

indissociável da procura crescente destes produtos. 

Nesta fase, alguns portos desenvolveram instalações dedicadas à refinação do 

petróleo. É o caso do Porto de Lisboa, com a instalação da refinaria da SACOR – 

                                                      
432

 O processo de liquidação deste fundo foi iniciado em 2010. 

433
 Considerando o objecto e objectivos deste trabalho, a análise centra-se nos terminais especializados 

para movimentação de produtos petrolíferos. Não obstante, importa referir que no último quartel do 
século XX (década de 1980) instalaram-se na frente ribeirinha Norte do concelho de Almada dois 
importantes terminais de granéis alimentares: Terminal de Granéis Alimentares da Trafaria – Figura AIII-
36 (Anexo III), inaugurado em 1984; Terminal de Granéis Alimentares da Palença – Figura AIII-37 (Anexo 
III), inaugurado em 1986. O primeiro, concessionado à SILOPOR – Empresa de Silos de Portugal, 
apresenta-se como “o mais moderno terminal de águas profundas existente nas zonas do Mediterrâneo 
e Europa Ocidental, [estando] tecnologicamente equipado, não só para servir o mercado nacional mas, 
sobretudo para efectuar operações de elevados rendimentos de descarga e carga indispensáveis ao 
transhipment internacional de cereais” (SILOPOR, s.d.). Quanto ao segundo, concessionado à Sovena 
Oilseeds Portugal, S.A. (ex-Tagol – Companhia de Oleaginosas do Tejo, S.A.), a Resolução que 
determinou a sua construção fundamentou tal opção nos seguintes argumentos: “(…) o tráfego de 
cereais no porto de Lisboa [está a processar-se] em condições deficientes devido à falta de cais 
acostáveis com altura de água suficiente para os navios normalmente utilizados e à ausência de uma 
rede rodo-ferroviária adequada à circulação dos transportes terrestres; (…) falta de capacidade para a 
descarga e armazenamento dos cereais a movimentar, situação que tenderá para o agravamento em 
função dos quantitativos previstos, exigindo a construção de silos para a manutenção de mais 150.000 t; 
(…) o local da Palença reúne condições favoráveis para o estabelecimento de novas instalações para o 
tráfego de cereais, com reflexos imediatos no abastecimento da área do estuário do Tejo, das Regiões 
Autónomas e, eventualmente, de Leixões (…); os custos actuais da inexistência da solução proposta que 
excedem os 1.000 contos por dia ou os 400.000 contos por ano” (Resolução n.º 154/77, de 05 de Julho). 
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Sociedade Anónima de Combustíveis e Óleos Refinados434, em Cabo Ruivo, cuja 

entrada em funcionamento ocorreu em 1940 (mantendo-se em actividade até à 

inauguração da Refinaria de Sines, em 1979)435. Em áreas integrantes do complexo de 

Cabo Ruivo foram posteriormente instaladas a fábrica de gás da Matinha (1944) e a 

fábrica de gás de cidade de Cabo Ruivo (1961). Um processo desencadeado pela 

promulgação da Lei n.º 1947, de 12 de Fevereiro de 1937, que estabeleceu as bases 

para a importação, o armazenamento e o tratamento industrial dos petróleos brutos, 

seus derivados e resíduos (“Lei do Petróleo”). 

Por sua vez, na margem Sul do Estuário do Tejo, assistiu-se desde então ao 

surgimento de seis terminais especializados na movimentação de granéis líquidos 

(derivados do petróleo)436 – Quadro 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
434

 A SACOR, em conjunto com a SONAP, PETROSUL e Cidla, foram nacionalizadas através do Decreto-lei 
n.º 205-A/75, de 16 de Abril. Este diploma determinou ainda a reestruturação destas empresas 
nacionalizadas, a qual resultou na criação de uma única empresa pública, responsável pela refinação e 
distribuição de petróleos: a Petrogal – Petróleos de Portugal. Esta empresa foi instituída pelo Decreto-lei 
n.º 217-A/76, de 26 de Março. 

435
 Corroborando a aplicabilidade, ao caso do Porto de Lisboa, do enquadramento genérico sobre a 

relação entre o desenvolvimento da indústria petrolífera e os transportes marítimos/portos, NUNES 
refere que “a localização da refinaria de Cabo Ruivo (…) obedece a uma lógica de recepção do petróleo 
bruto por navio e ao abastecimento privilegiado da região da Grande Lisboa e do eixo litoral 
Lisboa/Coimbra/Porto, em produtos petrolíferos” (NUNES, 2004: 227).  

436
 Note-se que até à promulgação da “Lei do Petróleo”, o abastecimento do mercado português era 

assegurado por empresas ligadas aos grupos petrolíferos internacionais (Cf. VAZ, 2004: 312), sendo 
neste contexto que foi construído o Terminal da Shell (Banática) em 1914.  
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Quadro 28. Terminais de granéis líquidos instalados no ARS 

Terminal 
Empresa 

Concessionária 
Vocação 

Entrada em 
Funcionamento 

Localização 

Terminal de Líquidos 
da Banática 

Repsol 
Combustíveis, S.A. a 

Movimentação de 
gasóleo, fuel oil, asfaltos, 
LPG e produtos químicos 

1914 Banática, 
Almada 

Terminal de Líquidos 
do Porto Brandão 

Petrogal – Petróleos 
de Portugalb 

Recepção de navios-
tanque que transportam 

combustíveis líquidos 

1934 Porto 
Brandão, 
Almada 

Terminal de Líquidos 
do Porto dos Buchos 

OZ Energia e Gás, 
S.A.c 

Movimentação de gás 
butano e propano, 

gasóleo e óleos minerais 

1968 Trafaria, 
Almada 

     

Terminal Marítimo do 
Porto Brandão 

ETC – Terminais 
Marítimos, S.A. 

Movimentação e 
armazenamento de 

combustíveis líquidos 

1980 Porto 
Brandão, 
Almada 

Terminal de Granéis 
Líquidos do Barreiro 

LBC – Tanquipor, 
S.A. 

Movimentação de 
gasóleo, amoníaco, ácido 

fosfórico e acrilonitrilo 

1981 Barreiro 

Parque de 
Armazenamento do 

Rosairinho 

Desactivado em 
2002d 

Movimentação e 
armazenamento de gás 
butano e gás propano 

1964 Rosário, 
Moita 

a 
Anteriores concessionários: Shell Portuguesa, Lda.

 

b 
Anteriores concessionários: Sonap – Sociedade Nacional de Petróleos.

 

c
 Anteriores concessionários: Esso Portuguesa, Lda.; Galp Comercialização; COMG – Comercialização de Gás, S.A. 

d
 Anteriores concessionários: Cidla – Combustíveis Industriais e Domésticos, Lda.; Petrogal – Petróleos de Portugal. 

Fonte: Elaboração própria com base em informação parcial de APL, 2008. 

 

A análise da localização dos terminais de granéis líquidos especializados na 

movimentação de produtos petrolíferos permite aferir da sua concentração ao longo 

da frente ribeirinha Norte do concelho de Almada (entre a Trafaria e a Banática) – 

Figura 114. Uma opção locativa consentânea com as tendências evolutivas globais dos 

portos, ao verificar-se o afastamento dos cais/terminais especializados em relação ao 

porto urbano (HOYLE, 1994; FIGUEIRA DE SOUSA, 2004). No caso vertente, tal opção é 

indissociável da valoração dos seguintes factores de localização: (i) boas 

acessibilidades marítimas; (ii) proximidade em relação ao mar; (iii) existência de 

espaço disponível; e, (iv) afastamento em relação aos principais aglomerados urbanos, 

um aspecto decorrente do nível de perigosidade das substâncias manipuladas e/ou 

armazenadas nestes terminais (e.g. combustíveis líquidos, produtos químicos).  
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Figura 114. Localização dos terminais de granéis líquidos instalados nas frentes ribeirinhas do 
ARS  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

II.4. Síntese 

À semelhança da organização e dinâmicas territoriais do conjunto de funções 

litorais, actividades agrícolas e actividades comerciais com incidência nas frentes 

ribeirinhas do ARS, também a análise do processo regional de industrialização permitiu 

concluir pela influência diferenciada de factores de natureza endógena e de natureza 

exógena ao contexto local. As Figuras seguintes sistematizam os principais factores 

identificados para cada um dos ciclos de industrialização: ciclo de industrialização 

arcaica (ou pré-moderna); primeiro ciclo de industrialização moderna; segundo ciclo de 

industrialização moderna.  
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Figura 115. Principais factores endógenos e exógenos com influência no desenvolvimento das 
actividades industriais do ciclo de industrialização arcaica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 116. Principais factores endógenos e exógenos com influência no desenvolvimento das 
actividades industriais do primeiro ciclo de industrialização moderna 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 117. Principais factores endógenos e exógenos com influência no desenvolvimento das 
actividades industriais do segundo ciclo de industrialização moderna 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A interacção sistémica deste conjunto de factores de natureza endógena e de 

natureza exógena traduziu-se então num arranjo espacial das frentes ribeirinhas 

estuarinas que materializou a influência diferenciada destes factores sobre o complexo 

de funções e actividades que aqui ocorreram nos ciclos de desenvolvimento industrial 

identificados. Um arranjo que se procurou interpretar e sistematizar, de forma 

simplificada, para cada um destes ciclos. 

Relativamente ao ciclo de industrialização arcaica, as evidências da sua 

incidência territorial deixavam transparecer, no despontar da segunda metade do 

século XX, uma organização que tinha como formas estruturantes (Figura 118): 
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a) A forte concentração das estruturas produtivas da indústria moageira (i.e. 

moinhos de maré), uma actividade já em acentuado declínio, nas frentes 

ribeirinhas dos concelhos do Seixal e Barreiro, sendo ainda notável a sua 

presença nos territórios concelhios da Moita e Montijo; 

b) A presença de estaleiros tradicionais em todos os concelhos do ARS, 

embora com maior concentração nos concelhos do Seixal e da Moita 

(conforme referido anteriormente, a construção e reparação naval 

tradicional entrou em declínio na década de 1960); 

c) A ocorrência da indústria da secagem natural de bacalhau nas frentes 

ribeirinhas dos concelhos do Seixal e Barreiro, e em momento posterior (a 

partir da década de 1950), em Alcochete. 

 

Figura 118. Arranjo espacial das actividades industriais do ciclo de industrialização arcaica 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por sua vez, no que respeita ao primeiro ciclo de industrialização moderna, este 

foi suportado pelas indústrias corticeira, conserveira e construção/reparação naval em 

ferro/aço, actividades que se desenvolveram ao longo do século XX e que declinaram, 
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de um modo geral, a partir da década de 1970. A análise da incidência territorial destas 

actividades permite concluir que (Figura 119): 

a) A indústria corticeira marcou presença na generalidade dos concelhos do 

ARS, ocorrendo a sua maior concentração no Montijo, Almada, Moita e 

Seixal (neste último caso, o relativamente menor número de unidades foi 

compensado pela presença de estabelecimentos de grande dimensão); 

b) A indústria conserveira, detendo uma importância relativa 

substancialmente menor que a indústria corticeira, instalou-se no sector 

Poente do ARS, mais precisamente na frente ribeirinha Norte do concelho 

de Almada e no Seixal; 

c) A construção e reparação naval em ferro/aço instalou-se 

predominantemente nos concelhos de Almada e Seixal (embora não sendo 

de descurar a presença dos estaleiros da CUF, no Barreiro, até 1937); 

d) As outras actividades industriais que se desenvolveram no ARS durante 

este ciclo, nomeadamente as actividades ligadas à pesca, procuraram a 

frente ribeirinha Norte do concelho de Almada.  

 

O segundo ciclo de industrialização moderna, que ganhou expressão neste 

território no despontar da segunda metade do século XX (o qual se manteve até à 

década de 1990), estruturou-se em torno dos três grandes complexos industriais: CUF 

(Barreiro), Siderurgia Nacional (Seixal) e Estaleiros Navais da Lisnave (Almada) – Figura 

120. Nota ainda para os terminais de granéis líquidos especializados na movimentação 

de produtos petrolíferos, que se instalaram predominantemente na frente ribeirinha 

Norte do concelho de Almada, cuja actividade se mantém na actualidade. 
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Figura 119. Arranjo espacial das actividades industriais do primeiro ciclo de industrialização 
moderna 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 120. Arranjo espacial das actividades industriais do segundo ciclo de industrialização 
moderna 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Finalmente, no que se refere aos principais factores (endógenos/exógenos e 

internos/externos) determinantes do declínio das actividades industriais integrantes 

de cada um dos ciclos, estes encontram-se sistematizados nas Figuras seguintes:  

 

Figura 121. Principais factores determinantes do declínio das actividades industriais do ciclo de 
industrialização arcaica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 122. Principais factores determinantes do declínio das actividades industriais do 
primeiro (i) e segundo (ii) ciclos de industrialização moderna 

 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria.

(i)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 
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III. AS FRENTES RIBEIRINHAS NA TRANSIÇÃO PARA O PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

A incidência territorial diferenciada dos vários ciclos de ocupação das frentes 

ribeirinhas estuarinas do ARS determinou a gradual composição deste território como 

um mosaico complexo de espaços, cuja diversidade foi formada a partir da sucessão e 

acumulação de funções e de actividades. Na transição para o período pós-industrial 

este mosaico deixava transparecer um arranjo em que se evidenciava: 

a) a presença de extensas áreas de marinhas de sal, predominantemente 

abandonadas, com particular incidência nas frentes ribeirinhas dos 

concelhos da Moita, Montijo e Alcochete; 

b) a presença de estruturas de moinhos de maré abandonadas concentradas 

particularmente nas frentes ribeirinhas dos concelhos do Seixal e Barreiro, 

embora com incidência também relevante nos concelhos da Moita e 

Montijo; 

c) a presença de terrenos pertencentes a quintas agrícolas que nalguns casos 

mantinham a sua actividade (e.g. frente ribeirinha da freguesia de Sarilhos 

Grandes – Montijo e das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos – 

Moita), noutros enformavam áreas expectantes sem actividade produtiva 

ou com actividade residual (e.g. frentes ribeirinhas do rio Coina), enquanto 

que noutros eram gradualmente transformados em áreas de expansão 

urbana (e.g. Corroios, Seixal);  

d) a presença de conjuntos edificados, predominantemente abandonados, 

ligados a actividades comerciais suportadas pelo transporte fluvial de 

mercadorias em embarcações tradicionais e a actividades industriais 

ligadas à pesca (incluindo a indústria conserveira). Em ambos os casos 

destacava-se o corredor Olho de Boi – Ginjal, enquanto que na frente 

ribeirinha do núcleo urbano do Montijo ocorria uma importante 

concentração de edifícios outrora afectos a actividades comerciais 

portuárias; 
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e) a presença de estruturas abandonadas pertencentes a unidades industriais 

corticeiras, cuja incidência territorial permite destacar as frentes 

ribeirinhas do Seixal, Montijo e Alhos Vedros;  

f) a presença de vários estaleiros de construção e reparação naval em 

madeira e ferro/aço em plena actividade, com destaque para a frente 

ribeirinha Nascente do concelho de Almada (i.e. Arsenal do Alfeite) e Baía 

do Seixal. Pela sua importância histórico-cultural, merecem ainda 

referência os estaleiros navais tradicionais do Porto Brandão, Gaio e 

Sarilhos Pequenos também eles activos;  

g) a presença de várias unidades de secagem natural de bacalhau, cuja 

actividade havia já encerrado ou se encontrava em acentuado declínio 

(com a excepção das três unidades anteriormente referidas que, por via da 

modernização das suas instalações, foram capazes de se manter em 

funcionamento), com particular incidência no concelho do Seixal (Ponta 

dos Corvos) e Alcochete;   

h) a presença de três grandes complexos industriais em actividade (i.e. 

Estaleiros Navais da Lisnave, Siderurgia Nacional e CUF/Quimigal) 

denotando já sinais claros de declínio; 

i) a presença de vários terminais portuários especializados em plena 

actividade e cuja opção locativa, ao relevar, entre outos factores, as boas 

acessibilidades marítimo-fluviais, traduziu-se numa implantação territorial 

que privilegiou as frentes ribeirinhas Norte dos concelhos de Almada e 

Barreiro, abertas ao Gargalo do Tejo e Mar da Palha, respectivamente. 

 

Desta análise resulta claro que, com a excepção de algumas áreas entretanto 

absorvidas pela expansão dos aglomerados urbanos ribeirinhos, assim como da 

transformação de usos ocorrida por via da instalação dos grandes complexos do 

segundo ciclo de industrialização moderna, este território cristalizou em boa medida as 

estruturas herdadas dos ciclos precedentes. Uma vez que detiveram uma incidência 

territorial mais alargada no ARS, é também possível perceber que as estruturas 

correspondentes ao ciclo relativo às funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, 



PARTE II – AS METAMORFOSES FUNCIONAIS DAS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL 

368 

ciclo de industrialização arcaica e primeiro ciclo de industrialização moderna 

apresentam uma maior transversalidade espacial. Isto ao contrário do segundo ciclo de 

industrialização moderna, caracterizado por uma maior concentração espacial.  

Acresce que, para além de proporcionar um retrato contextual que enfatiza os 

elementos estruturantes subjacentes à ocupação das frentes ribeirinhas no momento 

transitório em apreço, esta sistematização constitui um instrumento auxiliar relevante 

para a compreensão e interpretação das dinâmicas territoriais em presença no exórdio 

do período pós-industrial.  

Neste sentido, a análise torna evidente o declínio e gradual perda das funções 

litorais, portuárias e industriais, tendência que determinou o fim desta sucessão de 

ciclos de ocupação das frentes ribeirinhas, mimetizando, com o devido hiato, o 

fenómeno ocorrido nas frentes de água portuárias/industriais da América do Norte e 

Europa. Esta perda de vitalidade económica das frentes ribeirinhas foi ainda 

acompanhada por uma crescente polarização exercida pelos eixos rodoviários de 

circulação interior, traduzida num “crescimento urbano da orla ribeirinha para o 

interior (…)” (GASPAR, 1993: 137). A análise das Figuras 123-128, que consubstanciam a 

evolução da ocupação das frentes ribeirinhas no período 1958-2007, corrobora este 

entendimento, ao permitir aferir que, até 1986, a dinâmica urbana dos núcleos 

ribeirinhos – da Trafaria a Alcochete – tem tradução pouco expressiva nas suas frentes 

de água. Um balanceamento interior ao qual constituem excepção maior as dinâmicas 

de expansão urbana induzidas pelos complexos do segundo ciclo de industrialização 

moderna: 

• nas frentes ribeirinhas do concelho de Almada, com destaque para a frente 

ribeirinha Nascente (no eixo Cacilhas – Cova da Piedade), cuja expansão 

urbana foi impulsionada neste período pela implantação e 

desenvolvimento do Arsenal do Alfeite e dos Estaleiros Navais da 

Lisnave437; 

                                                      
437

 Importa ainda assinalar a expansão verificada no núcleo urbano da Trafaria, assim como as 
ocupações correspondentes aos bairros de génese ilegal do 2.º Torrão e Cova do Vapor, a Poente 
daquele núcleo.   
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• nas frentes ribeirinhas do concelho do Seixal, sendo notária a expansão 

urbana verificada em Corroios – Miratejo (ainda que com alguma influência 

do desenvolvimento da indústria naval no concelho de Almada, as boas 

acessibilidades à auto-estrada do Sul/Ponte 25 de Abril – e subsequente 

impulso ao fenómeno de suburbanização da capital, tal como o PDRL 

previra –, assim como o forte afluxo decorrente do regresso dos 

emigrantes das ex-colónias, terão aqui desempenha o papel de forças 

motrizes), a densificação da ocupação frentes ribeirinhas da Baía do Seixal 

(igualmente impulsionada pelas boas acessibilidades à auto-estrada do 

Sul/Ponte de 25 de Abril e, bem assim, à cidade de Lisboa) e na frente 

ribeirinha do rio Coina (por impulso da Siderurgia Nacional); 

• nas frentes ribeirinhas do Barreiro-Baixa da Banheira (Moita), num 

processo fortemente impulsionado pelo desenvolvimento da CUF. 

 

Ainda ao nível da ocupação urbana, é de notar que esta reorientação interior das 

áreas de expansão permitiu que vários núcleos urbanos ribeirinhos preservassem 

áreas de interesse patrimonial inerente ao seu valor de conjunto, de um modo geral 

reconhecido pelos instrumentos de planeamento territorial. Neste âmbito destacam-

se os seguintes núcleos: Trafaria, corredor Olho de Boi – Cacilhas (concelho de 

Almada); Amora de Baixo, Arrentela e Seixal (concelho do Seixal); Barreiro Antigo 

(concelho do Barreiro); Moita, Rosário, Sarilhos Pequenos (concelho da Moita); centro 

histórico do Montijo (concelho do Montijo); e, centro histórico de Alcochete (concelho 

de Alcochete).    
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Figura 123. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho de Almada (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958c, 1958e, 1967 e 1986) e 
fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 124. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho do Seixal (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958f, 1958g, 1967 e 1986) e fotografia 

aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS 
User Community. 
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Figura 125. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho do Barreiro (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958a, 1958f, 1958g, 1967 e 1986) 

e fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 
swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

 



III – AS FRENTES RIBEIRINHAS NA TRANSIÇÃO PARA O PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

 

373 

Figura 126. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho da Moita (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958d, 1958g, 1967 e 1986) e 
fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 127. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho do Montijo (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958d, 1967 e 1986) e fotografia aérea 

Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS 
User Community. 
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Figura 128. Evolução da área edificada nas frentes ribeirinhas do concelho de Alcochete (1958-
2007) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Instituto Geográfico do Exército (1958d, 1967 e 1986) e fotografia aérea 

Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS 
User Community. 
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Tal como explicitado no sistema de hipóteses de investigação que suporta o 

presente trabalho, assume-se que no contexto actual (pós-industrial) se assiste a uma 

dinâmica regional de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas enquanto 

território multifacetado para a promoção de estratégias e projectos potenciadores do 

desenvolvimento local (H3). Considera-se ainda que neste processo de revitalização das 

frentes ribeirinhas, o património e identidade cultural são apropriados e valorizados 

como recursos para a promoção de várias actividades, como vectores de reforço da 

identidade territorial e como elementos de diferenciação territorial (H3). 

Complementarmente, formula-se neste sistema de hipóteses explicativas que o 

desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, e o processo 

regional de industrialização determinaram diferentes arranjos espaciais nas frentes 

ribeirinhas, pelo que as dinâmicas regionais de revitalização destes territórios no 

período pós-industrial tendem a apresentar especificidades materializadas ou 

materializáveis nos planos e projectos locais para as frentes ribeirinhas (H2). 

Com efeito, nesta Parte III pretende-se testar estas hipóteses compósitas com 

base numa abordagem qualitativa – análise documental (planos, documentos de 

orientação estratégica e projectos com incidência territorial nas frentes ribeirinhas 

estuarinas) e observação directa (trabalho de campo) – e, bem assim:  

a) identificar lógicas comuns de intervenção em frentes ribeirinhas 

estuarinas no período pós-industrial;  

b) sistematizar os princípios orientadores e quadro de referência genérico 

das transformações em curso;  

c) sistematizar as estratégias de apropriação e valorização do património e 

identidade cultural;  

d) produzir conhecimento apropriável no âmbito do aprofundamento do 

estudo de formas da articulação regional em processos de intervenção 

em frentes ribeirinhas estuarinas. 
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Em concomitância com o teste destas hipóteses explicativas que subjazem a este 

trabalho, a prossecução do presente exercício analítico contribui igualmente para que 

sejam alcançados os seguintes OG e OE da investigação:  

a) analisar e sistematizar as estratégias de apropriação e valorização do 

património e identidade cultural (OG4);  

b) aprofundar o estudo de conceitos de intervenção em frentes ribeirinhas 

estuarinas apostados na valorização cultural, económica e social do 

património e identidade cultural (OG5);  

c) identificar as tendências de ocupação no período pós-industrial, através 

da análise de instrumentos de intervenção e orientação com incidência 

nestas áreas e da recolha e tratamento de informação (OE2);  

d) sistematizar os princípios orientadores e quadro de referência genérico 

das transformações em curso (OE3). 
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I. AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

Para compreender a dinâmica regional de revitalização de frentes ribeirinhas no 

período pós-industrial438, procedeu-se à análise dos planos (incluindo os instrumentos 

de planeamento territorial – PDM, PU e PP – e documentos de natureza estratégica) e 

projectos de intervenção com incidência neste território, tendo como referência 

espacial o âmbito municipal439. Uma opção fundada no entendimento de que estes 

elementos reflectem (e permitem captar) o posicionamento institucional sobre as 

novas funções a desempenhar pelas frentes ribeirinhas440, materializando opções 

concretas para as suas transformações. Como tal, foram consideradas nesta análise 

não somente as orientações ou projectos de intervenção efectivamente concretizados, 

mas também aqueles que não tiveram tradução prática441. 

Neste sentido, realizou-se, num primeiro momento, o seu levantamento por 

município442. Num segundo momento, esboçou-se a sua análise, em função da 

natureza do documento e da cronologia da sua elaboração/implementação, tendo 

                                                      

438
 Como se aferiu anteriormente e como se corrobora adiante, é possível afirmar que no ARS a 

emergência deste novo ciclo ocorreu na segunda metade da década de 1980. Momento em que era já 
evidente a obsolescência funcional das indústrias do primeiro ciclo regional de industrialização moderna 
(e dos espaços por estas ocupados), assim como o declínio dos grandes complexos do segundo ciclo. 
Começaram então a ser delineados, neste quadro regional, os primeiros projectos de intervenção em 
frentes ribeirinhas focados na sua revitalização e, bem assim, a surgir as primeiras transformações sob a 
égide deste novo paradigma pós-industrial. 

439
 Entende-se que uma análise orientada ao território (em detrimento, por exemplo, de um foco na 

natureza do instrumento de intervenção) possibilita (i) uma melhor compreensão da articulação 
estratégica entre instrumentos, (ii) uma melhor compreensão da coerência territorial das orientações e 
opções nestes estabelecidas, e (iii) uma mais fácil leitura e interpretação da incidência territorial 
diferenciada dos processos de revitalização de frentes ribeirinhas. 

440
 Note-se que, conforme analisado na Parte I, este posicionamento tende a reflectir um complexo de 

factores que interferem, necessariamente, no processo, entre os quais se encontram as dinâmicas 
colectivas dos agentes locais, tal como aprofundando por VALLEGA (1993). 

441
 A este respeito, FERREIRA destaca que “os discursos dos actores sociais são representações das 

práticas e que o território é reconstruído através do discurso (…); estes muitas vezes não passaram de 
intenções mas serviram sempre de suporte ideológico às materializações verificadas” (FERREIRA, 1997: 
23). 

442
 Procurou-se realizar um levantamento tão exaustivo quanto possível destes elementos. Não 

obstante, dada (i) a extensão do território que constitui o objecto empírico deste trabalho, (ii) a 
abrangência temporal inerente ao período em estudo, (iii) a multiplicidade de iniciativas levadas a cabo 
no domínio das intervenções em frentes ribeirinhas, e (iv) a diversidade de entidades envolvidas nestes 
processos, assume-se a possibilidade de não ter sido possível identificar e, bem assim, analisar todos os 
planos/projectos elaborados para as frentes ribeirinhas estuarinas do ARS. 
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como matriz o quadro de referência analítico determinado pelo teste das hipóteses 

explicativas supra enunciado. Esta análise é desenvolvida nos pontos seguintes. 

 

I.1. Município de Almada 

As frentes ribeirinhas do concelho de Almada apresentam uma extensão 

assinalável, desenvolvendo-se entre a Cova do Vapor e Cacilhas, a Norte, prolongando-

se depois até ao Alfeite, a Nascente. Trata-se de um território complexo, com 

diferentes usos e funções, matizado por uma importante diversidade de dinâmicas 

territoriais. Um aspecto que se reflecte, no amplo conjunto de instrumentos de 

planeamento territorial em elaboração ou recentemente aprovados (PU e PP), que 

pretendem orientar e regular a ocupação deste território (Figura 129). Tal aspecto está 

também patente na multiplicidade de documentos e projectos estratégicos que 

formalizam propostas de intervenção para a revitalização destas frentes ribeirinhas 

estuarinas. 

 

Figura 129. Áreas de intervenção dos PU e PP em vigor e em elaboração, com incidência nas 
frentes ribeirinhas do concelho de Almada 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Edital n.º 1098/2009 (Município de Almada), de 10 de Novembro, 

Aviso n.º 915/2011 (Município de Almada), de 30 de Setembro, e CMA, 2011a. 
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I.1.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.1.1.1. Plano Director Municipal  

O PDM de Almada em eficácia foi ratificado em 1996 e promulgado em 1997443, 

tendo como objectivos estratégicos: (i) diversificação da base económica e 

modernização dos processos produtivos; (ii) reforço e equilíbrio da rede urbana do 

concelho e do seu papel na região; (iii) melhoria do ambiente natural e do ambiente 

construído; (iv) desenvolvimento sócio-cultural e de formação profissional; (v) 

desenvolvimento de uma nova imagem do concelho e da sua gestão (CMA, 2008: 7-8).  

O momento em que o PDM foi elaborado444 coloca-o na fase de transição entre o 

segundo ciclo de industrialização moderna e a emergência do ciclo pós-industrial (ou 

terceiro ciclo de industrialização, “à la Costa”). Uma evidência que a análise da Planta 

de Ordenamento (Figura 130) e Regulamento deste instrumento deixa transparecer. 

Concretizando, se por um lado as classes de espaços que vinculam o território das 

frentes ribeirinhas estuarinas (Norte e Nascente) reflectem uma presença industrial 

ainda marcante, suportada pelas indústrias do segundo ciclo de industrialização 

moderna (infra-estruturas portuárias especializadas a Norte – i.e. terminais de granéis 

líquidos e sólidos – e indústria naval a Nascente – i.e. Estaleiros Navais da Lisnave445), 

por outro lado:  

a) foi adoptada uma orientação clara de contenção da expansão industrial 

neste território por razões de natureza ambiental e paisagística, apenas 

prevendo-se a expansão a Poente do Terminal de Granéis Alimentares da 

                                                      
443

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 05/97, de 14 de Janeiro. 

444
 Note-se que a elaboração deste PMOT foi iniciada em 1987. 

445
 Importa salientar que a área correspondente aos Estaleiros Navais da Lisnave (Margueira), 

classificada como espaço industrial, foi excluída da ratificação do PDM por se entender que prejudicava 
o programa de utilização deste território tal como estabelecido pelo Estado na Portaria n.º 343/95 (2.ª 
Série), de 14 de Outubro, o qual já se encontrava em desenvolvimento à data da ratificação deste 
PMOT. Para além de outros aspectos, este diploma refere que estes “terrenos destinam-se à execução 
de um plano de utilização e urbanização, a elaborar pela sociedade gestora do fundo de investimento 
em conjunto com o Estado, e em conjugação com a CCDR-LVT, a CMA e a APL” (Portaria n.º 343/95, de 
14 de Outubro). Importa ainda referir que o Arsenal do Alfeite, sendo um estaleiro naval, encontra-se 
classificado no PDM como espaço de uso militar. 
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Trafaria (num espaço classificado como industrial previsto não 

programado)446;  

b) os espaços anteriormente ocupados com indústrias do primeiro ciclo de 

industrialização moderna (e.g. corredor Arealva – Olho de Boi – Ginjal, 

Porto Brandão, Trafaria), por via da sua integração em áreas urbanas 

consolidadas, são incluídos nas classes de uso urbano e terciário;  

c) a Lisnave, já em declínio mas ainda em laboração aquando da elaboração 

do PDM, iniciou no ano de 1997 um processo de reestruturação que, 

conforme referido anteriormente, culminou com a sua saída da Margueira 

em 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
446

 As orientações estabelecidas pelo Regulamento do PDM (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
05/97, de 14 de Janeiro) para os espaços industriais das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
(UOPG) confinantes com o plano de água corroboram precisamente este entendimento: UOPG Almada 
Nascente – “Dada a proximidade destes espaços com áreas residenciais, particular atenção deve ser 
dada à integração ambiental das indústrias existentes (…). As instalações dos estaleiros navais da 
Lisnave devem assim ser objecto de estudo específico com vista a ultrapassar os actuais efeitos 
negativos que apresentam para o ambiente”; UOPG Almada Poente – “A ocupação que se verifica em 
áreas de inegável qualidade paisagística e sensibilidade ambiental leva a que não se considere a sua 
expansão e se recomende a elaboração de estudos de impacte ambiental e de integração paisagística 
das unidades industriais existentes”; UOPG Monte da Caparica – “A ocupação industrial que se verifica 
na frente ribeirinha, ocupando áreas de inegável qualidade paisagística e sensibilidade ambiental, leva a 
que não se considere a sua expansão e se recomende a elaboração de estudos específicos de impacte 
ambiental e de integração paisagística das unidades industriais existentes”; UOPG Trafaria-Costa de 
Caparica – “As instalações industriais existentes nesta unidade operativa constituem elementos 
poluentes do meio urbano que urge corrigir. Propõe-se assim que se realize um estudo de impacte 
ambiental que aponte quais as medidas a adoptar para minimizar tais inconvenientes. Antes da 
conclusão de um tal estudo não devem ser autorizadas quaisquer ampliações das instalações existentes” 
(no caso da UOPG Pêra, o Regulamento não estabelece quaisquer orientações para os espaços 
industriais).   
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Figura 130. Planta de Ordenamento do PDM de Almada  

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMA, 1997. 

 

A análise dos elementos que constituem o PDM permite ainda diferenciar as 

opções para a frente ribeirinha Norte e Nascente, traduzidas nos princípios de 

ordenamento, e que reflectem necessariamente as características naturais e os usos 

dominantes aqui existentes.  

No que diz respeito à frente ribeirinha Norte, e em conformidade com aquilo que 

viria a ser posteriormente definido pelo PROT-AML, privilegiou-se claramente: (i) a 

valorização ambiental e paisagística (com uma importante extensão de frente 

ribeirinha e áreas adjacentes classificadas como “espaços culturais e naturais”447, uma 

parte significativa da qual correspondendo a Reserva Ecológica Nacional – REN), mas 

                                                      
447

 “Espaços nos quais se privilegiam a protecção dos recursos naturais ou culturais e a salvaguarda dos 
valores paisagísticos, nomeadamente os da REN. São espaços de elevada beleza natural e sensibilidade 
ecológica, ou que enquadram edifícios ou conjuntos classificados, que devem ser mantidos com as suas 
actuais características essenciais” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 05/97, de 14 de Janeiro).  
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também (ii) a valorização dos núcleos históricos de Cacilhas448, da Trafaria e das 

frentes ribeirinhas correspondentes aos corredores Pontal de Cacilhas – Fonte da Pipa, 

Arealva – Arrábida e Porto Brandão – Portinho da Costa, e (iii) a contenção da 

expansão de perímetros urbanos e perímetros industriais.  

No primeiro caso, os princípios de ordenamento deixam transparecer a 

preocupação com a conservação dos valores naturais em presença (incluindo 

intervenções como a estabilização de vertentes ou a arborização) e do valor cénico 

(e.g. acções de recuperação paisagística), não se descurando a criação de condições 

para a sua utilização por parte da população através de percursos pedonais. No 

segundo caso, a revitalização da frente ribeirinha correspondente ao primeiro corredor 

identificado, privilegiou a recuperação do edificado existente com novas funções, que 

incluem actividades terciárias e espaços culturais, e que deveriam permitir a 

dinamização deste território e o reforço do contacto da população com o Estuário do 

Tejo. Nota ainda para a zona do Caramujo-Romeira para a qual se propôs, por via da 

frente urbana a criar na área ribeirinha adjacente, o desenvolvimento de uma solução 

urbanística que viabilizasse a ligação ao estuário, potenciada pela instalação de 

equipamentos de recreio e lazer, culturais e desportivos. Parece, assim, evidente que a 

estratégia de desenvolvimento territorial subjacente aos princípios de ordenamento 

reconheceu as potencialidades das frentes ribeirinhas estuarinas de acordo com uma 

matriz valorativa enquadrável no paradigma pós-industrial. 

Em relação à frente ribeirinha Nascente, o espaço industrial correspondente à 

Lisnave, assim como o Arsenal do Alfeite (espaço de uso militar), conferem a este 

sector um carácter ainda predominantemente industrial. Não obstante, por via da 

reformulação do interface de transportes de Cacilhas (terminal fluvial e rodoviário), foi 

proposta a criação de uma nova praça confinante com o plano de água estuarino e “a 

                                                      

448
 NUNES DA SILVA refere que, no âmbito do PDM, “Cacilhas e a frente ribeirinha em que se integra, 

surgiam assim como um dos espaços estratégicos de actuação do município”, sendo que “neste caso 
particular, tinha-se em vista a qualificação de um espaço «memória» – desde os tempos de porto fluvial 
até ao desenvolvimento da indústria de construção e reparação navais –, a reposição da outrora 
existente relação da cidade com o rio e, dada a sua importância como terminal de transportes, a 
melhoria das condições de conexão entre os vários modos de transporte que aí afluem” (NUNES DA SILVA, 
2000: 104-105). 
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edificação de áreas destinadas ao comércio, serviços e lazer, que favoreçam a 

utilização urbana da zona para além dos períodos de ponta dos transportes”449.  

Entretanto, em 2008 foi iniciado o processo de revisão do PDM, o qual está ainda 

a decorrer. Não sendo possível proceder a uma análise interpretativa (sincrónica e 

diacrónica) do modelo de organização do território estabelecido pela Planta de 

Ordenamento, optou-se por considerar as orientações estabelecidas pelos 

documentos preparatórios deste PMOT, mais precisamente pelo “Relatório de 

Avaliação e Execução do PDM e Identificação dos Principais Factores de Evolução” 

(CMA, 2008), integrante da Fase 1 dos trabalhos. Documento este que estabeleceu, 

desde logo, os objectivos de desenvolvimento para o concelho que o novo PDM deverá 

respeitar e dos quais deverá ser subsidiário. Neste âmbito, há um reconhecimento do 

potencial associado à relevante extensão de frente ribeirinha e oceânica (e à sua 

qualidade ambiental e paisagística) que, para além de conferir a Almada “uma estreita 

ligação à água” (CMA, 2008: 93), constitui um activo estratégico valorizável para a 

geração de novas dinâmicas de cariz turístico, recreativo e de lazer. 

 

I.1.1.2. Planos de Urbanização  

Considerando a necessidade de intervenções de planeamento integradas sobre 

partes do território municipal que integram frentes ribeirinhas foram encetados, sob a 

vigência do PDM em vigor, os processos para a elaboração do Plano de Urbanização de 

Almada Nascente – Cidade da Água (PUAN), em 2002450, e do Plano de Urbanização de 

Almada Poente – PUAP, em 2009 (não tendo este último instrumento sido ainda 

aprovado). 

 

                                                      
449

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 05/97, de 14 de Janeiro. 

450
 O Concurso Público Internacional para a elaboração do “Estudo de Caracterização Ambiental, 

Geológica e Geotécnica e Plano de Urbanização da Frente Ribeirinha Nascente da Cidade de Almada” foi 
lançado em 2001 (após deliberação favorável da CMA no ano anterior), tendo sido adjudicado em 2002. 
O PUAN foi publicado em Diário da República em 10 de Novembro de 2009 – Edital n.º 1098/2009 
(Município de Almada).  



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

388 

I.1.1.2.1. Plano de Urbanização de Almada Nascente 

A elaboração do PUAN foi desencadeada na sequência da saída dos Estaleiros 

Navais da Lisnave da Margueira (para a Mitrena, Setúbal), em 2000. Um processo que 

libertou cerca de 50 ha de terreno na frente ribeirinha Nascente (entre Cacilhas e a 

Cova da Piedade) e que foi entendido como uma oportunidade para a revitalização de 

uma extensa área abandonada e degradada, com novos usos e funções, envolvendo 

uma área total de intervenção de 113 ha (Figura 131).  

 

Figura 131. Área de intervenção do PUAN 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Edital n.º 1098/2009 (Município de Almada), de 10 de 

Novembro, sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Note-se que o projecto correspondente a este PMOT tem como antecedente o 

Projecto Nova Almada Nova (“A Elipse”), promovido pelo Fundo Margueira Capital451, 

o qual foi apresentado no final da década de 1990452, contemplando duas dimensões 

de intervenção: 

• Zona de intervenção designada por ULISSUL, que abrangia o cais do Ginjal, 

a baixa de Cacilhas, a baía da Margueira, o Caramujo/Romeira e a baixa da 

Cova da Piedade; 

• Zona de intervenção da Margueira. (Cf. Margueira SGFII, 2001: 94) 

 

A proposta do Projecto “A Elipse” assentou num conceito de regeneração urbana 

do território da Margueira e área envolvente que privilegiava a densidade de 

ocupação453, com a presença de várias torres que pretendiam constituir-se como 

edifícios icónicos deste território, moldando a paisagem ribeirinha de Almada e 

criando uma imagem de modernidade urbana (Figura 132). Para tal, o projecto 

inspirou-se nos grandes projectos internacionais de reconversão de waterfronts (e.g. 

Nova Iorque, Londres, Liverpool). 

 

 

                                                      
451

 Este fundo foi criado através da Portaria n.º 264/95, de 30 de Agosto, constituindo “um fundo de 
investimento imobiliário fechado cuja especificidade decorre de tratar-se de uma medida instrumental 
integrante do plano de reestruturação e reconversão da Lisnave”. Por sua vez, a Portaria n.º 343/95, de 
14 de Outubro, transferiu o património da Lisnave para este Fundo. 

452
 De acordo com o Fundo Margueira Capital, a oportunidade para este processo de “desactivação do 

Estaleiro da Margueira e a sua afectação a uma empresa constituída por maioria de capitais públicos cria 
a possibilidade e a oportunidade de fazer um investimento urbano, pioneiro e estruturante, projectado 
para o séc. XXI, na zona central da metrópole de Lisboa, que vise extinguir a conotação negativa de 
arrabalde, de qualidade inferior, da urbe na «Outra Banda», e tenha impacto significativo na economia 
da margem sul” (Margueira SGFII, 2001: 94). 

453
 A densidade de ocupação e a volumetria dos edifícios a construir na frente ribeirinha da Margueira 

levaram a que ao projecto fosse também atribuída a designação de “Manhattan de Cacilhas”. Note-se 
que esta abordagem é assumida no discurso dos arquitectos responsáveis pelo projecto, quando 
referem que “os estaleiros da Lisnave, em Almada, virão a constituir-se, dentro de alguns anos, numa 
experiência totalmente nova, com as suas torres altíssimas, as docas intensamente vividas por centenas 
de lojas à beira da água, os terraços verdes, enormes explanadas a olhar o Tejo e Lisboa, os 
equipamentos de trabalho, cultura e lazer densamente procurados, a grande Gare do Sul irradiando 
verdadeiros sistemas de transporte colectivo, um estilo de vida diferente, moderno e mais urbano” 
(GRAÇA DIAS e VIEIRA, 2001: 85).  
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Figura 132. Maqueta (i) e vista geral do Projecto “A Elipse” a partir de Lisboa (ii) 

  
Fonte: Extraído de GRAÇA DIAS e VIEIRA, 2001; Extraído de Diário Imobiliário, s.d. 

 

Ao nível funcional, para além das componentes habitação e escritórios, o 

projecto detinha ainda uma forte componente de recreio e lazer454, propondo a 

criação de vários equipamentos/áreas vocacionadas para esta função: (i) Casino em 

Cacilhas; (ii) área de estabelecimentos de restauração e bebidas na envolvente à baixa 

de Cacilhas, prolongando-se pelo Cais do Ginjal; (iii) auditório ao ar livre (para eventos 

culturais) e piscinas na área dos antigos Estaleiros Navais da Perry & Sons; (iv) roda-

miradouro (Lisbon Eye) com 135m de diâmetro; e, (v) Hotel Central, um edifício de 

trinta pisos que deveria ainda contemplar espaços para escritórios e um Centro de 

Congressos (Cf. GRAÇA DIAS e VIEIRA, 2001: 85-89) – Figura 133. 

 

Figura 133. Vistas parciais da área de intervenção do Projecto “A Elipse” 

  
Fonte: Extraído de GRAÇA DIAS e VIEIRA, 2001. 

                                                      
454

 O Projecto “A Elipse” previa igualmente profundas transformações nas acessibilidades, de que se 
destacam a criação da Gare do Sul, uma estação intermodal para onde deveria convergir a nova ligação 
da Linha Azul do Metro de Lisboa, as ligações de transporte fluvial e transporte ferroviário, o metro 
ligeiro de superfície e o transporte colectivo rodoviário.  

(i)             (ii)             
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O Projecto “A Elipse” acabou por ser abandonado455, tendo a CMA aprovado em 

Março de 2001 o Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio de Abertura do 

“Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Aquisição de Serviços de Estudo de 

Caracterização Ambiental, Geológica e Geoténica e o Plano de Urbanização da Frente 

Ribeirinha Nascente da Cidade de Almada”, que conduziu à elaboração do PUAN. Este 

PMOT foi entendido como uma oportunidade para restabelecer a relação física e 

funcional da cidade e da população com a água, criando uma nova centralidade urbana 

que contribuísse para a concretização dos objectivos específicos definidos na 

estratégia territorial do PROT-AML, nomeadamente no que se refere a: (i) recentrar a 

AML no Estuário do Tejo; (ii) desenvolver o conceito da “cidade das duas margens”; e, 

(iii) valorizar a diversidade territorial. Quanto à visão estratégica que enquadrou a 

elaboração do PUAN, esta estruturou-se em cinco componentes, centradas na 

presença do elemento “água”, que informaram o modelo de ocupação proposto e que 

se formularam como os grandes princípios de reconversão funcional e urbana, a saber: 

• Um Lugar para Trabalhar – a localização de Almada Nascente potencia a 

atracção de um largo espectro de actividades comerciais e serviços, 

originando um novo centro terciário que constituirá um dos vectores 

estratégicos de complementaridade com Lisboa. 

• Um Lugar de Relação com a Água – atribuindo um novo papel e significado 

ao Tejo na vida da cidade, uma frente ribeirinha com mais de dois 

quilómetros constitui um elemento de alta qualidade para o 

desenvolvimento de uma vibrante combinação de novos usos urbanos 

incluindo habitação, indústria e serviços. 

• Um Lugar para Habitar – oferece condições excepcionais para habitar, 

gerando a oportunidade para a criação de formas originais de vivência e 

desenvolvimento urbano, apostadas num desenho distintivo e em modelos 

flexíveis de usos, tipologias e regimes de propriedade. 

                                                      
455

 O projecto mereceu a oposição da CMA que, em termos substanciais, discordou do conceito de 
intervenção e da densidade de ocupação proposta para este território. 
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• Um Lugar de Cultura – integrará e oferecerá condições para o alargamento 

do já existente programa de acontecimentos e festivais de Almada, 

reforçando equipamentos e criando formas de expansão de eventos 

culturais de qualidade, relacionados com o rio e com a história local. 

• Um Lugar de Conhecimento – aproveitará a predisposição decorrente da 

existência no concelho de equipamentos relevantes de educação e 

investigação para o desenvolvimento de uma componente científica e 

tecnológica de importância nacional, reforçada pela carência de 

instituições desta natureza na AML. (Atkins et al., 2003a: 8) 

 

A transposição destes princípios de intervenção para o modelo de ocupação 

traduziu-se numa estrutura urbana multifuncional, onde se evidencia a diversidade de 

usos (Figura 134): cultura e lazer, comércio e serviços, mistos, residencial e 

equipamentos colectivos (Cf. Atkins et al., 2009b: 28).  

No que diz respeito à proposta do PUAN para a afirmação deste território como 

nova centralidade metropolitana, esta assentou num conjunto de elementos-âncora, 

consubstanciados em “espaços e equipamentos associados, estruturantes e 

estratégicos” (Atkins et al., 2009b: 31):  

• Docas e Canais – Terminal de Cruzeiros e Marina. 

• Praça do Tejo e Edifícios Multiusos. 

• Praça da Lisnave e Museu da Indústria Naval. 

• Praça da Cova da Piedade e Museu do Tejo. 

• Áreas de Verde e Água – Docas e Ecoparque. 

• Outros, incluindo indústrias criativas, espaços de investigação e 

conhecimento e áreas desportivas com valências supramunicipais. (Cf. 

Atkins et al., 2009b: 31-34) 
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Figura 134. Planta de zonamento do PUAN 

 
Fonte: Atkins et al., 2009a. 

 

Da análise do conteúdo material e documental do PUAN, e tendo em conta as 

características do território de intervenção, resulta ainda claro que a natureza da 

operação preconizada possibilita a sua classificação como intervenção de regeneração 

urbana, sendo evidente a influência do processo de industrialização precedente: (i) por 

via da criação de um extenso brownfield cuja revitalização tornou inevitável uma 
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amplo processo de regeneração deste território; (ii) por via da influência nas opções de 

zonamento do espaço e de desenho urbano; e, (iii) por via da criação de uma 

identidade territorial valorizada como elemento indutor de diferenciação e como 

suporte ao desenvolvimento de actividades ligadas ao conhecimento, turismo e lazer.   

Sendo a primeira agnição relativamente consensual à luz da abordagem 

conceptual adoptada, releva porém um aprofundamento das demais tendo em conta 

os objectivos e hipóteses de investigação deste trabalho. No que respeita à segunda 

agnição, verifica-se que o layout herdado do estaleiro naval constituiu um factor 

determinante no modelo de ocupação da área de intervenção do PUAN, porquanto 

este modelo é estruturado pelo complexo de obras portuárias (i.e. docas e cais). Algo 

que é reconhecido pela Equipa do Plano, quando afirma que “a nova área de 

desenvolvimento urbano foi concebida de forma a valorizar as características do local, 

tirando partido dos marcos e referências pré-existentes, naturais e construídos, e dos 

elementos notáveis da paisagem como as docas, o pórtico, os silos, o morro, as vias 

principais de circulação, os espaços verdes e os edifícios históricos” (Atkins et al., 

2009g: 14). Quanto ao desenho urbano, “a nova malha urbana reflecte as 

características estruturantes do lugar: linearidade das docas, vistas, aspectos 

climáticos, usos e densidades (…)” (Atkins et al., 2009b: 29). É de notar que as antigas 

Docas 10 e 11 constituem um elemento de referência que estrutura a rede de espaços 

públicos (e.g. paralelamente a estas docas propôs-se o desenvolvimento de vários 

corredores verdes e corredores de água) – Figura 135 –, sendo igualmente apropriadas 

como elementos portadores de valor cénico456.  

     

 

 

 

 

 

                                                      
456

 “Tratando-se das maiores docas da Europa, a criação de planos de água com funções meramente 
cénicas constitui também uma vocação extremamente qualificada e diferenciadora das obras portuárias 
existentes” (Atkins et al., 2009b: 32). 
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Figura 135. Ilustração da perspectiva aérea da área de intervenção do PUAN 

 
Fonte: Atkins et al., 2009g. 

 

Por outro lado, o complexo de docas e cais – e francas acessibilidades fluvio-

marítimas associadas – viabilizou a aposta no desenvolvimento da vocação náutica do 

espaço (i.e. turismo náutico e actividades náuticas de recreio e lazer), pelo que 

permitindo uma maior relação funcional entre a cidade e o plano de água estuarino. 

Algo que é prosseguido com a proposta de construção de uma marina457 e de áreas de 

apoio às actividades marítimo-turísticas, donde se destaca o terminal de cruzeiros.  

                                                      
457

 Na sequência da publicação do PUAN, e tendo em vista a sua operacionalização, chegou mesmo a ser 
lançado um estudo sobre exemplos de concessões de marinas, por forma a preparar os termos de 
referência da marina prevista neste PU. Uma infra-estrutura projectada para cerca de 400-500 postos de 
amarração, dotada de vários edifícios de apoio (para além de serviços e equipamentos necessários ao 
funcionamento da marina, destaca-se a proposta de instalação de clubes e escolas de desportos 
náuticos, restauração e áreas comerciais), e para a qual são apontados como principais factores de 
sucesso: inserção paisagística; condições naturais de excelência; acesso directo a áreas abertas de 
navegação à vela; inserção em área de grande densidade populacional; interesse manifestado por 
escolas de vela remo locais; disponibilidade de espaço para reparação, manutenção naval e boat-shows; 
inexistência de marinas na margem Sul e lotação plena na margem Norte (Cf. FONSECA FERREIRA, 2011: 21-
22).  
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Finalmente, as obras portuárias existentes, mais precisamente a estrutura de 

cais, constituem elementos de penetração física da cidade no plano de água, 

contribuindo para a reaproximação entre estes dois elementos e para uma fruição do 

espaço público propiciadora de uma experiência sensorial mais intensa de contacto 

com a água e de contemplação do enquadramento paisagístico oferecido pela situação 

geográfica deste território no contexto do Estuário do Tejo.   

 Quanto à terceira agnição supra referida, a valorização da identidade industrial 

deste território, mormente ligada à construção e reparação naval (segundo ciclo 

regional de industrialização moderna), foi assumida como um dos objectivos 

estratégicos do PUAN – “Valorizar a cultura e património local” –, alicerçado nas 

seguintes orientações:   

• Recuperar e valorizar os espaços urbanos e edifícios históricos; 

• Recuperar e valorizar o património industrial e naval; 

• Promover o conhecimento da importância da indústria naval no 

desenvolvimento económico de Almada; 

• Fomentar o desenvolvimento de actividades artísticas e culturais; 

• Promover o rio como foco para festivais e eventos baseados na água. 

(Atkins et al., 2009b: 21) 

 

Interpretando a aplicação destas orientações à luz do quadro de referência 

teórico deste trabalho, verifica-se que as mesmas preconizam a operacionalização de 

uma estratégia multidimensional, baseada nos seguintes vectores: 

a) afirmação de elementos de representação simbólica da identidade do 

território intervencionado indutores da sua diferenciação. Tal simbolismo 

está presente, por exemplo, na toponímia (e.g. “Praça Lisnave”) e na 

preservação de elementos icónicos (e.g. pórtico dos Estaleiros Navais da 

Lisnave – Figura 136); 
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Figura 136. Vista da Praça Lisnave e do pórtico dos estaleiros navais (PUAN) 

 
Fonte: Atkins et al., 2009g. 

 

b) valorização do património industrial como forma de salvaguardar a 

memória colectiva, reforçar a identidade de um território com forte ligação 

ao estuário e criar espaços âncora que contribuam para reforçar a sua 

centralidade. Os projectos do Museu da Indústria Naval e do Museu do 

Tejo, este último a instalar na Fábrica da Moagem do Caramujo (Figura 

137), apresentam-se como acções que ilustram esta dimensão; 

 

Figura 137. Vista da Praça da Cova da Piedade e dos silos da Fábrica da Moagem do Caramujo – 
Museu do Tejo (PUAN) 

 
Fonte: Atkins et al., 2009g. 
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c) valorização do património industrial e equipamentos culturais associados 

(nomeadamente os museus referidos na alínea anterior) como forma de 

qualificar o espaço, promover a atractividade local para diferentes 

públicos, incluindo turistas458, e fomentar a emergência de uma nova 

centralidade urbana;  

d) promoção da cultura, do património e da história local, lato sensu, como 

forma de valorizar a identidade e de diferenciar o território 

intervencionado. Isto através da sua celebração, nomeadamente 

“reforçando equipamentos e criando formas de expansão de eventos 

culturais de qualidade, relacionados com o rio e com a história do local” 

(Atkins et al., 2009b: 17).  

 

I.1.1.2.2. Plano de Urbanização de Almada Poente  

O Plano de Urbanização de Almada Poente (PUAP), em elaboração e com uma 

área de intervenção de 398,8 ha (Figura 138), tem como antecedentes o Plano 

Integrado de Almada (1973) e o EEAP – Estudo Estratégico de Almada Poente (2009). 

Este último documento visou a constituição de “Almada Poente – Cidade Aberta” 

como uma nova centralidade urbana, alicerçada na sua afirmação como: (i) um 

miradouro sobre o estuário; (ii) um habitat de qualidade; (iii) um território de 

inovação; e, (iv) um espaço de multiculturalidade. Isto através do aproveitamento do 

sistema de vistas e da sua localização geográfica, da visibilidade e permeabilidade dos 

equipamentos de âmbito regional/metropolitano existentes, da valorização da sua 

                                                      
458

 Note-se que o potencial de captação deste público não é indiferente à proposta de criação de um 
terminal de cruzeiros. Ainda que não se referindo explicitamente aos equipamentos culturais a criar na 
sua área de intervenção, o PUAN considera, a propósito da oportunidade de construção de um terminal 
vocacionado para aquele tipo de tráfego, que “poderão captar-se alguns cruzeiros que estejam 
interessados em associar excursões temáticas que pudessem colocar Almada numa posição vantajosa 
relativamente a Lisboa (visitas à Arrábida, estuário do Tejo ou do Sado, etc.) (…)” (Atkins et al., 2009b: 
32). Uma aposta que é ainda indissociável do aumento de competitividade entre operadores, a qual tem 
vindo manifestar-se no interesse crescente pela exploração de segmentos específicos, nomeadamente 
famílias ou terceira idade, e numa oferta alargada de cruzeiros turísticos que depende, quase 
exclusivamente, da imaginação dos operadores. Neste contexto, evidencia-se a amplitude de opções da 
Cunard Line, com 18 tipos de cruzeiros temáticos (Cf. FIGUEIRA DE SOUSA, 2003: 21). 
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génese enquanto laboratório de planeamento e arquitectura e da potenciação dos 

seus recursos humanos, história e identidade locais. (Cf. CMA, 2009b: 16) 

 

Figura 138. Área de intervenção do PUAP 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Aviso n.º 915/2011 (Município de Almada), de 30 de Setembro, sobre 

fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 
and the GIS User Community. 

 

Centrando a análise na frente ribeirinha estuarina incluída na área de 

intervenção (que se estende por cerca de 2 km, entre a Ponte 25 de Abril e o Terminal 

de Líquidos da Banática), o EEAP destacou a atractividade que este território tem 

exercido para a instalação de infra-estruturas portuárias especializadas459, fruto das 

boas acessibilidades fluvio-marítimas e da existência de terrenos livres (não obstante a 

orografia desfavorável). A presença destas actividades é, contudo, entendida “como 

uma ameaça à sua requalificação” (CMA, 2009b: 11), devendo ser equacionada pelo 

PUAP no quadro da sua articulação com as opções de desenvolvimento para a área 

                                                      
459

 Localizam-se nesta frente ribeirinha o Terminal de Líquidos da Banática e o Terminal de Granéis 
Alimentares da Palença. 



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

400 

envolvente460 (Figura 139) e com as actividades que o estudo propõe para este 

território. 

 

Figura 139. Inserção territorial da área de intervenção do PUAP 

 
Fonte: Adaptado de CMA, 2009b. 

 

Esta proposta centra-se na valorização da encosta ribeirinha que procura 

potenciar a sua situação geográfica e orografia461, que lhe permitem beneficiar de um 

enquadramento cénico diferenciado sobre o sector terminal do Estuário do Tejo e 

margem Norte – com destaque para a cidade de Lisboa. Para tal, o documento aponta 

para a criação de condições indutoras de uma fruição turística e recreativa centrada no 

                                                      
460

 Sobre o cariz industrial deste sector da frente ribeirinha refere ainda o documento que “a 
permanência de actividades com impactes ambientais como os identificados (ruído, odores, tráfego de 
pesados) bem como a afectação de usos desta natureza de uma frente de contacto com o rio desta 
dimensão, na proximidade de um centro urbano que se pretende qualificar, constituem um factor de 
degradação deste território que concorre para a sua repulsividade” (CMA, 2009b: 11). 

461
 As contínuas “margens alcantiladas” da Outra Banda, na expressão de RIBEIRO (1994: 114).  
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valor cénico (“um miradouro sobre o estuário”) e na utilização da frente ribeirinha e 

plano de água. Desta forma, pretende-se que esta encosta se constitua 

funcionalmente como uma rótula de articulação que assegure o contacto (ou abertura) 

e a transição natural entre a frente urbana da área ribeirinha adjacente e a frente 

ribeirinha/plano de água estuarino. 

Do ponto de vista visual, é proposto que o contacto seja garantido por meio da 

criação de uma rede de miradouros (no topo da encosta e a meia-encosta), 

devidamente integrada com a rede de percursos pedonais panorâmicos igualmente 

projectada. Do ponto de vista físico, propõe-se que a conectividade entre a frente 

ribeirinha (base da encosta) e a cota superior (topo da encosta) seja garantida através 

de um meio mecânico (i.e. um elevador), articulado com um teleférico, a instalar ao 

longo da encosta, e com as novas actividades propostas para a frente ribeirinha. Estas 

envolvem: (i) a construção de um pequeno porto de recreio e respectivas actividades 

complementares na área Nascente (Praia da Arrábida); (ii) a criação de um cais fluvial 

capacitado para receber embarcações de transporte fluvial e a instalação de apoios 

para actividades de recreio e lazer, isto na área Poente (Cf. CMA, 2009b: 39). De acordo 

com o EEAP, a rede de apoios turísticos e recreativos a instalar na frente ribeirinha 

será constituída por “pequenos centros de actividades turísticas e recreativas, sempre 

que possível apoiados em estruturas pré-existentes, numa lógica de salvaguarda e 

valorização de elementos que testemunhem a história e identidade do local” (CMA, 

2009b: 24). 

Relativamente à transição natural entre a frente urbana da área adjacente e a 

frente ribeirinha/plano de água estuarino, esta baseou-se na protecção e valorização 

ambiental da encosta (incluindo, por exemplo, a limpeza e recuperação das linhas de 

água, a recuperação da vegetação). Tais opções traduzem-se na classificação desta 

frente ribeirinha, em sede de modelo territorial do PUAP, como “espaço verde de 
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protecção e recreio turístico” (Figura 140), sendo o conjunto de intervenções 

propostas integrado no âmbito do Projecto Estratégico Territorial462 “Encosta Norte”.  

 

Figura 140. Proposta de modelo territorial do PUAP 

 
Fonte: Adaptado de CMA, 2009b. 

 

A análise das orientações e propostas de intervenção do EEAP, que devem 

informar o PUAP e constituir um suporte à sua elaboração463, permitem classificar a 

abordagem preconizada como uma acção de revalorização ambiental, centrada na 

valorização do património natural e paisagístico da área de intervenção, através (i) da 

criação de espaços de recreio e lazer e da sua dotação com infra-estruturas e 

equipamentos ligeiros que suportem a sua fruição (e.g. rede de miradouros, apoios a 

                                                      
462

 Esta tipologia de intervenções abrange “áreas, por vezes de grande dimensão, nas quais se integram 
projectos considerados estruturantes para o Modelo Territorial e Quadro Estratégico preconizados” 
(CMA, 2009b: 32). 

463
 Tal como estabelece o Edital n.º 915/2011 (Município de Almada), que apresenta os Termos de 

Referência para a Elaboração do PUAP. 
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actividades turísticas e recreativas, pequeno porto de recreio), e (ii) da assunção de 

medidas objectivadas na protecção e valorização daquele património (e.g. limpeza e 

protecção de linhas de água, recuperação da vegetação).  

  

I.1.1.3. Planos de Pormenor 

Visando a concretização da proposta de organização espacial definida pelo 

modelo territorial do PDM, foram igualmente iniciados os processos de elaboração de 

vários PP, três dos quais com incidência nas frentes ribeirinhas estuarinas do concelho 

de Almada: PP de Reabilitação Urbana e Funcional de Cacilhas, PP do Cais do Ginjal e 

PP de S. João da Caparica (Figura 129). O primeiro está já em eficácia464, enquanto que 

os demais encontram-se ainda em elaboração. 

 

I.1.1.3.1. Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana e Funcional de Cacilhas 

Do conjunto de objectivos estabelecidos pelo Regulamento deste PP para a sua 

área de intervenção, importa destacar: 

• Reabilitação do núcleo antigo da freguesia de Cacilhas; 

• Resolução do espaço do morro de Cacilhas, conferindo-lhe usos e formas 

de ocupação, relacionando-o preferencialmente com a área das antigas 

instalações da Parry & Son e Largo Alfredo Diniz, tirando partido das 

aberturas panorâmicas excepcionais; 

• Reconversão urbana e funcional do espaço ocupado pelas docas, dado o 

seu valor patrimonial, admitindo-se a sua reconversão funcional para 

outros usos; 

• Adequação do número de lugares de estacionamento de apoio ao interface 

e às restantes necessidades de modo equilibrado e em articulação com a 

                                                      
464

 Este PP foi publicado em Diário da República em 2013, através do Edital n.º 781/2013 (Município de 
Almada). 
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restante oferta prevista na área de influência do terminal intermodal, 

tendo em conta os novos conceitos de mobilidade; 

• No espaço público à cota baixa dar primazia ao peão estabelecendo 

relações de continuidade desde a área do Ginjal até à área do PUAN. (Cf. 

CMA, 2013a: 6) 

 

A ponderação destes objectivos e a análise da planta de implantação coloca em 

evidência o cuidado do PP com a revitalização funcional, o reordenamento do espaço 

público e a melhoria da ligação ao tecido urbano envolvente (i.e. área ribeirinha 

adjacente e frentes ribeirinhas confinantes – nomeadamente no Cais do Ginjal e na 

área do PUAN), materializando uma intervenção de requalificação da frente ribeirinha 

de um núcleo urbano consolidado, que passou a estar dotado de condições de 

acessibilidade e mobilidade melhoradas com a extensão do MST a Cacilhas (no 

contexto da 1.ª Fase deste projecto).  

Neste âmbito, para além das orientações ao nível da reabilitação do edificado ou 

da transformação do layout do espaço público (com preocupações claras no domínio 

da acessibilidade e permeabilidade, indutores da criação de condições para uma maior 

fruição do mesmo), procurou-se valorizar elementos capazes de afirmar a identidade 

deste território, contribuindo para a sua diferenciação, qualificação e atractividade465. 

São os casos dos projectos de reabilitação das antigas docas dos Estaleiros Navais da 

Parry & Sons e de recolocação do Farol de Cacilhas. 

No primeiro caso, a recuperação das duas docas dos Estaleiros Navais da Parry & 

Sons (que aqui se instalaram durante o primeiro ciclo regional de industrialização 

                                                      
465

 “As sucessivas crises do sector da indústria naval, a construção da Ponte sobre o Tejo e as novas 
acessibilidades rodoviárias da margem Sul conduziram à progressiva descaracterização [de Cacilhas], ao 
envelhecimento e degradação da estrutura urbana” (CMA, 2011a: 44). A afirmação de Cacilhas passa 
então pela sua constituição como “ponto de encontro de Almada”, caracterizando-se como um “espaço 
integrado em termos urbanos, dispondo de uma rede de acessibilidades adequada e de importância 
local e regional, associada a um sistema de transportes públicos e privados, garantindo o 
estacionamento, e onde o valor histórico e cultural da zona, pode estabelecer um ambiente cultural 
diferenciador e uma permanente animação urbana e lúdica, que lhe permita conjugar as virtualidades 
da área histórica ribeirinha, com as de centro de lazer, um espaço agradável de habitação, com as 
exigências modernas de instalação de empresas” (CMA, 2013b: 44). 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

405 

moderna), materializam a valorização de um elemento simbólico da matriz identitária 

deste território ligada à indústria naval (Figura 141). Note-se que a constituição destas 

docas como Pólo Museológico do Museu de Marinha, acolhendo dois navios históricos 

(a Fragata “D. Fernando II e Glória” e o Submarino “Barracuda” – Figura 142), contribui 

de forma significativa para a diferenciação e reforço da atractividade desta frente 

ribeirinha (através da valorização simbólica de património marítimo), tendendo a 

coadjuvar na sua gradual afirmação como espaço de recreio e lazer (ou de fruição 

lúdica) em contraponto à sua utilização exclusiva como plataforma intermodal466. 

 

Figura 141. Ilustração da perspectiva aérea da área de intervenção do PP de Cacilhas 

 
Fonte: CMA, 2013c. 

 

Por sua vez, o Farol de Cacilhas (aqui instalado em 1885 e recolocado em 2009, 

depois de ter sido retirado em 1978) – Figura 142 – apresenta-se como um elemento 

de representação simbólica da ligação histórica de Cacilhas ao tráfego fluvial de 

passageiros e mercadorias, contribuindo para qualificar o conjunto urbano, afirmar a 

matriz identitária deste território e reforçar o sentido de lugar.  

 

                                                      
466

 A possibilidade de visitação deste pólo museológico durante os fins-de-semana constitui ainda um 
aspecto relevante no contexto da criação de equipamentos-âncora capazes de despoletar novas 
procuras e de dinamizar iniciativas que possibilitem a animação social e cultural deste território com 
uma mais efectiva perenidade. 
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Figura 142. Navios “Barracuda” e “D. Fernando II e Glória” nas docas dos antigos Estaleiros 
Navais da Parry & Sons (i) e Farol de Cacilhas (ii), Cacilhas (Almada) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Ainda na área específica deste PP, e com o apoio do PORL 2007-2013 (Parcerias 

para a Regeneração Urbana), foi recentemente concluída a operação “Apoio à Prática 

de Actividade Náutica”467, que consistiu na reabilitação e adaptação da Gare Marítima 

Cacilhas 2 (utilizada como terminal das carreiras fluviais que estabeleceram a ligação 

ao Parque das Nações durante a realização da EXPO’98) para receber as instalações e 

equipamentos do CNA (Figura AIII-38, Anexo III). Uma operação que, contribuindo para 

a requalificação da frente ribeirinha de Cacilhas (porquanto viabilizadora da 

reabilitação de um edifício degradado), pode igualmente concorrer para o reforço da 

sua atractividade e dinamização social por via da prática de actividades desportivas 

náuticas alicerçada nas instalações da referida instituição468. 

                                                      
467

 Esta operação teve como objectivos específicos: (i) reabilitar as instalações e equipamentos do Clube 
Náutico de Almada (CNA); (ii) promover a qualidade da oferta dos serviços prestados pelo Clube; (iii) 
dinamizar a sua acção na promoção do desporto, consolidando a sua actividade; (iv) incrementar a 
reabilitação vivencial e ambiental da zona, atraindo mais jovens à prática desportiva e promovendo a 
melhoria da qualidade da frente ribeirinha (CCDRLVT, 2013).  

468
 Importa salientar que muitas das actividades e eventos náuticos promovidos pelo CNA ocorrem 

durante o fim-de-semana, período em que a afluência a este território – por via da sua constituição 
como plataforma intermodal – é tradicionalmente reduzida. Como tal, é interessante notar como este 
equipamento pode contribuir para a animação e dinamização social desta frente ribeirinha numa base 
de maior regularidade. 

(i) (ii)             
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Finalmente, é de referir que parte da área de intervenção do PP de Cacilhas 

integra a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Cacilhas, em vigor desde 2011469, a 

qual compreende apenas marginalmente o território da frente ribeirinha (Figura 143). 

Não obstante, (i) dado os princípios de integração urbanística e funcional que se 

pretende aplicar na articulação desta frente ribeirinha com a área ribeirinha adjacente 

(Cf. CMA, 2011g: 12), (ii) tendo em conta a visão estratégica para a cidade de Almada 

que preconiza o seu reforço como centralidade urbana no contexto da “cidade de duas 

margens”, (iii) considerando que o modelo de gestão da operação privilegia uma 

actuação que articula as intervenções no edificado com as intervenções no espaço 

público, e (iv) atendendo à natureza dos objectivos preconizados para a ARU de 

Cacilhas470, esta é uma operação urbanística que importa não descurar.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
469

 A ARU de Cacilhas foi publicada, em Diário da República, através do Edital n.º 446/2011 (Município 
de Almada). Na avaliação realizada em 2012, a operação contava com nove candidaturas iniciadas, 
tendo sido aprovadas quatro (CMA, 2012: 12). “O facto da área de intervenção se encontrar em plena 
obra de reabilitação dos espaços exteriores e, sobretudo, a conjuntura económica que se vive e que se 
afigura com factor desmotivador para operações de investimento no sector imobiliário” (CMA, 2012: 7) 
terão contribuído para esta dificuldade de arranque da operação. 

470
 A saber: a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados; b) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário 
urbano e dos espaços não edificados; c) Garantir a protecção e promover a valorização do património 
cultural; d) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de identidade, 
diferenciação e competitividade urbana; e) Modernizar as infra-estruturas urbanas; f) Promover a 
sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; g) Fomentar a 
revitalização urbana, orientada por objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as 
acções de natureza material são concebidas de forma integrada e activamente combinadas na sua 
execução com intervenções de natureza social e económica; h) Assegurar a integração funcional e a 
diversidade económica, social e cultural no tecido urbano existente; i) Promover a fixação de população 
jovem; j) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; k) Promover a melhoria 
geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços 
de circulação; l) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 
condicionada; m) Fomentar a adopção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e 
privados; n) Garantir o princípio da sustentabilidade, garantindo que as intervenções assentam num 
modelo financeiramente sustentado e equilibrado através de soluções inovadoras e sustentáveis do 
ponto de vista social, cultural e ambiental (Cf. CMA, 2011g: 17-18). 
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Figura 143. ARU de Cacilhas (Almada) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Edital n.º 446/2011 (Município de Almada), sobre 

fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, 
IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Note-se que o reforço da centralidade urbana do eixo estruturante da ARU, 

constituído pela Avenida Alves dos Reis e Largo Alfredo Diniz (o qual formula a rótula 

de articulação com o Cais do Ginjal, localizado já em plena frente ribeirinha) integra-se 

na estratégia de requalificação da frente ribeirinha de Cacilhas. Um processo no qual a 

valorização do património cultural é entendida como um elemento que, ao conferir 

identidade ao território, contribui para a sua diferenciação e competitividade. 
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I.1.1.3.2. Plano de Pormenor do Cais do Ginjal 

Tal como analisado anteriormente, o Cais do Ginjal integra-se no corredor 

Arealva – Olho de Boi – Ginjal, classificado como núcleo histórico pelo PDM de Almada. 

Não obstante os condicionalismos associados à orografia do local e à debilidade das 

acessibilidades terrestres, trata-se de um território que teve um forte dinamismo 

socioeconómico, grosso modo, até ao primeiro ciclo regional de industrialização 

moderna. Recorde-se que a sua situação geográfica no contexto do Estuário do Tejo 

(com destaque para a proximidade à 1.ª e 2ª Secções do Porto de Lisboa, assim como 

em relação a uma parte considerável da área de fundeação do Mar da Palha) e as boas 

acessibilidades fluvio-marítimas, formularam-se como importantes factores de 

localização industrial e comercial. Aqui instalaram-se estaleiros navais, indústrias 

conserveiras, actividades complementares à actividade da frota pesqueira, armazéns 

comerciais, entre outras actividades.  

Todavia, o declínio das actividades industriais e portuárias a partir de meados da 

década de 1960 traduziu-se numa progressiva obsolescência funcional e abandono 

desta frente ribeirinha, que perdeu a sua vitalidade socioeconómica, e cujo edificado 

se encontra actualmente num acentuado estado de degradação (Figura 144). 

 

Figura 144. Vista parcial do espaço edificado do Cais do Ginjal (Almada) 

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

Reconhecendo o potencial associado à situação geográfica desta frente 

ribeirinha, que lhe confere um interessante enquadramento paisagístico – portador de 

um elevado valor cénico –, propiciado pelo Estuário do Tejo (Mar da Palha – Gargalo 
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do Tejo) e pela cidade de Lisboa, foi desencadeado o “Estudo de Enquadramento 

Estratégico do Almaraz/Ginjal” (EEEAG), que fundamentou e informou o PP do Cais do 

Ginjal (em elaboração). Este estudo, concluído em 2008, veio apontar as indústrias 

criativas como actividade-âncora do processo de revitalização urbana da sua área de 

intervenção, em complemento com outras actividades: “habitação; hotelaria; 

comércio/serviços; apartamentos turísticos/residências; espaços públicos – mercados 

das artes; e os equipamentos: Centro Paroquial, Casa da Juventude, Centro de Estudos 

da Arriba e Silo Automóvel” (CMA, 2011a: 53). Pretende-se, assim, criar “um ambiente 

urbano atractivo de grande qualidade, de projectos de arquitectura emblemáticos e 

inovadores de equipamentos culturais e eventos” (CMA, 2011a: 53). Por sua vez, a 

estratégia de reutilização do edificado assenta na sua reabilitação, preservando-se as 

suas fachadas como forma de manter a identidade do local, estreitamente ligada a 

actividades industriais, actividades comerciais e funções portuárias471 (Figura 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
471

 A problemática das acessibilidades e circulação na área de intervenção é igualmente uma 
preocupação do EEEAG. Como tal, este documento identifica a necessidade de elaboração de um estudo 
de tráfego, circulação e estacionamento, “com vista à melhoria das condições de acessibilidade 
rodoviárias e mecânicas ao Cais do Ginjal, assim como o alargamento do cais e a criação de um percurso 
interior, que permita a circulação do trânsito condicionado aos veículos autorizados, de cargas e 
descargas, de emergência e limpeza urbana” (CMA, 2011a: 54). 
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Figura 145. Pormenores da proposta de intervenção na área do PP do Cais do Ginjal (EEEAG) 

 
Fonte: CMA, 2011a. 

 

Quanto ao quadro de orientações de referência à elaboração do PP do Cais do 

Ginjal que resultaram da abordagem estratégica do EEEAG, importa destacar:  

• Requalificar, recuperar e revitalizar o Cais do Ginjal, como espaço 

privilegiado, com a manutenção do carácter e das características espaciais 

existentes nomeadamente a primeira linha de fachada, garantindo 

fundamentalmente a proporção de «cheio»-«vazio» das suas fachadas, 

preservando a sua memória histórica e respeitando a sua lógica 

construtiva; 

• Promoção cultural, patrimonial e turística, conciliando a preservação dos 

valores patrimoniais e naturais com o desenvolvimento de uma actividade 

turística e de recreio e lazer sustentáveis; 

• Criação de espaços públicos de qualidade, nomeadamente a abertura de 

pracetas interiores (abrigadas dos ventos de Norte), com ligações físicas e 

visuais pontuais com o cais que pela sua elevada qualidade e multiplicidade 
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de funções com espaços de convívio, zonas de lazer, zonas de comércio 

local e serviços de apoio para além de todas as actividades criativas, gerem 

atractividade, contribuindo para a elevada qualidade vivencial do Ginjal; 

• Concepção de uma praça/zona de estadia e miradouro, no troço final da 

Rua Trindade Coelho, tirando partido da situação privilegiada como 

importante rótula de articulação entre o Cais do Ginjal, a Quinta do 

Almaraz e Cacilhas, permitindo fazer localmente a ligação entre a parte 

baixa do cais e a parte alta da arriba; 

• Fomento da instalação de actividades económicas relacionadas com o 

património cultural e o turismo, como a instalação de comércio 

especializado e não especializado, de residências, ateliers, espaços 

culturais e restauração, assim como de espaços empresariais modernos e 

flexíveis de diferentes actividades e serviços para empresas em sectores-

chave472; 

• Promoção da concentração de espaços associativos, exposições, mercado 

de artes, escola de artes, espaços de incubadoras de empresas ligadas às 

artes, espaços multimédia, espaços multifuncionais onde será possível 

articular várias actividades culturais como o cinema, o teatro e exposições 

e eventos culturais; 

• Renaturalizar parte da frente do Cais do Ginjal, com a criação da praia e 

jardim do Ginjal; 

• Desenvolvimento de mecanismos para a instalação de uma Escola 

Internacional de Artes na antiga Fábrica de Óleo de Fígado de Bacalhau, a 

meia encosta, e um Centro de Indústrias Criativas do Ginjal. (Cf. CMA, 

2011a: 54-55)  

                                                      
472

 Incluindo: publicidade, arquitectura, mercado de artes e antiguidades, design, moda, filmes, vídeos e 
outras produções audiovisuais, design gráfico, software educacional e de lazer, música ao vivo e 
gravada, artes performativas e entretenimento, difusão através da televisão, rádio e Internet, escrita e 
publicação (CMA, 2011a: 54). 
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A operação de requalificação urbana desta frente ribeirinha, cuja forma de 

ocupação o PP do Ginjal deverá materializar, coloca assim a enfâse na sua afirmação 

por via de uma arquitectura de prestígio que respeita a memória histórica do local e 

valoriza o seu enquadramento paisagístico. Por outro lado, materializa uma forte 

aposta nas indústrias criativas e equipamentos culturais de referência, indutoras do 

desenvolvimento de um ambiente urbano de diversidade cosmopolita, capaz de atrair 

novos públicos e de gerar um quadro de referência cultural diferenciado, viabilizando a 

consolidação de um “Eixo das Artes”. 

 

I.1.1.3.3. Plano de Pormenor de S. João da Caparica 

Este instrumento de planeamento territorial (em elaboração), tem como 

antecedente o Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria (EEECT), 

aprovado em 2005. O PP de S. João da Caparica compreende um território que marca a 

transição entre a frente de praias da Costa de Caparica (Oceano Atlântico) e a frente 

ribeirinha estuarina (Estuário do Tejo), integrando o núcleo urbano da Trafaria e 

algumas AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal (e.g. Cova do Vapor, 2.º Torrão), numa 

área total de cerca de 139 ha.  

No essencial, o EEECT afirma a importância da requalificação urbana e 

revalorização ambiental da área de intervenção, enquanto recurso para o 

desenvolvimento de diferentes actividades (ligadas ao turismo, recreio, lazer e 

desporto), assim como para a necessidade do PP proceder à integração e articulação 

entre três subsistemas fundamentais deste território (i.e. sistema ambiental, sistema 

socio-cultural e sistema económico), operacionalizando ainda os 22 projectos-âncora 

por este definidos473 (Cf. CMA, 2011a: 67-69). Da solução proposta pelo estudo 

destacam-se as seguintes directrizes programáticas: 

                                                      
473

 Deste conjunto de projectos considerados estruturantes fazem parte, entre outros: a reabilitação do 
núcleo histórico da Trafaria; a criação de um porto de recreio e a requalificação do porto de pesca; o 
desenvolvimento de um pontão para actividades de recreio; a reabilitação da frente marginal; a criação 
de um parque temático (recreio e diversões); o realojamento dos moradores e a reconversão das AUGI.   
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• Salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos – estabelecimento de 

orientações para o usufruto da orla costeira e ribeirinha e da Mata dos 

Franceses; 

• Resolução dos conflitos de ocupação do território;  

• Concretização de um pólo urbano-turístico de excelência, planeado com 

criatividade urbanística, promovendo a diversificação de usos e a qualidade 

arquitectónica, no contexto da expansão da Trafaria e articulado nas 

componentes mar/rio e mata. (CMA, 2011a: 69) 

 

À luz dos elementos disponíveis, e considerando as directrizes programáticas e 

projectos-âncora que o EEECT definiu para o PP de S. João da Caparica, depreende-se 

que a revitalização da frente ribeirinha estuarina contempla duas dimensões de 

intervenção: uma focada na requalificação urbana (núcleo urbano da Trafaria) e outra 

centrada na revalorização ambiental (com a aposta no desenvolvimento de 

equipamentos e actividades ligadas ao recreio, lazer e desporto que permitam uma 

maior fruição das condições oferecidas pelo plano de água e espaços naturais 

existentes na área ribeirinha adjacente).   

O processo de requalificação urbana do núcleo da Trafaria é ainda indissociável 

da constituição da ARU da Trafaria – Figura 146 –, em vigor desde 2012474, porquanto 

sua subsidiária. Esta operação visa a qualificação do ambiente urbano, pretendendo-se 

“que a identidade da Trafaria passe pela valorização das potencialidades pré-

existentes. Quer em termos geográficos, quer na relação com o rio, na reabilitação do 

património e promoção de acontecimentos socio-culturais e recreativos” (CMA, 2011f: 

13).  

 

 

 

 

                                                      
474

 Data de publicação em Diário da República do Edital n.º 117/2012 (Município de Almada), que 
estabeleceu a “Estratégia de Reabilitação Urbana Simples da ARU da Trafaria”. 
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Figura 146. ARU da Trafaria (Almada) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Edital n.º 117/2012 (Município de Almada), sobre fotografia aérea Esri, 
DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User 

Community. 

 

Corroborando este entendimento, os objectivos definidos para a ARU da 

Trafaria475 deixam ainda perceber que se pretende que o quadro de apoios e 

incentivos a conceder à reabilitação do edificado se articule com as intervenções de 

requalificação do espaço público, infra-estruturas e equipamentos, por forma a 

                                                      
475

 A saber: a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 
inadequados; b) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário 
urbano e dos espaços edificados; c) Garantir a protecção e promover a valorização do património 
cultural; d) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de identidade, 
diferenciação e competitividade urbana; e) Modernizar as infra-estruturas urbanas; f) Promover a 
sustentabilidade ambiental, cultural e económica dos espaços urbanos; g) Fomentar a revitalização 
urbana, orientada por objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de 
natureza material são concebidas de forma integrada e activamente combinadas na sua execução com 
intervenções de natureza social e económica; h) Assegurar a integração funcional e a diversidade 
económica, social e cultural do tecido urbano existente; i) Promover a fixação de população jovem; j) 
Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; k) Promover a melhoria geral da 
mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços de 
circulação; l) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 
condicionada; m) Fomentar a adopção de critérios de eficiência energética de edifícios públicos e 
privados; n) Garantir o princípio da sustentabilidade, garantindo que as intervenções assentem num 
modelo financeiramente sustentado e equilibrado através de soluções inovadoras e sustentáveis do 
ponto de vista social, cultural e ambiental (CMA, 2011f: 16-17). 
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assegurar a requalificação integrada do tecido urbano. Estes objectivos permitem 

ainda concluir pela orientação, subjacente à operação, de valorização do edificado 

como património material que confere identidade à área de intervenção, contribuindo 

para sua diferenciação e competitividade476. 

 

I.1.2. Documentos Estratégicos – Plano Estratégico de Valorização e 

Desenvolvimento do Turismo 

O Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo para o 

Concelho de Almada (PEVDTCA) foi apresentado em 2011. Este documento estabelece 

uma estratégia de actuação que assenta em seis eixos estratégicos477, reconhecendo a 

vantagem da situação geográfica do território concelhio (face a Lisboa e no contexto 

do Estuário do Tejo), assim como os benefícios inerentes à sua integração “no sistema 

relacional estuarino, de onde emergem enormes potencialidades de 

complementaridade, mas também onde existem desafios competitivos acrescidos” 

(CMA, 2011h: 8). Como tal, ao intento de desenvolvimento, diversificação, qualificação 

e diferenciação da oferta turística, não é alheia a preservação e a valorização turística 

do património (natural e cultural) e dos valores identitários, nomeadamente através 

dos recursos em presença na frente ribeirinha estuarina478.  

                                                      
476

 Note-se, porém, que a avaliação realizada após o primeiro ano de vigência deste instrumento 
concluía que “temos encontrado algumas dificuldades em captar investimentos para a reabilitação 
apesar do número de proprietários contactados e de entrevistas já realizadas” (CMA, 2013d: 3), apenas 
tendo sido instruídas duas candidaturas. “Não existindo dúvidas sobre as virtudes destes programas (…), 
a actual conjuntura económica do país constitui-se como um factor dissuasor decisivo. (…) A grande 
dificuldade de acesso ao crédito quer para a compra de imóveis quer para as obras, tem-se mostrado 
um factor impeditivo determinante ao avanço de muitas candidaturas” (CMA, 2013d: 7).  

477
 A saber: (i) Aprofundamento das condições de eficiência do sistema turístico concelhio nos domínios 

técnicos, organizacional e regulatório; (ii) Reforço das condições de apoio e suporte ao turismo e ao 
recreio qualificado por parte das infra-estruturas e serviços externos ao sector; (iii) Reforço do 
desenvolvimento, diversificação, qualificação e diferenciação da oferta turística recreativa concelhia; (iv) 
Fomento da visibilidade externa de Almada enquanto território do lazer, bem como da procura turística 
e recreativa qualificada; (v) Fomento de acções tendo em vista a compatibilização do Turismo com o 
lazer qualificado, bem como a promoção da justiça territorial e social do Turismo concelhio e o 
Ordenamento do Território; (vi) Fomento das acções tendo em vista a adequada operacionalização do 
PVDTCA e a criação de um dispositivo de avaliação (CMA, 2011h: 11-12). 

478
 Note-se, a este propósito, que a Planta dos Recursos Turísticos do Concelho de Almada identifica 

cinco recursos (de um conjunto de 24) localizados na frente ribeirinha: Antigo Estaleiro da Lisnave, 
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Quanto ao modelo territorial de desenvolvimento turístico (Figura 147) 

apresentado pelo PEVDTCA, este veio propor a consolidação de novos pólos turísticos 

que permitam dispersar a concentração de turistas e visitantes nos pólos (ou “ilhas” de 

lazer) existentes, “seja pela criação, numa primeira fase, de novas ilhas impulsionadas 

por projectos de grande visibilidade e atractividade (projectos estratégicos), seja, em 

fases posteriores, pela consolidação do crescente turístico de Almada (litoral oceânico 

e fluvial), pela afirmação do triângulo Cristo Rei/Cacilhas/Cova da Piedade (englobando 

a cidade de Almada) e pela emersão de alguns pontos de forte atractividade no 

interior do Concelho” (CMA, 2011h: 30). Neste sentido, a frente ribeirinha Norte é 

classificada como área de lazer a consolidar (com a excepção do sector compreendido 

entre a Praia da Arrábida e o Olho de Boi, classificado como área de lazer consolidada), 

na qual se destacam: 

• três grandes sectores com potencial de expansão: Cova do Vapor – 

Trafaria; Trafaria – Banática; Arealva – Cais do Ginjal. Nos dois primeiros 

preconizando-se a prossecução de acções/estratégias conducentes ao 

fomento da sua fruição por via da qualificação da oferta e, no último, à 

diversificação e articulação da oferta. 

• três áreas de intervenção de forte potencial: Porto Brandão, Cristo Rei – 

Arealva, Castelo de Almada – Cais do Ginjal. 

• dois pólos catalisadores ribeirinhos: Trafaria e Porto Brandão, para os quais 

foi sugerida a diversificação e valorização da oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Fragata “D. Fernando II e Glória”, Farol de Cacilhas, Elevador Panorâmico da Boca do Vento e Museu 
Naval. 
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Figura 147. Planta do turismo e do lazer do concelho de Almada (PEVDTCA) 

 
Fonte: CMA, 2011h. 

 

Relativamente à frente ribeirinha Nascente, esta contempla três sectores 

correspondentes às áreas de lazer a consolidar (entre Cacilhas e o Alfeite), áreas 

periféricas e áreas marginais (Alfeite), sendo que para estas últimas o Plano apontou 

para a promoção de pólos de atracção. No caso da área de lazer a consolidar, foi 
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reconhecido o seu potencial de expansão através do fomento da utilização por 

qualificação da oferta, destacando-se ainda a área de intervenção de forte potencial 

correspondente ao território da Margueira (para onde está prevista, no âmbito do 

PUAN, a criação do terminal de cruzeiros e de uma marina) e o eixo de articulação com 

outras áreas que, partindo da frente ribeirinha, penetra até à Cova da Piedade (e que 

inclui o futuro Museu do Estuário do Tejo). 

Estas opções traduziram-se na seguinte proposta de portefólio de produtos 

turísticos estratégicos para as frentes ribeirinhas estuarinas: 

• Turismo Náutico – Cova do Vapor, Trafaria, Porto Brandão, Cais do Ginjal e 

Margueira. 

• Turismo Gastronómico – Trafaria, Cais do Ginjal/Cacilhas. 

• Turismo Cultural – Cacilhas (articulando-se com o percurso de Touring 

Cultural que se estende pelo Cais do Ginjal e pelo tecido urbano da cidade 

de Almada até ao Cristo-Rei). 

 

De um modo geral, as opções e orientações estabelecidas pelo PEVDTCA para as 

frentes ribeirinhas estuarinas estão articuladas com os princípios orientadores dos 

instrumentos de planeamento territorial com incidência neste território. Como tal, 

será expectável que a operacionalização deste Plano tenderá a contribuir para a 

concretização dos objectivos de revitalização por aqueles preconizados. 

 

I.1.3. Projectos de Referência 

Desde meados dos anos 1990 que as frentes ribeirinhas estuarinas do concelho 

de Almada têm vindo a ser objecto de projectos de intervenções de revitalização de 

forma regular479. O Programa de Reabilitação Urbana “Nova Almada Velha”480 (1996-

                                                      
479

 Importa referir que no âmbito da OID da Península de Setúbal (QCA I) o núcleo antigo da cidade de 
Almada foi alvo de um programa de reabilitação que contemplou 82 edifícios e um imóvel qualificado 
(Casa da Cerca), embora o mesmo não tenha tido expressão no território em estudo. Por outro lado, 
desde finais dos anos 1980 que a APL, em articulação com a CMA, executou alguns investimentos em 
arranjos das frentes ribeirinhas deste concelho, designadamente no Caramujo e na Trafaria. No mesmo 
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2000) constituiu o enquadramento de boa parte dessas intervenções, nomeadamente 

no corredor Arealva – Olho de Boi – Cais do Ginjal, reconhecendo “o enorme potencial 

desta zona do ponto de vista turístico e cultural”, decorrente da “sua localização 

privilegiada frente ao Tejo e a Lisboa” (DGDR, 2004: 51). No âmbito deste Programa, 

foram concretizadas as seguintes intervenções na frente ribeirinha (antecedidas por 

uma intervenção de consolidação de três troços da escarpa):  

• Construção do Elevador da Boca do Vento (complementada pela 

recuperação do Miradouro) – esta intervenção destinou-se a melhorar a 

permeabilidade da frente ribeirinha e a melhorar a acessibilidade desta ao 

núcleo urbano de Almada, criando condições para uma maior fruição deste 

território e para a sua dinamização social (Figura 148). Simultaneamente, 

foi reforçada a atractividade do local por meio da criação de um 

equipamento de referência (i.e. o Elevador) e da requalificação de um 

espaço com um plano de vistas privilegiado sobre Lisboa e o Estuário do 

Tejo (i.e. o Miradouro, que passou a estar dotado de um estabelecimento 

comercial do ramo da restauração e bebidas). 

 

 

 

 

                                                      

sentido, a APL referia, no início da década de 1990, que “a procura das melhores soluções de 
compromisso urbano-portuário para a frente Ginjal-Olho de Boi com encontro de soluções de 
valorização de trechos marginais de valor histórico, cultural e industrial-arqueológico” (APL, 1990: 50) 
enquadrava-se nos objectivos desta entidade. Isto num contexto em que estava igualmente em projecto 
o fecho da Golada do Tejo (entre a Cova do Vapor e o Bugio), potenciando a extensão das áreas de 
praias da Costa de Caparica, a criação de novos equipamentos turísticos, a criação de novas áreas de 
recreio e lazer e a valorização do Forte do Bugio – Figura AIII-39 (Anexo III). Entretanto, em 1993 foi 
celebrado um Protocolo entre a Associação dos Proprietários do Cais do Ginjal e a CMA “no sentido de 
se potencializar os objectivos para a zona que passavam pela criação de uma área de recreio e lazer e de 
pólos culturais em zonas de edifícios reabilitados, por forma a contribuir para a diversificação da base 
económica do concelho, para valorização dos recursos naturais e paisagísticos e para a requalificação do 
espaço urbano da zona e sua envolvente imediata” (MATIAS FERREIRA, 1997: 173). Um documento que 
acabou por não ter eficácia, tendo sido substituído por um projecto de requalificação urbana com 
incidência em Almada Velha (Cf. MATIAS FERREIRA, 1997: 173).  

480
 Este Programa foi operacionalizado através de cinco medidas: (i) Recuperação Patrimonial e 

Requalificação do Ambiente Urbano; (ii) Diversificação da Base Económica; (iii) Apoio à Inserção Social e 
Profissional; (iv) Equipamentos e Promoção Cultural; (v) Gestão e Assistência Técnica. 
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Figura 148. Elevador da Boca do Vento (i) e Miradouro (ii), Almada 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Reabilitação do conjunto monumental da Fonte da Pipa – com os 

objectivos de valorizar o património existente na frente ribeirinha, valorizar 

a memória histórica do local e criar novos pontos de interesse, foi 

reabilitado o antigo fontanário da Fonte da Pipa481 (Figura 149). 

• Construção do Jardim do Rio – esta área verde resultou do aproveitamento 

de um aterro existente, constituindo-se um espaço de lazer que privilegia o 

repouso e a contemplação do Estuário do Tejo e da cidade de Lisboa 

(Figura 149). 

  

Figura 149. Conjunto monumental da Fonte da Pipa (i) e Jardim do Rio (ii), Olho de Boi 
(Almada) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

                                                      
481

 Este monumento foi mandado construir em 1736, tendo como função o abastecimento de água à 
população residente em Almada, assim como às embarcações que asseguravam o transporte fluvial de 
mercadorias entre as margens do Estuário do Tejo. 

(i) 

(i) (ii)             

(ii)             
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• Reabilitação do Passeio Ribeirinho – a intervenção no passeio ribeirinho 

que assegura a ligação entre Cacilhas e o Olho de Boi incluiu a recuperação 

dos pavimentos, a dotação do espaço com mobiliário urbano e a 

introdução de iluminação pública482 (Figura 150). Tratou-se, portanto, de 

uma intervenção destinada a melhorar as condições de mobilidade 

(conforto e segurança) neste corredor, pelo que qualificando-o e tornando 

mais atractiva a sua fruição483. Ao longo do passeio ribeirinho foram ainda 

mantidos elementos simbólicos de referência (no caso, pequenas gruas 

utilizadas nas operações de carga/descarga de embarcações – Figura 151), 

os quais pretendem contribuir para afirmar a identidade deste território, 

ligada às funções portuárias e industriais.  

 

Figura 150. Passeio Ribeirinho (i) e iluminação pública do Passeio Ribeirinho (ii), Cais do Ginjal 
(Almada) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

                                                      
482

 Não obstante, o trabalho desenvolvido por ALMEIDA, sobre a iluminação da frente ribeirinha Norte do 
concelho de Almada, entre Cacilhas e a Arealva, permitiu concluir que “é possível identificar contrastes 
significativos, atendendo ao número de candeeiros, aos quantitativos de iluminação e à qualidade da 
luz. Vários segmentos da frente ribeirinha Norte de Almada se diferenciam pelo contraste de luz: a 
iluminação é na generalidade pontual, fragmentada, havendo interrupções estruturantes ao longo do 
passeio ribeirinho” (ALMEIDA, 2009: 83-84). 

483
 Esta intervenção incluiu ainda a instalação de uma ponte-cais no Cais do Chumbo para apoio a 

embarcações de recreio e marítimo-turísticas (em 1996 a CMA celebrou um contrato de exploração 
deste equipamento com uma empresa de transportes turísticos fluviais, que passou a ter o uso exclusivo 
do mesmo), a qual foi entretanto desmantelada.  

 (i) (ii)             
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Figura 151. Gruas existentes ao longo do Passeio Ribeirinho do Cais do Ginjal – Olho de Boi 
(Almada) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Ainda em 1996 teve lugar o arranjo do Passeio Ribeirinho da Trafaria – Avenida 

General Moutinho (Figura 152), uma intervenção que consistiu na requalificação do 

espaço público, incluindo a repavimentação e pedonalização, assim como a introdução 

de mobiliário urbano.  

 

Figura 152. Passeio Ribeirinho da Trafaria (Almada) 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

Mais recentemente, com o apoio do PORL 2007-2013 (Parcerias para a 

Regeneração Urbana) foram concretizadas as seguintes acções com incidência 

territorial na frente ribeirinha estuarina do concelho de Almada:  
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• Consolidação da Escarpa Ribeirinha – esta intervenção contemplou 

trabalhos ao nível do topo e dos taludes da escarpa visando a sua 

estabilização e, bem assim, o reforço das condições de segurança no local. 

• Reabilitação do Museu Naval de Almada – um projecto que consistiu na 

criação de uma nova sala de exposições do Museu Naval, também 

integrada no edifício da antiga Fábrica de Moldes da Companhia 

Portuguesa de Pescas, cuja traça industrial foi mantida (Figura 153). Desta 

forma, com a atribuição de uma nova função ao edifício, foi possível 

contribuir para a preservação e valorização do património industrial, 

salvaguardando-se a memória industrial do local e afirmando-se a sua 

identidade. 

 

Figura 153. Vista exterior (i) e interior (ii) do novo edifício do Museu Naval de Almada, Olho de 
Boi (Almada) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Tratamento do Passeio Ribeirinho de Cacilhas ao Olho de Boi – tendo em 

vista a criação de novos elementos de atractividade desta frente ribeirinha 

que potenciassem o desenvolvimento de um percurso pedonal de ligação à 

cidade de Almada e que proporcionassem a sua apropriação por parte da 

população, foi equacionada uma intervenção que integrasse várias 

acções484. A acção desenvolvida incidiu no projecto de reabilitação de um 

                                                      
484

 Incluindo: instalação de sinalética informativa e de orientação, reforço da iluminação pública do Cais, 
intervenções nas fachadas dos edifícios, instalação de soluções comunicacionais ao longo do percurso, 
criação de um espaço de utilização pública (Praças Públicas do Cais do Ginjal), adaptação de um edifício 
a espaço expositivo e concepção/montagem da exposição. 

(i) (ii)             
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edifício do Cais do Ginjal, o qual visou ainda a sua reconversão funcional 

para espaço cultural, vocacionado para a realização de exposições 

temporárias. À semelhança da intervenção explicitada no ponto anterior, 

também aqui foi mantida a fachada do edifício (um antigo armazém 

pertencente à Sociedade Comercial Theotónio Pereira), pelo que 

contribuindo-se para a preservação da memória histórica e para a 

coerência arquitectónica do conjunto edificado (Figura 154). 

 

Figura 154. Edifício recuperado e reconvertido para espaço expositivo no Cais do Ginjal 
(Almada) 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Animação do Passeio Ribeirinho – acção que se materializou num 

programa de animação cultural centrado na promoção das intervenções 

físicas realizadas, contribuindo simultaneamente para reforçar a vocação 

cultural deste espaço e para a sensibilização da comunidade acerca dos 

valores patrimoniais em presença.  

 

I.2. Município do Seixal 

A configuração do território deste concelho, na sua dimensão de contacto com o 

plano de água estuarino, evidencia um perfil que torna possível a identificação de duas 

grandes unidades territoriais: a Baía do Seixal e a frente ribeirinha do Rio Coina. A 

primeira, integrando os esteiros de Corroios e do Rio Judeu, apresenta-se como uma 
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unidade que é individualizada em relação ao Mar da Palha pela Ponta dos Corvos. 

Conforme analisado anteriormente, a condição de abrigo providenciada por esta 

característica morfológica formulou-se, desde cedo, como um importante factor de 

localização para diversas actividades, de que resultou um território matizado por uma 

multiplicidade de usos e funções (e em torno do qual se desenvolveram várias 

povoações ribeirinhas, incluindo o Seixal, a Arrentela, a Torre da Marinha, a Amora e 

Corroios). Uma dinâmica territorial da qual têm resultado pressões ambientais não 

negligenciáveis. Como se verá adiante, a preocupação de mitigação destes problemas 

(e.g. eliminação dos passivos ambientais, compatibilização de usos do território), como 

também o intento de concretização do potencial inerente à valorização (i) da estrutura 

ecológica urbana, (ii) do sapal de Corroios e (iii) do plano de água e frentes ribeirinhas 

estuarinas, estão presentes nas orientações estabelecidas pelo conjunto de planos 

(instrumentos de planeamento territorial – em eficácia e em elaboração – e 

documentos estratégicos) e projectos de referência com incidência neste território. 

Por sua vez, a frente ribeirinha do Rio Coina é caracterizada pela ocupação 

industrial inerente ao complexo da Siderurgia Nacional, o qual se formula como um 

dos três grandes brownfields do ARS (a par da Lisnave/Margueira e da 

CUF/Quimiparque). Como tal, a prossecução de uma operação de regeneração desta 

frente ribeirinha constitui a orientação primordial dos instrumentos incidentes neste 

território.   

 

I.2.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.2.1.1. Plano Director Municipal  

O PDM do Seixal foi ratificado em 1993485, depois de um processo de elaboração 

desencadeado em 1989. Tal coloca-o, portanto, em termos temporais, no período de 

transição entre o segundo ciclo regional de industrialização moderna (momento em 

que este concelho assistiu à implantação da Siderurgia Nacional, mantendo 

simultaneamente actividades que aqui se instalaram em ciclos precedentes) e o 

                                                      
485

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/93, de 11 de Novembro. 
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período pós-industrial. Um elemento importante para compreender a expressão 

detida pelos usos industriais na frente ribeirinha do Rio Coina (área industrial existente 

e prevista, correspondente aos terrenos da Siderurgia Nacional/Zona Industrial), assim 

como a sua ocorrência pontual nas frentes ribeirinhas da Baía do Seixal: indústria da 

construção e reparação naval nas freguesias da Amora e Seixal; indústria da secagem 

de bacalhau na Ponta dos Corvos (Figura 155).  

 

Figura 155. Planta de Ordenamento do PDM do Seixal  

 
Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros, n.º 65/93, de 11 de Novembro. 

 

Para o território a Sul da Siderurgia Nacional – ao longo da frente ribeirinha do 

Rio Coina e área ribeirinha adjacente – foi proposta a principal área de expansão 

industrial do concelho, dando resposta à estratégia municipal de criação de condições 

de atracção de actividades industriais qualificadas, compatíveis com a protecção do 

ambiente, em geral, e com a redução dos níveis de emissões, em particular.  
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Por sua vez, na Baía do Seixal, os espaços urbanos e naturais (que incluem os 

núcleos urbanos antigos e as áreas de protecção paisagística) são predominantes, 

operacionalizando um dos objectivos do PDM, i.e.: a “recuperação da qualidade 

ambiental, quer pela redução dos níveis de poluição, quer pela manutenção de amplos 

espaços verdes, quer ainda pela divulgação e implementação de uma política de 

defesa do ambiente e preservação do património natural e construído” (CMS, 1992: 3-

4). A análise da Planta de Ordenamento permite ainda perceber que, neste território, o 

plano de água e as frentes ribeirinhas Norte (Península do Alfeite/Ponta dos Corvos) e 

Nascente (Corroios/Quinta da Princesa) foram classificados como áreas de protecção 

paisagística, dado o seu valor ecológico e cénico. Condições capazes de proporcionar 

“a promoção de actividades turísticas directamente ligadas ao desporto náutico e à 

observação da natureza” (CMS, 1992: 6), alicerçadas no potencial da Baía do Seixal e 

suas frentes ribeirinhas, da área de sapal e da Península do Alfeite/Ponta dos Corvos 

(Cf. CMS, 1992: 6).  

Destaque ainda para a presença de três importantes núcleos urbanos antigos: 

Amora, Arrentela e Seixal. De acordo com o Regulamento do PDM, estes núcleos 

constituem “conjuntos urbanos de reconhecido interesse histórico e valor 

patrimonial”, predominando na área ribeirinha adjacente aos mesmos as áreas 

urbanas consolidadas e as áreas de expansão urbana, reflexo de um processo de 

“ocupação urbana polarizada pela faixa ribeirinha” (CMS, 1992: 7). Em torno da Baía do 

Seixal radica assim “o centro urbano, por excelência (…), que polariza actividades de 

recreio e lazer e garante o espaço livre e paisagístico necessário à qualificação do 

espaço urbano” (CMS, 1992: 17). 

Em síntese, a análise e interpretação das opções estratégicas para as frentes 

ribeirinhas, materializadas no modelo de ordenamento deste instrumento, permitem 

atestar da influência da crise e subsequente transformação do paradigma de 

desenvolvimento industrial consubstanciado no segundo ciclo regional de 

industrialização. Da mesma forma, deixam transparecer a preocupação com a 

protecção e valorização dos recursos endógenos (naturais e culturais) como suporte ao 

desenvolvimento económico (através das actividades turísticas) e social (através das 
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actividades desportivas, recreativas e de lazer), para além do seu contributo para a 

qualificação urbana. Quanto à primeira agnição, é de notar que a aposta na expansão 

da área industrial na frente ribeirinha do Rio Coina assenta no pressuposto de 

capacitação do concelho para atracção de actividades de alta tecnologia e não 

poluidoras, permitindo portanto operar uma mudança de paradigma. No que respeita 

à segunda agnição, esta baseia-se no reconhecimento da estratégia de valorização 

ambiental e do património cultural em presença na Baía do Seixal como 

suporte/enquadramento a diversas actividades compatíveis com a sua conservação.        

Entretanto, em 2002 foi iniciado o processo de revisão do PDM, cujos objectivos 

foram reequacionados em função dos seguintes factores: 

• a alteração da base económica da sociedade pós-industrial, em que o 

sector terciário ganha uma importância crescente, em contraponto com a 

obsolescência das áreas industriais da primeira geração; 

• a construção de uma nova travessia rodoviária do Tejo e a instalação de 

uma ferrovia na Ponte 25 de Abril que contribuíram para desbloquear o 

território da margem Sul, asfixiado pelo congestionamento da primeira 

ponte; 

• a reestruturação da Área Metropolitana, com o declínio do Centro 

Histórico de Lisboa e a emergência de novas centralidades, o que tem 

reflexos na estruturação do eixo ribeirinho Almada/Seixal/Barreiro. (CMS, 

2002: 4) 

 

Quanto aos objectivos da revisão do PDM, foram estabelecidos os seguintes: (i) 

redefinir a estrutura e zonamento do PDM adequando-os à evolução socioeconómica 

do concelho; (ii) revitalizar os centros históricos e áreas habitacionais de primeira 

geração; (iii) requalificar as áreas industriais desafectadas; (iv) definir mecanismos de 

protecção ambiental e de salvaguarda do património cultural; (v) desenvolver uma 

sociedade urbana sustentável; (vi) qualificar a rede viária e aumentar a oferta de 

transporte público (CMS, 2002: 4-5). Tendo em conta (i) estas orientações, (ii) a 

informação disponível sobre o processo de revisão deste instrumento, (iii) os processos 
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de elaboração de outros instrumentos com incidência nas frentes ribeirinhas do 

concelho do Seixal entretanto desencadeados (i.e. PU e PP), e (iv) as intervenções 

realizadas neste território, considera-se que será expectável que o modelo de 

ordenamento a propor pelo novo PDM: 

a) reconheça, ao nível das categorias de espaços, a vocação das frentes 

ribeirinhas estuarinas como espaços privilegiados para o recreio e lazer; 

b) reafirme o cariz industrial da frente ribeirinha e área ribeirinha adjacente 

do Rio Coina – em conformidade com as orientações estabelecidas para o 

PP da Área da ex-Siderurgia –, privilegiando a regeneração deste território 

através da criação de condições (e.g. dotação com infra-estruturas, 

equipamentos, serviços de apoio, resolução do passivo ambiental) para a 

atracção de actividades industriais do terceiro ciclo tecnológico, baseadas 

em “energias limpas”; 

c) reafirme o intento de valorização da Baía do Seixal (plano de água e frentes 

ribeirinhas) para actividades turísticas, de recreio e lazer (nomeadamente o 

turismo náutico e o touring cultural) – em conformidade com as 

intervenções já realizadas ou programadas –, promovendo (i) a 

prossecução de intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas, (ii) a 

requalificação dos vários estaleiros navais existentes, e (iii) a dotação das 

frentes ribeirinhas com infra-estruturas e equipamentos de suporte ao 

desenvolvimento desta vocação lúdico-recreativa. 

 

I.2.1.2. Planos de Urbanização 

Incidindo em sectores específicos das frentes ribeirinhas do concelho do Seixal, 

encontram-se em elaboração dois PU: PU Arrentela-Seixal e PU da Zona Ribeirinha de 

Amora (Figura 156).  
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Figura 156. Área de intervenção dos PU em elaboração com incidência nas frentes ribeirinhas 
do concelho do Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2011a. 

 

O primeiro, cuja área de intervenção é de 231 ha, desenvolve-se em estreita 

articulação com o PP Baía Sul, preconizando (i) a qualificação das frentes ribeirinhas e 

revitalização dos núcleos urbanos antigos, (ii) a preservação e valorização do 

património natural e construído, (iii) a criação de novos equipamentos colectivos e de 

lazer, e (iv) a qualificação do estaleiro naval, promoção da náutica de recreio e do 

desenvolvimento turístico (CMS, 2011a: 7).  

No que respeita ao PU da Zona Ribeirinha de Amora, com uma área de 

intervenção de cerca de 142 ha486, este instrumento visa uma definição da organização 

espacial da sua área de incidência que contemple (i) a construção e ligação do passeio 

ribeirinho entre o Correr d’Água e o Talaminho, (ii) a preservação do património 

construído e valorização do Núcleo Urbano Antigo, e (iii) a qualificação dos estaleiros 

navais, a dinamização da náutica de recreio e a criação do Complexo Desportivo e de 

                                                      
486

 A CMS verificou, entretanto, que na área de intervenção deste PMOT existia uma parcela que carecia 
de um estudo detalhado, “não só por se tratar de uma área que englobava parte do limite definido no 
PDM como área de Núcleo Antigo, mas também e essencialmente porque as preexistências pelas suas 
dimensões e características merecem um estudo mais cuidado” (CMS, 2010b: 2)  
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Lazer (CMS, 2011a: 7). O Quadro 29 sistematiza as estruturas e funções urbanas 

preconizadas pelos Termos de Referência deste PU. 

 

Quadro 29. Estruturas e funções urbanas previstas para a área de intervenção do PU da Zona 
Ribeirinha de Amora 

Domínios de 
Intervenção 

Projectos Descrição Técnica 

Criação de 
Percursos 

Criação de um 
Percurso 

Estruturante 

Criar um percurso tendo por base as vias existentes e projectadas, o 
traçado do MST, o serviço de transportes colectivos rodoviários, as 
expansões urbanas previstas, nomeadamente a Quinta Maria Pires e a 
Quinta da Princesa. 

 Criação de Zona 
Verde de 
Protecção 

Criar uma zona verde de protecção à via ER10, garantindo-se, nos 
espaços onde seja impossível esta zona verde, a sua requalificação 
conforme as características de cada um.   

 Criação de 
Percurso 
Pedonal 

Ribeirinho 

Dotar o Percurso Estruturante de elementos pontuais (iluminação, 
mobiliário urbano ou espécies de árvores) que possam criar uma 
identidade desse percurso. A continuidade do percurso deverá ser 
assegurada pela coordenação dos PP que irão ter como objecto a área 
ribeirinha.  

Núcleo Urbano 
Antigo da 

Amora de Baixo 

Requalificação 
do Núcleo  

Com destaque para as seguintes intervenções: assegurar condições de 
circulação de viaturas prioritárias, de estacionamento periférico e de 
articulação com a oferta dos transportes públicos; regularizar a 
pavimentação da área, pretendendo-se uma individualização do 
tratamento dado à área do núcleo e à sua envolvente, conferindo-lhe 
uma identidade própria; reajustar o Regulamento de Núcleos Antigos 
consignado no Regulamento do PDM.   

Equipamentos 
Desportivos 

Revitalização de 
Equipamentos 

Desportivos 

Reutilizar de forma autónoma ou interligada entre si das instalações 
de âmbito desportivo existentes, nomeadamente do Campo 
Desportivo do Amora Futebol Clube. 

Estaleiros 
Existentes 

Manutenção/ 
Reconversão de 

Estaleiros 

Equacionar a manutenção ou possível reconversão dos estaleiros 
tendo em consideração as condicionantes de ordem ambiental. 

Porto de 
Recreio 

Criação de um 
Porto de Recreio 

Instalar um porto de recreio contemplando espaços destinados a 
formalidades fronteiriças e balneários para uso dos utentes. 

Hotel/Pousada Instalação de 
Hotel/Pousada 

Equacionar a localização de uma unidade hoteleira tendo em 
consideração o PP da propriedade denominada Talaminho.  

Frente 
Ribeirinha  

Requalificação 
da Frente 
Ribeirinha 

Estudar a possibilidade de instalação de uma zona, articulada com o 
percurso pedonal ribeirinho, em que se privilegie a instalação de 
estabelecimentos de restauração, de âmbito cultural e recreio/lazer e 
de percursos de fruição e educação ambiental. 

Equipamentos Reabilitação de 
Equipamentos 

Repensar a envolvente ao Centro de Saúde da Amora. 

Espaços Verdes Reabilitação de 
Espaços Verdes 

Manter/reavaliar o Parque do Serrado e integrar outros espaços 
existentes, incluindo a introdução de um parque urbano entre o 
Talaminho e as instalações industriais existentes – Estaleiro Naval. 

Criação de um 
Anfiteatro 

Criação de um 
Anfiteatro 

Equacionar a edificação de um anfiteatro na zona ribeirinha junto à 
Quinta da Atalaia. 

Áreas de 
Expansão 
Urbana  

Novas Áreas de 
Expansão 
Urbana 

Equacionar a ampliação destas novas áreas por forma a rematar o 
tecido urbano existente em harmonia com as vias propostas e zonas 
verdes existentes/propostas. 

Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2010a. 
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I.2.1.3. Planos de Pormenor 

Tendo em vista a qualificação de perímetros específicos das frentes ribeirinhas 

foi ainda desencadeada a elaboração de três planos: PP da Torre da Marinha-

Fogueteiro, PP Baía Sul (que decalca, em boa medida, a área de intervenção do PU 

Arrentela-Seixal) e PP da Área da ex-Siderurgia (Figura 157). 

 

Figura 157. Área de intervenção dos PP com incidência nas frentes ribeirinhas do concelho do 
Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2011a. 

 

I.2.1.3.1. PP da Torre da Marinha-Fogueteiro 

O PP da Torre da Marinha-Fogueteiro, com uma área de intervenção de 56,4 ha, 

visa essencialmente enquadrar (i) a reestruturação da rede viária, entre o nó do 

Fogueteiro e a Baía do Seixal487, (ii) a valorização ambiental do corredor ecológico do 

                                                      
487

 Pretende-se “construir uma porta urbana para o Seixal, (…) onde a fluidez dos acessos e a qualidade 
do espaço público identifiquem a entrada no concelho. Para isso é necessário reestruturar a circulação 
rodoviária na zona, através do melhoramento das vias de entrada e saída da Arrentela e do 
estabelecimento de uma ligação mais directa ao nó do Fogueteiro” (CMS/Risco, 2011a: 12). 
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Rio Judeu e a criação de um parque urbano488, (iii) a recuperação do património 

industrial da Companhia de Lanifícios da Arrentela e a criação de novos equipamentos 

colectivos (Cf. CMS, 2011a: 7), e (iv) a garantia da qualidade ambiental da frente 

ribeirinha da Baía do Seixal e troço final do Rio Judeu (Cf. CMS/Risco, 2011a: 13).  

A oportunidade de desenvolvimento deste instrumento de planeamento 

territorial foi ainda desencadeada por um conjunto de investimentos por parte da 

autarquia neste território, incluindo: a construção do Museu-Oficina de Artes Manuel 

Cargaleiro, na Quinta da Fidalga; a construção de uma nova infra-estrutura rodoviária 

intermunicipal (alternativa à EN10), que atravessa a área de intervenção do plano; e, a 

instalação de vários equipamentos vocacionados para os jovens (Cf. CMS, 2012: 4).  

 Para a frente ribeirinha da Baía do Seixal (sector compreendido entre a Ponte da 

Fraternidade e a Arrentela) o PP propõe a sua constituição como espaço verde (Figura 

158), em consonância com a intenção de se criar um “grande espaço público que 

articula a área de intervenção do Plano do seu extremo Sul ao seu extremo Norte junto 

à Baía (…). A estrutura ecológica, com a sua diversidade de espaços e actividades 

(jardins, hortas, galeria ripícola, etc.), será o principal pólo de lazer e de passeio nesta 

nova área urbana” (CMS/Risco, 2011a: 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
488

 Recuperando o projecto do antigo Estudo/PP do Correr de Água Amora-Fogueteiro, que previa a 
criação de hortas urbanas na zona agrícola a Poente do Rio Judeu, conjugando esta actividade com a 
fruição pública da área. 
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Figura 158. Proposta de Planta de Implantação do PP da Torre da Marinha-Fogueteiro 

 

 

Fonte: CMS/Risco, 2011a. 

 

I.2.1.3.2. PP Baía Sul 

O PP Baía Sul abrange uma área de intervenção de 111 ha. Tendo como 

enquadramento as orientações do PDM em vigor, assim como as intenções delineadas 

pelo Plano de Valorização da Baía Natural do Seixal e Áreas Envolventes (com as 

devidas actualizações, decorrentes do facto de se tratar de um documento datado de 

1995), este PP elegeu como objectivos: 

• Constituição de uma ideia central consistente para os espaços disponíveis 

no total da área ribeirinha, desde a antiga fábrica da Mundet até ao Alto 

Brejo, permitindo o seu desenvolvimento direccionado de acordo com as 

suas potencialidades; 

• Sistematização e programação de uma acção urbana coerente; 
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• Integração da área ribeirinha na vivência urbana do concelho, acentuando 

a sua vocação de lugar recreativo/paisagístico, assim como requalificando 

as funções existentes, como o comércio e os serviços; 

• Garantir a salvaguarda dos valores patrimoniais com acções de 

recuperação e revitalização das construções existentes; 

• Dotação no local de novos equipamentos e melhorar as condições de 

mobilidade e acessibilidade; 

• Impedir a instalação de actividades que prejudiquem o carácter lúdico e 

cénico da área; 

• Assegurar uma elevada qualidade ambiental e urbanística; 

• Desenvolver o turismo e as actividades de recreio e lazer por forma a 

recuperar atrasos existentes na fruição da área em causa; 

• Fazer a articulação dos espaços verdes com os espaços azuis. (CMS, 2010b) 

 

Os Termos de Referência deste PP prevêem ainda a dotação da área de 

intervenção com um conjunto de estruturas e funções urbanas, as quais são 

apresentadas no Quadro 30. Quanto à tradução espacial destas orientações, a 

proposta de Planta de Implantação do PP (Figura 159) permite constatar:  

a) o alargamento dos espaços verdes na frente ribeirinha entre a Arrentela e 

o Núcleo Antigo do Seixal (com o reperfilamento da Avenida da 

República/Praça 1.º de Maio) e a nascente do antigo Terminal Fluvial da 

Transtejo (reconversão das áreas de estacionamento aqui existentes); 

b) a criação de espaços verdes de integração do parque de estacionamento 

do Terminal Fluvial da Transtejo e da futura linha do MST, garantindo-se a 

melhoria das condições físicas e percepcionadas desta frente ribeirinha; 

c) a criação de um porto de recreio (no local onde estão instalados os 

Estaleiros Navais da Navaltagus – Reparação e Construção Naval), apoiado 

por dois espaços para actividades económicas.  
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Quadro 30. Estruturas e funções urbanas previstas para a área de intervenção do PP Baía Sul 

Domínios de 
Intervenção 

Projectos Descrição Técnica 

Criação de 
Percursos 

Criação de um 
Percurso 

Estruturante 

Tendo por base as vias existentes, o traçado do MST, o serviço de 
transportes colectivos rodoviários, dada as expansões urbanas 
previstas, nomeadamente a Quinta dos Franceses, a antiga fábrica da 
Mundet e a Quinta da Trindade. 

 Criação de 
Percurso 
Pedonal 

Ribeirinho 

Pretende-se que o Percurso Estruturante venha a ser dotado de 
elementos pontuais (iluminação, mobiliário urbano ou espécies de 
árvores) que possam criar uma identidade desse percurso. O percurso 
deverá ser acompanhado por um estudo paisagístico que qualifique a 
fronteira terra-água, através da regularização do leito das águas, etc.  

Núcleo Urbano 
Antigo do Seixal 

Requalificação 
do Núcleo  

Do conjunto de intervenções previstas destaca-se: assegurar 
condições de circulação de viaturas automóveis prioritárias, de 
estacionamento periférico e de articulação com a oferta dos 
transportes públicos; regularizar a pavimentação da área, 
pretendendo-se uma individualização do tratamento dado à área do 
núcleo e à sua área envolvente, no que se refere a materiais de 
construção e pavimentação, mobiliário urbano, etc., conferindo-lhe 
uma identidade própria; reajustar o Regulamento de Núcleos Antigos 
do Seixal.   

Recuperação e 
Revitalização 

dos Moinhos de 
Maré/Caldeiras 

Recuperação/ 
Restauro de 

Edifícios 

A recuperação/restauro destes edifícios tem como objectivo a 
valorização da sua imagem e manutenção das suas características 
arquitectónicas. Pretende-se a reutilização autónoma ou interligada 
entre si ou a outros empreendimentos turísticos e hoteleiros e ainda a 
possível interligação de um destes edifícios a um parque pedagógico 
juntamente com a sua caldeira. Pretende-se ainda implantar 
elementos informativos, demarcar percursos e construir 
pontualmente passadiços de madeira. 

Estaleiros 
Existentes 

Manutenção/ 
Reconversão de 

Estaleiros 

Equacionar a manutenção ou possível reconversão dos estaleiros 
tendo em consideração as condicionantes de ordem ambiental e 
vocacionando-os para a actividade tradicional. 

Porto de 
Recreio 

Criação de um 
Porto de Recreio 

Instalar um porto de recreio contemplando espaços destinados a 
formalidades fronteiriças e balneários para uso dos utentes. 

Hotel/Pousada Instalação de 
Hotel/Pousada 

Equacionar a localização de uma unidade hoteleira que permita dar 
resposta à procura e que possibilite a dinamização das actividades 
turísticas e de lazer pretendidas. 

Frente 
Ribeirinha da 

Quinta da 
Trindade 

Criação de área 
de lazer 

Estudar a possibilidade de instalação de uma zona, articulada com o 
percurso pedonal ribeirinho, que privilegie a instalação de 
estabelecimentos de restauração, possibilitando a transferência dos 
existentes na área urbana do Núcleo Antigo. 

Equipamentos Reabilitação de 
Equipamentos 

Reequacionar a localização do Campo de Futebol do Bravo e dos 
Depósitos de Água, criar um centro cultural de grande qualidade com 
serviços associados, e repensar o actual mercado do Seixal. 

Espaços Verdes Reabilitação de 
Espaços Verdes 

Reformulação dos jardins existentes no Núcleo Antigo. 

Estacionamento Criação de 
Estacionamento 

Equacionar o local para a criação de um silo de estacionamento, tendo 
em atenção a sua integração na malha urbana. 

Áreas de 
Expansão 
Urbana  

Novas Áreas de 
Expansão 
Urbana 

Equacionar a ampliação destas novas áreas por forma a rematar o 
tecido urbano existente em harmonia com as vias propostas e zonas 
verdes existentes/propostas. 

Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2010b. 
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I.2.1.3.3. PP da Área da ex-Siderurgia 

Foi ainda desencadeada a elaboração do PP da Área da ex-Siderurgia, no qual 

previa-se: (i) a localização de novas indústrias, logística, náutica de recreio e escola de 

novas tecnologias, numa área de cerca de 500 ha; (ii) a recuperação e qualificação 

ambiental, com a criação de um parque urbano com 80 ha; (iii) a construção de novas 

acessibilidades com a travessia Seixal-Barreiro e a ligação à CRIPS (Cf. CMS, 2011a: 7). 

De acordo com a informação disponível sobre este PP, o zonamento previsto pela 

Planta de Implementação estruturava o território em três grandes zonas: 

• Zona Norte – privilegiando os usos habitacionais (145.000 m2), comércio 

(60.000 m2), serviços (85.000 m2), equipamentos (40.000 m2) e lazer 

(Figura 160). 

• Zona Central – vocacionada para usos industriais (Figura 161). 

• Zona Sul – vocacionada para a indústria ligeira e actividades logísticas 

(Figura 162). (Cf. CMS/Baía do Tejo, 2010) 

 

Figura 160. Esboço da Planta de Implantação e volumetria da Zona Norte do PP da Área da ex-
Siderurgia 

 
Fonte: CMS/Baía do Tejo, 2010. 
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Figura 161. Esboço da Planta de Implantação e volumetria da Zona Central do PP da Área da 
ex-Siderurgia 

   
Fonte: CMS/Baía do Tejo, 2010. 

 

Figura 162. Esboço da Planta de Implantação e volumetria da Zona Sul do PP da Área da ex-
Siderurgia  

 

Fonte: CMS/Baía do Tejo, 2010. 

 

Para a compatibilização dos usos predominantes em cada um dos sectores, a 

proposta do PP apontava para a criação de espaços verdes de enquadramento na sua 

envolvente, assim como para a criação de corredores estruturantes (integrando 

parques urbanos). Estes deveriam garantir a separação física e visual entre zonas 

(Figura 163), constituindo-se ainda como elementos que contribuiriam para o 

isolamento acústico da envolvente relativamente ao ruído associado às actividades 

industriais existentes e previstas para esta área. 
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Figura 163. Esboço de Planta da Estrutura Ecológica da área de intevenção do PP da Área da 
ex-Siderurgia 

 
 Fonte: CMS/Baía do Tejo, 2010. 

 

Note-se, porém, que este instrumento de planeamento territorial acabou por 

não ser concluído, tendo sido desencadeada, em 2012, pela Baía do Tejo, S.A. a 

elaboração do Plano de Estrutura da Área da Siderurgia Nacional (PESN). Incidindo 

sobre uma área de intervenção de cerca de 530 ha, as orientações a estabelecer por 

este documento deverão enquadrar o desenvolvimento do Projecto de Loteamento da 

Zona de Expansão Central do Siderparque e do Projecto de Arranjo Paisagístico da 

Lagoa da Palmeira e Áreas Adjacentes, previstos para a área da Siderurgia Nacional. 

Não obstante tratar-se de um documento em elaboração, a informação obtida permite 

perceber que tais orientações seguem, em boa medida, as opções estratégicas 

delineadas para o PP da Área da ex-Siderurgia, apostando-se na prossecução de um 

processo de regeneração deste território capaz de assegurar a sua qualificação urbana 

e ambiental, num quadro de articulação dos usos urbanos, logísticos e empresariais489. 

Neste contexto, a frente ribeirinha (a par da situação geográfica da área de 

                                                      
489

 Note-se que o facto de a figura de Plano de Estrutura não estar prevista nos IGT poderá todavia 
retirar eficácia à operacionalização do documento, porquanto as suas orientações e propostas não são 
vinculativas. 
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intervenção e das acessibilidades existentes e a criar) é tida como um elemento de 

referência, cujo potencial de diferenciação advém do enquadramento paisagístico de 

que beneficia, assim como do interesse recrudescente pela valorização destes 

territórios de interface terra-água como espaços privilegiados para usufruto da 

população. 

A análise do trabalho preparatório deste conjunto de PP, na sua articulação com 

os PU, permite concluir pela afirmação de uma estratégia efectiva de revitalização das 

frentes ribeirinhas do concelho do Seixal, sendo possível individualizar as duas grandes 

unidades territoriais referidas no preâmbulo à presente análise, para as quais são 

prosseguidas orientações diferenciadas: 

• Baía do Seixal – em virtude dos elementos patrimoniais em presença (tanto 

naturais como culturais) e da estrutura de ocupação urbana existente (a 

qual inclui três importantes núcleos históricos), que potencia o seu 

recentramento no plano de água e frentes ribeirinhas como espaço 

privilegiado para o turismo, recreio e lazer, privilegia-se uma intervenção 

integrada de requalificação. Esta inclui: (i) o tratamento do espaço público 

(e.g. Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal); (ii) a valorização do 

património construído como forma de salvaguardar a memória histórica do 

lugar, tirando partido dos elementos capazes de qualificar e diferenciar a 

oferta existente neste território e reforçar a sua atractividade (e.g. 

recuperação da Companhia de Lanifícios da Arrentela); (iii) a criação de 

infra-estruturas e equipamentos de apoio que qualifiquem as frentes 

ribeirinhas (e.g. Parque Urbano associado ao corredor ecológico do Rio 

Judeu) e que melhorem as condições de suporte à fruição deste território 

(e.g. construção de um Passeio Ribeirinho entre o Correr d’Água e o 

Talaminho, Complexo Desportivo e de Lazer); e, (iv) a qualificação dos 

espaços industriais, melhorando o seu enquadramento paisagístico e 

minimizando os impactes ambientais associados à sua actividade. 

• Rio Coina – a ocupação industrial desta frente ribeirinha durante o segundo 

ciclo de industrialização (com destaque para a Siderurgia Nacional) e o seu 
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posterior declínio (iniciado durante a década de 1980), resultou num 

extenso brownfield, com um importante passivo ambiental associado490. 

Como tal, a intervenção preconizada conforma uma operação de 

regeneração, mantendo-se o cariz industrial deste território com a aposta 

num zonamento que cria condições para a atracção de actividades 

industriais (Zonas Central e Sul) compatíveis com o pressuposto de 

valorização ambiental e com os novos usos habitacionais, de comércio, 

serviços e lazer (previstos para a Zona Norte).   

 

I.2.2. Documentos Estratégicos  

I.2.2.1. Estudo de Reordenamento e Qualificação Urbana de Corroios 

A informação disponível sobre o Estudo de Reordenamento e Qualificação 

Urbana de Corroios (ERQUC) permite perceber que o mesmo preconiza, para a frente 

ribeirinha estuarina da sua área de intervenção, a valorização (i) da estrutura ecológica 

urbana, (ii) do sapal de Corroios e (iii) do espaço ribeirinho (Cf. CMS, 2011a: 7) – Figura 

164. Considerando as características da frente ribeirinha abrangida pelo estudo, assim 

como a sua ocupação, será expectável que o mesmo venha a preconizar intervenções 

pontuais de requalificação (nomeadamente ao longo da Rua do Rouxinol) e de acções 

mais abrangentes de valorização ambiental.  

 

 

 

 

                                                      
490

 Os terrenos da Siderurgia Nacional, a par dos terrenos da Quimiparque, são aqueles que apresentam 
o passivo ambiental mais significativo do conjunto de brownfields do ARS. Num estudo de avaliação da 
contaminação dos solos e da água subterrânea encomendado pela Siderurgia Nacional em 1997, e 
posteriormente completado em 2003 com um estudo sobre a componente “resíduos”, foram 
identificadas várias situações de contaminação dos solos (e.g. zona com contaminação devido a 
compostos orgânicos, zona com contaminação devido ao crómio, zinco, chumbo e óleos minerais), 
contaminação das águas subterrâneas (e.g. contaminação com óleos minerais na Zona do Parque de 
Óleos e Sinterização) e de resíduos depositados (Cf. Parque EXPO e CISED, 2008: 128-130). Note-se que 
o processo de resolução do passivo ambiental foi entretanto encetado pela Baía do Tejo, S.A. sendo 
expectável a sua concretização no horizonte de 2020. 
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Figura 164. Área abrangida pelo ERQUC 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2011a. 

 

I.2.2.2. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Concelho do Seixal 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Concelho do Seixal 

(PEDTCS), datado de 2006, elegeu a Baía do Seixal como território em torno do qual 

deveria alicerçar-se a estratégia de desenvolvimento do sector, beneficiando da 

qualidade paisagística e da concentração de recursos turísticos (naturais e culturais). 

“Para além do aproveitamento da imagem [da Baía do Seixal] e da aglomeração de 

recursos, uma estratégia centrada em torno da Baía permite uma maior aglutinação de 

recursos e de oferta, uma diminuição dos custos associados a infra-estruturas e 

equipamentos a ser criados para o turismo, bem como uma maior eficácia nas acções a 

serem lançadas na área do turismo” (CMS, 2006: 33). 

Denota-se, assim, a afirmação de uma estratégia de desenvolvimento coerente 

com o modelo territorial do PDM, efectivando claras sinergias com a estratégia de 

requalificação das frentes ribeirinhas da Baía do Seixal que, conforme referido 

anteriormente, incide na sua valorização como espaço privilegiado para o turismo, 

recreio e lazer. Por outro lado, ao nível da implementação da estratégia, o PEDTCS 

definiu três produtos fortemente ligados ao ambiente e à base económica local, por 
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conseguinte suportados na mobilização e apropriação dos elementos patrimoniais 

herdados dos ciclos económicos precedentes, que tiveram uma incidência territorial 

diferenciada. A Figura 165 sistematiza os recursos integrados em dois dos produtos 

propostos (“Rota da Arqueologia Industrial” e “Rota da Ecologia e Faina no Tejo”), 

procedendo à sua contextualização naqueles ciclos.  

 

Figura 165. Produtos e recursos turísticos definidos pelo PEDTCS 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CMS, 2006. 

 

Relativamente ao produto “Motor de Animação: Seixal Cultural”, este associa a 

vertente cultural (mormente ligada à promoção de eventos e iniciativas culturais) à 

vertente desportiva. Releva destacar que os Antigos Refeitórios da Mundet (localizados 

na frente ribeirinha do Seixal e que resultaram da reabilitação e reconversão funcional 

dos refeitórios desta unidade industrial para espaço cultural) acolhem algumas destas 

iniciativas (e.g. Festival Internacional SeixalJazz). Por outro lado, o plano de água 
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estuarino constitui o suporte para o desenvolvimento de várias iniciativas desportivas 

e culturais (promovidas pelos clubes náuticos aqui existentes491 e pela CMS), 

potenciadoras da fruição do plano de água e das frentes ribeirinhas. O Encontro de 

Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal, que contou com três edições (a última em 

2009) constitui um exemplo de um evento náutico, de cariz cultural, promovido pela 

CMS com forte potencial de atracção de participantes e visitantes (Figura 166). Os 

passeios a bordo das embarcações tradicionais Varino “Amoroso” e Bote-de-fragata 

“Baía do Seixal” (Figura AIII-40, Anexo III) assumem-se igualmente como uma iniciativa 

exemplar de cariz cultural associada à fruição do plano de água e à promoção e 

valorização do património marítimo-fluvial do Estuário do Tejo. 

 

Figura 166. Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal 

  
Fonte: D R Câmara Municipal do Seixal. 

 

Em termos de projectos complementares, o PEDTCS propôs ainda a instalação de 

dois portos de recreio (para além do Projecto de Porto de Recreio dos Estaleiros Navais 

da Venamar) com unidades hoteleiras associadas. Note-se que o desenvolvimento da 

componente náutica desta proposta está a ser operacionalizada através do Projecto 

“Destino Náutico «Baía do Seixal»” (Núcleos de Náutica de Recreio do Seixal e de 

Amora), estando ainda a ser equacionada a construção de um Porto de Recreio no 

âmbito das intervenções previstas pelo PP Baía Sul (na área onde se encontram 

instalados os Estaleiros Navais da Navaltagus – Reparação e Construção Naval). 

                                                      
491

 Existem dois clubes náuticos localizados na Baía do Seixal: Associação Naval Amorense (com 
actividades nas áreas da canoagem, natação, triatlo e vela) e Associação Náutica do Seixal (com 
actividades nas áreas da canoagem, natação, pólo aquático, remo e vela).   



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

447 

I.2.3. Projectos de Referência 

As frentes ribeirinhas do concelho do Seixal têm vindo ainda a ser objecto de 

intervenções e de propostas de intervenção de requalificação desde a década de 

1990492. A requalificação da frente ribeirinha de Amora, concluída em 1994, apresenta-

se como um exemplo destas primeiras intervenções, visando a criação de áreas de 

recreio e lazer (e.g. percursos pedonais, espaços verdes com áreas de estadia, espaços 

para esplanadas), com o alargamento da muralha marginal, complementadas pelo 

reforço da oferta de estacionamento e pelo condicionamento da circulação automóvel 

nalguns arruamentos (e.g. pedonalização da Rua das Amoreiras) – Figura 167. Uma 

intervenção que, para além da qualificação do espaço público deste Núcleo Urbano 

Antigo, prosseguiu o objectivo de criar um espaço que viabilizasse a fruição da frente 

ribeirinha e do plano de água por parte da população. Também a frente ribeirinha da 

Arrentela (entre Arrentela e a Ponte da Fraternidade) foi objecto de uma intervenção, 

igualmente concluída em 1994, e que visou o tratamento das margens, no contexto da 

retirada dos emissários de esgotos na Baía do Seixal (enquadrada pelo Plano Geral de 

Saneamento). 

 

Figura 167. Esboço do Projecto de Intervenção para a Frente Ribeirinha da Amora (Seixal) 

 
Fonte: Extraído de CMS, 1994. 

                                                      
492

 Não obstante o seu carácter pontual, importa referir que o primeiro projecto de revalorização das 
frentes ribeirinhas deste concelho data de 1968 e “apontava para a recuperação da Bacia do Seixal 
dadas as suas potencialidades para aí se instalar um marina de hibernação, apoiada por tradicionais 
estaleiros de construção e reparação, a modernizar, e complexos cívico-turísticos a concretizar” (APL, 
1990: 45). 
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Por sua vez, o Plano de Valorização da Baía Natural do Seixal e Áreas 

Envolventes, aprovado em 1995, veio equacionar, pela primeira vez, um conjunto de 

intervenções para as frentes ribeirinhas deste plano de água de forma integrada493. 

Deste trabalho resultou um conjunto de propostas de intervenção com um efectivo 

faseamento da sua execução, enquadrada por quatro Estudos/PP (Cf. CMS, 1997a):  

• PP da Ponte da Fraternidade – a proposta deste plano reconheceu a 

importância da protecção dos valores naturais e paisagísticos em presença 

na sua área de intervenção, pelo que visou a prossecução de intervenções 

que privilegiassem a compatibilização entre os espaços urbanos e os 

espaços naturais.    

• PP da Zona Ribeirinha de Amora – este instrumento propunha a construção 

de habitação unifamiliar e plurifamiliar, complementada com uma área 

para comércio e serviços a Poente e por equipamentos culturais não 

especificados a Nascente (área correspondente aos Estaleiros do Venâncio) 

– Figura 168. 

• PP da Torre da Marinha-Arrentela – este PP abrangia uma área onde 

predominavam as áreas classificadas como REN e RAN (Reserva Agrícola 

Nacional), e na qual ocorriam também terrenos classificados como área de 

expansão urbana pela PDM (Figura 168). A proposta de intervenção para 

esta área contemplou a construção de edifícios de habitação e a criação de 

uma pequena área de lazer articulada com a Fábrica de Lanifícios da 

Arrentela (Figura AIII-41, Anexo III). Preconizou ainda a reabilitação e 

reconversão funcional de parte das instalações desta antiga unidade 

industrial para equipamentos culturais (designadamente a sua constituição 

como núcleo museológico), comércio e serviços. 

 

 

                                                      
493

 Este Plano foi elaborado na sequência de um “Concurso de Ideias para a Baía do Seixal”, lançado pela 
autarquia em 1993. As propostas apresentadas a concurso serviram então de base ao desenvolvimento 
do Plano.  
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Figura 168. Esboço das Plantas do PP da Ponte da Fraternidade-Amora (i) e do PP da Ponte da 
Fraternidade/Torre da Marinha-Arrentela (ii) 

  
Fonte: Extraído de CMS, 1997a. 

 

• PP do Correr de Água Amora-Fogueteiro – este instrumento propôs a 

estruturação da área de intervenção em três zonas: Norte, vocacionada 

para habitação unifamiliar; Poente, com habitação unifamiliar e áreas de 

comércio e serviços; Sul, a ocupar por hortas urbanas (Figura 169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii)             
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Figura 169. Esboço da Planta do PP do Correr de Água Amora-Fogueteiro 

 
Fonte: Extraído de CMS, 1997a. 

 

Embora tendo sido aprovados pela autarquia (em Março de 1995), a eficácia 

destes PP acabou por ser muito limitada, não tendo produzido as profundas 

transformações previstas para as suas áreas de intervenção. Não deixam, contudo, de 

ser reveladores da emergência de uma nova abordagem relativamente às frentes 

ribeirinhas da Baía do Seixal, materializada no reconhecimento do seu potencial 

(inerente às suas características de interface terra-água) e na intenção da sua 

reapropriação para fins recreativos e de lazer. O projecto para o Parque Ribeirinho de 

Arrentela-Torre da Marinha494 (1996) – Figura 170 –, enquadrado pelos PP da Ponte da 

Fraternidade e Torre da Marinha-Arrentela é bem ilustrativo desta nova abordagem.  

 

 

                                                      
494

 Projectado, numa primeira fase, para uma área de 8 ha (correspondente à área das antigas Quintas 
da Soledade, Laranjeira e S. João), este equipamento visava constituir-se com uma espaço privilegiado 
para actividades de recreio e lazer, tendo sido estudada a instalação de um equipamento-âncora (e.g. 
Museu Municipal, pousada/estalagem ou restaurante panorâmico), a recuperação dos jardins da Quinta 
da Soledade, a construção de um parque de estacionamento de apoio, a criação de percursos de 
carácter didáctico ligados a miradouros e a criação de um circuito de manutenção (Cf. CMS, 1996). O 
projecto foi objecto de uma candidatura a fundos comunitários no âmbito do Programa de Reabilitação 
Urbana, não tendo sido aprovado. 
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Figura 170. Projecto para o Parque Ribeirinho da Arrentela (Seixal) 

 
Fonte: Extraído de CMS, 1996. 

 

No mesmo sentido, destaca-se a intervenção na frente ribeirinha compreendida 

entre o núcleo urbano da Arrentela e a Ponte da Fraternidade, concluída no final da 

década de 1990, e que consistiu na criação de um passeio ribeirinho pedonal/ciclável 

com cerca de 1 km de extensão (Figura 171), complementado por espaços verdes de 

estadia e contemplação do plano de água da Baía do Seixal. Já em 2013 foi concluído o 

troço entre a Ponte da Fraternidade e o Parque Ribeirinho da Amora, assegurando 

assim a continuidade deste percurso na envolvente à Baía do Seixal (Seixal-Arrentela-

Amora). 

 

Figura 171. Esboço do Projecto do Passeio Ribeirinho da Arrentela (Seixal) 

 
Fonte: Extraído de CMS, 1997b. 

 

Com o intuito de promover esta reapropriação das frentes ribeirinhas e valorizar 

o contacto com o plano de água, foram ainda estudadas e concretizadas outras 
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intervenções por parte da CMS. É o caso do Passeio Ribeirinho Arrentela-Seixal, 

inaugurado em 2005, com uma extensão aproximada de 1 km, entre a antiga fábrica 

da Mundet a as imediações do Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal (Figura 

172). Uma infra-estrutura que incluiu um percurso pedonal e ciclável, assim como a 

criação de áreas verdes e espaços de estadia e contemplação, dotados de mobiliário 

urbano (Figura 172). 

 

Figura 172. Área de implantação do Passeio Ribeirinho Arrentela-Seixal (i) e vista parcial da 
intervenção (ii) 

  
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Própria, 2013. 

 

É também o caso do Parque Ribeirinho da Amora, concluído no mesmo ano495. 

Com uma área de 1,5 ha, que se prolonga pelas margens naturalizadas do plano de 

água, formaliza uma operação de requalificação da frente ribeirinha do Núcleo Urbano 

Antigo da Amora que consistiu na criação de uma área vocacionada para o recreio e 

lazer (Figura 173).   

 

 

 

                                                      
495

 Durante a fase de estudo deste projecto chegou a ser equacionada a construção de um passadiço 
sobre o plano de água da Baía do Seixal, que pretendia unir este equipamento ao Núcleo Urbano Antigo 
da Arrentela (Cf. CMS, 2003). Esteve igualmente prevista a instalação de um edifício de apoio. Contudo, 
estes projectos acabaram por não ser concretizados. 

(i) (ii)             
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Figura 173. Vista aérea (i) e parcial (ii) do Parque Ribeirinho da Amora (Seixal) 

  
Fonte: CMS, 2013; Própria, 2013. 

 

Para além das intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas da Baía do 

Seixal anteriormente referidas, que tiveram lugar nos anos 1990 e durante a primeira 

metade da década de 2000, importa igualmente ter presente os projectos de 

valorização do património cultural ligado às actividades aqui instaladas aquando do 

ciclo de desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, assim 

como do processo regional de industrialização. Como projectos de referência neste 

domínio destacam-se os seguintes496: 

• Núcleo Naval da Arrentela – reabilitando as instalações do antigo estaleiro 

naval tradicional da Arrentela (que encerrou no final da década de 1970), o 

Ecomuseu Municipal do Seixal instalou aqui o seu Núcleo Naval, que abriu 

ao público em 1984 (tendo sido mais recentemente objecto de trabalhos 

de recuperação, concluídos em 2007). Um projecto que tem como 

objectivos: “transmitir a memória do lugar de um antigo estaleiro naval do 

Rio Judeu, à beira do Tejo; exibir e interpretar o património flúvio-marítimo 

do Estuário do Tejo, em particular o património náutico; aplicar e 

comunicar as técnicas artesanais de construção de modelos de barcos para 

a valorização do património náutico do Estuário do Tejo” (Ecomuseu 

                                                      
496

 Para além dos projectos referidos, importa registar a proposta de criação do Parque Histórico-Natural 
do Rouxinol na frente ribeirinha da antiga Quinta do Rouxinol (Corroios), equipamento que pretendia 
conjugar uma vertente lúdico-recreativa com uma vertente de valorização do património histórico-
arqueológico existente neste local (nomeadamente o acervo relacionado com a olaria romana). Para a 
construção da 1.ª Fase deste projecto a CMS chegou a abrir um concurso público em 1998. Todavia, o 
projecto não foi concretizado. 

(i) (ii)             
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Municipal do Seixal, 2010a). Trata-se, portanto, de uma intervenção de 

conservação e valorização do património, baseada na reabilitação e 

reconversão funcional das instalações afectas a uma actividade tradicional 

que adquiriu forte expressão no ARS (e em particular na Baía do Seixal) a 

partir do ciclo de industrialização arcaica, com vista à salvaguarda da 

memória colectiva (património imaterial), à conservação do património 

material, assim como à afirmação da identidade deste território.  

• Moinho de Maré de Corroios – na sequência da sua aquisição por parte da 

CMS e da realização de obras de restauro (concluídas em 1986), este 

imóvel passou a constituir um dos núcleos museológicos do Ecomuseu 

Municipal do Seixal497. Este projecto de preservação e valorização do 

património cultural herdado do ciclo de industrialização arcaica, apresenta-

se assim como uma iniciativa relevante para a diferenciação e subsequente 

afirmação da identidade deste território, e simultaneamente para a 

salvaguarda da memória colectiva. 

• Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo – após a sua obsolescência 

funcional, e no contexto do processo de reconhecimento destas 

embarcações como objectos materiais que constituem elementos 

patrimoniais simbolicamente representativos da relação económica, social 

e cultural dos municípios do ARS com o Estuário do Tejo, verificou-se a 

assunção social e institucional destas embarcações como elementos 

constitutivos da identidade local dos territórios ribeirinhos. Em resultado, a 

CMS iniciou o processo de aquisição, restauro e conservação de três 

embarcações tradicionais de médio-grande porte, a saber: Bote-de-fragata 

“Gaivotas” (1981); Bote-de-fragata “Baía do Seixal” (1989); e, Varino 

                                                      

497
 De acordo com o Ecomuseu Municipal do Seixal, este núcleo visa: “contribuir para a valorização e 

divulgação junto dos diferentes públicos do património construído e natural do concelho do Seixal; 
contextualizar historicamente o edifício e a actividade que o mesmo representa, nos planos nacional e 
internacional; realçar a sua integração no meio envolvente, designadamente no sapal de Corroios; 
evidenciar a sua evolução construtiva; valorizar os princípios técnicos e tecnológicos utilizados; valorizar 
o acervo do Ecomuseu Municipal do Seixal ligado à moagem tradicional” (Ecomuseu Municipal do Seixal, 
2010b). 
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“Amoroso” (1995)498 – Figura 174. Estas embarcações são utilizadas, 

essencialmente, para a realização de passeios e visitas de estudo no 

Estuário do Tejo, participação em eventos náuticos ligados a este tipo de 

embarcações e, de um modo geral, para fins educativos e de divulgação e 

sensibilização para o património499. 

 

Figura 174. Embarcações tradicionais Bote-de-fragata “Baía do Seixal” (i) e Varino “Amoroso” (ii) 

  
Fonte: Própria, 2010; D R Câmara Municipal do Seixal. 

 

• Antiga fábrica corticeira da Mundet – as instalações desta unidade 

industrial, que constituem um dos núcleos do Ecomuseu Municipal do 

Seixal, foram adquiridas pela CMS em meados da década de 1990. Em 

1998, um dos edifícios (Edifício das Caldeiras Babcock & Wilcox) foi aberto 

ao público, seguindo-se a inauguração, em 2000, do Edifício das Caldeiras 

de Cozer Cortiça, “ambos reutilizados como áreas expositivas reportadas à 

                                                      
498

 A embarcação Bote-de-fragata “Gaivotas” não se encontra, à data, apta a navegar, carecendo de 
uma profunda intervenção de recuperação (Figura AIII-42, Anexo III). 

499
 Os objectivos específicos apontados pela CMS para a integração das suas embarcações como acervo 

museológico do Ecomuseu Municipal do Seixal corroboram precisamente este entendimento: 
“contribuir para a conservação de património natural e cultural – material e imaterial – do estuário do 
Tejo; activar a transmissão dos saberes e das técnicas tradicionais de navegação à vela no contexto do 
estuário do Tejo e a construção das memórias colectivas ligadas à cultura marítima; promover a 
consciência ambiental e a cidadania activa, contribuindo para a construção e o auto-reconhecimento de 
comunidades ribeirinhas que assumam um papel organizado na preservação dos recursos naturais 
marinhos e fluviais” (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2010c).  

(i) (ii) 
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temática da indústria no Concelho”500 (Ecomuseu Municipal do Seixal, 

2010d) – Figura 175. Trata-se, portanto, de um projecto de preservação e 

salvaguarda do património (material e imaterial) herdado do primeiro ciclo 

regional de industrialização moderna. Este projecto conciliou a preservação 

do património ligado à indústria corticeira (stricto sensu) com a 

incorporação de novas funções nas instalações. Permitiu, assim, a 

conjugação dos intentos de (i) valorização e divulgação do património, (ii) 

salvaguarda da memória colectiva, e (iii) afirmação da identidade do lugar, 

com a constituição de um equipamento cultural de referência na frente 

ribeirinha do núcleo urbano do Seixal, indutor da geração de procuras 

diferenciadas e da animação social e cultural da sua envolvente. 

 

Figura 175. Ecomuseu Municipal do Seixal – Núcleo da Mundet 

  
Fonte: Própria, 2014. 

 

Por sua vez, na segunda metade da década de 2000, a CMS iniciou um processo 

integrado de revitalização de frentes ribeirinhas, enquadrado numa estratégia mais 

                                                      
500

 A prossecução deste processo de reabilitação da antiga fábrica teve como objectivos: “a divulgação 
da história e a transmissão das memórias da antiga fábrica, do núcleo urbano antigo do Seixal e das 
comunidades do Concelho e da região; a preservação, o estudo, a interpretação e a comunicação do 
património industrial, nomeadamente do acervo incorporado e museologicamente gerido; a promoção 
e a valorização do universo da cortiça na actualidade, nos contextos nacional e internacional, no sentido 
de alargar o espectro de públicos motivados para o conhecimento das suas realidades e do património 
cultural corticeiro” (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2010d). Note-se ainda que a antiga fábrica alberga 
os seguintes serviços do Ecomuseu: Serviço Administrativo e de Atendimento Público; Serviço de 
Inventário e Estudo de Património Industrial; Serviço de Património Marítimo; Serviço Educativo; Área 
de Investigação e de Projecto sobre Moinhos de Maré; Área de Investigação e de Projecto sobre 
Património e Cultura Flúvio-Marítimos; Centro de Documentação e Informação (Cf. Ecomuseu Municipal 
do Seixal, 2010d). 
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ampla de valorização da Baía do Seixal. Neste âmbito, e com o apoio do PORL 2007-

2013 (Parcerias para a Regeneração Urbana), foram promovidos dois projectos 

estruturantes: o Programa de Acção para a Valorização da Frente Ribeirinha da Amora 

e o Programa de Acção para a Valorização da Frente Ribeirinha da Arrentela-Seixal501. 

Do primeiro, iniciado em 2009 e com uma área de intervenção coincidente com o PU 

da Zona Ribeirinha da Amora, fizeram parte as seguintes acções principais502 (Cf. CMS, 

2013): 

• Qualificação e Reformulação do Passeio Ribeirinho de Amora – numa 

primeira fase, prevê-se que este projecto consista na extensão a Norte (até 

aos Estaleiros Navais da Venamar – Construções e Reparações Navais) do 

                                                      
501

 Para além dos projectos de revitalização das frentes ribeirinhas, estes Programas de Acção incluíram 
ainda dois projectos de caracterização das condições ambientais da Baía do Seixal, complementares ao 
desenvolvimento das demais iniciativas: “Caracterização Biológica da Baía do Seixal” e “Caracterização 
Hidrográfica e Hidrológica da Baía do Seixal”. 

502
 O Programa de Acção incluiu ainda as seguintes intervenções no domínio do desenvolvimento social 

e humano: Espaço Solidário – “consiste na concepção, aplicação e avaliação de um programa de 
desenvolvimento de competências sociais para as crianças, jovens e população adulta residentes no 
município do Seixal e que frequentam a zona ribeirinha da Amora, (…) que possam estar em risco” (CMS, 
2013); Espaço Promotor de Saúde – este espaço, a instalar na frente ribeirinha da Amora, “é destinado à 
educação e aumento da literacia em saúde, através das suas vertentes de aconselhamento, divulgação, 
informação, realização de formação, workshops e acções de prevenção e de promoção da saúde em 
temas relacionados com saúde física e mental” (CMS, 2013); Espaço Intercultural Migrações e Cidadania 
– “visa disponibilizar à comunidade um serviço assente numa rede de recursos locais que promova a 
integração e emancipação das populações” (CMS, 2013); Reformulação e adaptação da Casa do 
Educador/Sede da Universidade Sénior do Seixal – “visa a reformulação e adaptação do Edifício 
Municipal Conselheiro Custódio Borja, cedido à Associação de Profissionais da Educação – Casa do 
Educador do Concelho do Seixal, assegurando a instalação das áreas de gestão e administrativas desta 
instituição, para o desenvolvimento da sua atividade, contemplando a criação de gabinetes de trabalho, 
sala de reuniões e sala de atividades, Biblioteca e Centro de Recursos Informáticos” (CMS, 2013); 
Requalificação da Sede Social da Sociedade Filarmónica Operária Amorense – “consiste na beneficiação 
das instalações da Sede Social da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, de forma a dotá-la de 
melhores condições para a prática de atividades culturais, recreativas e desportivas por parte dos 
munícipes” (CMS, 2013); Requalificação do Centro de Dia da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Amora (AURPIA) – “visa requalificar o edifício do Centro de Dia da AURPIA, 
situado no Núcleo Urbano Antigo da Amora, respeitando o seu desenho arquitetónico original” (CMS, 
2013); Criação do Parque Polidesportivo para Desporto Adaptado – “estrutura desportiva com marcação 
de vários campos para a prática de modalidades de desporto adaptado” (CMS, 2013); Acções de 
Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção – esta iniciativa, já concretizada, 
visou “o aprofundamento de redes organizacionais que contribuam para a valorização do Programa de 
Acção no domínio da integração das políticas público-privadas e da estratégia de desenvolvimento local 
e regional”, tendo como objectivos específicos “promover o conhecimento do projecto junto da 
população, incentivar a constituição de novas parcerias, concretizar acções conjuntas e captar novos 
investimentos como forma de promoção do desenvolvimento do concelho” (CMS, 2013), tendo 
contemplado de forma integrada os Programas de Acção de Amora e Arrentela-Seixal. 
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Passeio Ribeirinho que liga presentemente o Parque Ribeirinho às 

imediações das instalações da antiga unidade fabril corticeira da Mundet 

na Amora (Figura 176). Numa fase seguinte, este passeio deverá assegurar 

a ligação ao Talaminho, tal como preconizado pelo PU da Zona Ribeirinha 

da Amora. A análise deste projecto permite perceber que o mesmo tem 

como objectivos (i) a prossecução do processo de requalificação da frente 

ribeirinha da Amora, (ii) a qualificação da oferta de equipamentos de apoio 

a actividades desportivas e de lazer, (iii) a melhoria das condições de 

fruição do enquadramento paisagístico da sua área de inserção, e (iv) o 

reforço da capacidade de atracção de investimentos nas áreas do comércio 

tradicional e serviços, restauração, náutica de recreio e turismo. 

 

Figura 176. Projecto de Expansão do Passeio e Parque Ribeirinho da Amora (Seixal) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMS (2013), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, 

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

• Construção do Parque Ribeirinho de Amora (2.ª Fase) – com esta 

intervenção pretende-se expandir este parque urbano para Sul (Figura 
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176), integrando percursos pedonais e áreas de lazer, que criem condições 

de suporte à estadia, à contemplação da paisagem e ao contacto com a 

natureza (incluindo as pequenas manchas de sapal aqui existentes). Uma 

intervenção cuja concretização é ainda subsidiária da requalificação urbana 

da frente ribeirinha da Amora, contribuindo para o reforço da sua 

atractividade e para a qualificação do espaço público deste núcleo urbano.   

• Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental – este projecto 

consiste no desenvolvimento de um circuito que liga Amora de Baixo-

Talaminho-Quinta da Princesa (Figura 177), preconizando (i) a fruição da 

frente ribeirinha que se estende desde os Estaleiros Navais da Venamar – 

Construções e Reparações Navais (Amora de Baixo) e o Talaminho, assim 

como (ii) a valorização da componente ambiental, ao proporcionar o 

contacto com a paisagem ribeirinha e com os valores naturais em 

presença. Numa 1.ª Fase, já executada, procedeu-se à descontaminação do 

Poço do Talaminho – um dos pontos de referência do circuito503 – através 

da remoção de resíduos perigosos (nomeadamente hidrocarbonetos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
503

 Note-se que a qualidade das reservas de águas subterrâneas aqui existentes levou a que se 
instalasse, no Talaminho (Quinta da Barroca), em 1936, a Lisbon Fresh Water Supply, Limited – Figura 
AIII-43 (Anexo III). A actividade desta empresa centrava-se na captação e armazenamento de água, que 
era posteriormente transportada por via fluvial para abastecimento dos navios entrados no Porto de 
Lisboa (incluindo navios de transporte de passageiros). Actualmente é ainda visível a estrutura da ponte-
cais (dotada de tubagens para distribuição da água) onde acostavam as embarcações que asseguravam 
este transporte (Figura AIII-43, Anexo III). De acordo com o Ecomuseu Municipal do Seixal, existiu ainda 
uma outra empresa de exploração de água nas imediações desta, a qual era “concessionária da 
exploração comercial de águas proveniente de furos de captação na Quinta da Atalaia desde 1940, 
designada por Sociedade da Quinta da Atalaia” (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2003: 11) 
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Figura 177. Projecto de Trilho de Interpretação Ambiental entre Amora de Baixo-Talaminho-
Quinta da Princesa (Seixal) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMS (2013), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

• Criação do Núcleo de Náutica de Recreio da Amora (Destino Náutico “Baía 

do Seixal”) – enquadrado na estratégia de revitalização das frentes 

ribeirinhas da Baía do Seixal e da afirmação deste território como destino 

náutico (suporte para actividades náuticas de recreio, lazer e desporto, tal 

como proposto pelo PEDTCS), este projecto centra-se (i) na melhoria das 

condições de acolhimento de embarcações de recreio e desporto na frente 

ribeirinha da Amora504, (ii) na melhoria das condições de navegabilidade na 

Baía, e (iii) no desenvolvimento de actividades complementares indutoras 

do reforço da atractividade deste território como destino náutico regional.  

• Instalação do Centro de Interpretação da Baía do Seixal – este 

equipamento, a instalar na área de expansão do Parque Ribeirinho da 

Amora, tem por objectivo a sensibilização sobre os valores naturais e 

                                                      
504

 Através de: (i) reutilização de cais para potencial instalação de unidade de restauração, acesso à 
água, serviços de apoio a nautas e instalação de pequeno ancoradouro para cerca de 20 a 30 lugares de 
acostagem; (ii) qualificação e revitalização das infra-estruturas e equipamentos da Associação Naval 
Amorense, nomeadamente a ampliação e renovação da sede e hangares, assim como a criação de infra-
estruturas para acesso terra-água e vice-versa; (iii) ampliação do fundeadouro para 200 lugares de 
amarração (número provisório) (Cf. CMS, 2013). 
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culturais em presença na Baía do Seixal, pretendendo ainda contribuir para 

“o reforço da atractividade do «Destino Baía», através da preservação e 

valorização de espaços de excelência urbana; a valorização da frente 

ribeirinha; a qualificação das periferias urbanas; e ainda para a renovação 

de funções e usos de áreas abandonadas ou com usos desqualificados” 

(CMS, 2013). 

 

Complementarmente, com o objectivo de reforçar a dinâmica social e económica 

na sua área de intervenção, este projecto estruturante contemplou ainda as seguintes 

acções: Projecto de Revitalização e Dinamização da Actividade Económica505; Projecto 

BICLAS (Bicicletas Livres da Autarquia do Seixal)506; extensão do Projecto Resposta507; 

e, Projecto Seixal Cultural508. 

No que diz respeito ao Programa de Acção para a Valorização da Frente 

Ribeirinha da Arrentela-Seixal, também aprovado em 2009, este inclui um conjunto 

                                                      
505

 Este projecto consiste “no desenvolvimento de acções de revitalização e modernização da actividade 
económica desenvolvida na área de intervenção, a Frente Ribeirinha de Amora, com particular 
incidência nos estabelecimentos de comércio, restauração e serviços” (CMS, 2013). 

506
 Este projecto, que pretende promover a mobilidade ciclável nas suas vertentes de deslocações 

urbanas, recreio e lazer, será implementado através da criação de uma “Zona BICLAS” na frente 
ribeirinha do Seixal (coincidente com a “Zona 30” e passeio ribeirinho Arrentela-Seixal) numa 1.ª Fase. 
Prevê-se, numa 2.ª Fase, o seu posterior alargamento à frente ribeirinha da Amora. Os principais 
objectivos deste projecto são: sensibilizar para o uso de modos alternativos de transporte; aumentar a 
oferta da rede pública de transportes; promover a saúde e o bem-estar pela actividade física; e, 
promover o lazer enquanto processo de consciencialização ambiental (Cf. CMS, 2013). 

507
 O Projecto Resposta, já concluído, consistiu “na criação de uma estrutura de proximidade de cariz 

técnico/administrativo, multidisciplinar, dotada de competências de diagnóstico, proposta, intervenção 
e gestão do espaço urbano dentro das áreas delimitadas como Núcleos Urbanos Antigos Ribeirinhos. Irá 
responder de forma personalizada aos problemas dos utentes, potenciando a renovação urbana e a 
valorização de linguagem arquitetónica, integrando as componentes socioeconómicas, culturais e 
ambientais” (CMS, 2013). Este projecto abrange os Núcleos Urbanos Antigos do Seixal, Arrentela e 
Amora. 

508
 Enquadrado num dos produtos delineados pelo PEDTCS, este projecto, já executado pela autarquia, 

“assume-se como uma dinâmica de qualificação, organização e promoção da animação cultural, 
recreativa e desportiva, de base territorial, conducente à definição de um produto turístico distinto, 
sustentável e de qualidade, ancorado em eventos de referência” (CMS, 2013). Neste âmbito foram 
realizados os seguintes eventos de referência nas frentes ribeirinhas da Baía do Seixal (Amora e 
Arrentela-Seixal): Festival Internacional SeixalJazz; Bienal Internacional de Medalha Contemporânea; 
Encontro de Embarcações Tradicionais; Seminário Internacional de Náutica de Recreio e 
Desenvolvimento Local; Portugal a Rufar – Festival Internacional de Música, Percussão e Dança; 
Animação Desportiva na Baía do Seixal. 
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alargado de intervenções, das quais se destacam as seguintes com incidência na frente 

ribeirinha509: 

• Reformulação do Passeio Ribeirinho de Arrentela – esta intervenção teve 

por objecto o prolongamento e reformulação desta infra-estrutura 

(assegurando a ligação do Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal à 

Quinta da Fidalga e, bem assim, a conexão dos passeios ribeirinhos do 

Seixal e Arrentela), a requalificação do espaço público do Núcleo Urbano 

Antigo de Arrentela, o aumento dos espaços verdes e de áreas de lazer, 

assim como o incremento da oferta de lugares de estacionamento na 

frente ribeirinha (Cf. CMS, 2013) – Figura 178. Desta forma, procurou-se 

reforçar a relação urbanístico-funcional com o plano de água e promover a 

atractividade do passeio ribeirinho enquanto infra-estrutura privilegiada 

para uma fruição recreativa e de lazer, suportando a dinamização de 

actividades económicas relacionadas com esta fruição. 

 

Figura 178. Perspectiva aérea do prolongamento do Passeio Ribeirinho de Arrentela (i) e 
pormenor da intervenção (ii), Arrentela (Seixal) 

  
Fonte: CMS, 2013; Própria, 2013. 

                                                      
509

 O Programa de Acção contempla ainda as seguintes iniciativas no domínio do desenvolvimento social 
e humano, com incidência territorial na frente ribeirinha de Arrentela-Seixal: Requalificação do Centro 
de Dia da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal (AURPIS) – esta 
intervenção, já concluída, “consistiu na requalificação do edifício do Centro de Dia da AURPIS, dotando-o 
de melhores condições para uma intervenção qualificada junto das pessoas idosas da freguesia do 
Seixal, especialmente as que estão em situação de pobreza e o segmento dos isolados e dos 
dependentes” (CMS, 2013); Centro de Recursos do Seixal para a Área da Deficiência – esta intervenção 
abrangeu “a requalificação e adaptação de um edifício no Núcleo Urbano Antigo do Seixal para a nova 
sede da Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação do Seixal e de outras instituições sociais, 
constituindo um incentivo à localização de delegações de outras organizações que desenvolvam 
atividade na área da deficiência” (CMS, 2013). 

(i) (ii)             
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• Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal – o projecto de 

prolongamento deste passeio ribeirinho até ao Núcleo Urbano Antigo do 

Seixal (i.e. entre a Praça 1.º de Maio e o pontão do antigo Terminal Fluvial 

da Transtejo) – Figura 179 – foi esboçado com os objectivos de “criar na 

frente de contacto com o rio um espaço de utilização pedonal e ciclável; 

redesenhar os acessos rodoviários e o estacionamento, de modo a 

valorizar o núcleo histórico, o acesso ao edificado e o seu enquadramento; 

valorizar os diferentes espaços coletivos existentes ao longo da frente 

ribeirinha” (CMS, 2013). Em articulação com os demais projectos 

enquadrados no Programa de Acção para a Valorização da Frente 

Ribeirinha da Arrentela-Seixal, e à semelhança do projecto de reformulação 

do Passeio Ribeirinho da Arrentela, a intervenção em apreço pretende 

reforçar a atractividade da frente ribeirinha do Núcleo Urbano Antigo do 

Seixal para fins turísticos, de recreio e lazer, procurando dessa forma 

contribuir para um maior dinamismo social e económico deste território. 

 

Figura 179. Projecto de prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal (Seixal) 

 

Fonte: Risco in CMS, 2013. 

 

• Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público do Seixal – em 

articulação com a intervenção referida no ponto anterior, este projecto foi 
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delineado com o intuito de melhorar a qualidade do ambiente urbano do 

Núcleo Antigo do Seixal, perspectivando-se para tal uma actuação em 

várias dimensões do espaço público. Quanto à dimensão funcional, 

destaca-se a proposta de intervenção ao nível da componente “circulação”, 

que incluí a implementação de medidas regulamentares de acalmia de 

tráfego (através da criação de uma “Zona 30”, que pretende assegurar a 

melhoria da compatibilização de tráfegos e incentivando a fruição do 

espaço público de forma segura e confortável) e a promoção da 

acessibilidade pedonal (através da pedonalização da Avenida Dom Nuno 

Álvares Pereira – o que implica o reordenamento da circulação automóvel 

–, permitindo melhorar o conforto da circulação pedonal e a qualidade do 

ambiente urbano, assim como criando condições para uma maior fruição e 

apropriação do espaço público deste Núcleo Urbano Antigo) – Figura 180. 

Ainda ao nível da dimensão funcional, preconiza-se a substituição do 

sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos por uma infra-estrutura 

enterrada, contribuindo para a qualificação do espaço público por via (i) da 

minimização do impacte visual associado aos equipamentos actualmente 

existentes, e (ii) pela libertação do espaço à superfície para outras funções 

(Cf. CMS, 2013). No que respeita à dimensão ambiental, propiciadora da 

melhoria das condições de sociabilização do espaço público, pretende-se 

que esta seja valorizada através do aumento das áreas arborizadas e das 

áreas verdes de recreio informal. Paralelamente, o projecto prevê a 

introdução de sinalética interpretativa e direccional de cariz turístico. Desta 

forma, pretende-se criar “o estímulo a todo o processo de criação da 

imagem do Seixal que permitirá a sua promoção enquanto destino de 

turismo e lazer” (CMS, 2013). 
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Figura 180. Vista do Passeio Ribeirinho do Seixal (Seixal) 

 
Fonte: Risco in CMS, 2013. 

 

• Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal (Destino Náutico “Baía 

do Seixal”) – materializando a estratégia preconizada pelo PEDTCS no que 

concerne à afirmação da Baía do Seixal como destino turístico e território 

privilegiado para o desenvolvimento de actividades de recreio e lazer. Com 

este projecto procurou-se criar condições de suporte à dinamização da 

náutica de recreio através da criação do núcleo do Seixal (do qual o núcleo 

de Amora é complementar). O projecto atentou ainda no objectivo de 

constituição da náutica de recreio como actividade-âncora para a 

dinamização social e económica da frente ribeirinha em que se integra. 

Este projecto, já concluído, incidiu nas seguintes intervenções: 

“recuperação e refuncionalização do Cais de Pedra e do antigo Terminal 

Fluvial do Seixal, criando aproximadamente 65 lugares de acostagem, bem 

como instalações para equipamentos de restauração; criação de 

fundeadouro para 50 a 70 lugares de amarração; implementação do 

Serviço de Marinheiro para apoio aos nautas; dinamização de actividades 

de lazer, recreio e turismo” (CMS, 2013) – Figura 181.  
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Figura 181. Localização do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal (i) e perspectiva das infra-
estruturas e equipamentos náuticos em funcionamento (ii), Seixal 

  
Fonte: Elaboração própria com base em CMS (2013), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, 

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Própria, 2013. 

 

O Programa de Acção para a Valorização da Frente Ribeirinha da Arrentela-Seixal 

incluiu igualmente vários projectos de equipamentos culturais, em grande medida 

focados na reabilitação e reconversão funcional de património construído existente 

nesta frente ribeirinha para promoção de actividades de cariz cultural:   

• Valorização Patrimonial da Quinta da Fidalga (Requalificação do Espaço 

Exterior) – tal como analisado na Parte II deste trabalho, esta Quinta 

contava-se entre aquelas que, no concelho do Seixal – no decorrer do 

longo ciclo de desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e 

comerciais – confinavam com o plano de água estuarino. Reconhecendo o 

valor patrimonial deste espaço, foi iniciado um processo de reabilitação 

que contempla a requalificação do espaço exterior (jardins e equipamentos 

existentes), assim como a instalação de novas valências culturais, por via 

da criação dos equipamentos referidos nos pontos seguintes. Esta 

intervenção proporciona a criação de um espaço de lazer qualificado na 

frente ribeirinha da Arrentela, cuja atractividade será reforçada por via da 

articulação com a oferta a proporcionar pelos referidos equipamentos de 

cariz cultural. 

• Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal – este 

equipamento pretende contribuir para a valorização da Quinta da Fidalga, 

assim como para a criação de equipamentos-âncora na frente ribeirinha 

(i) (ii)             
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que contribuam para a sua qualificação e que reforcem a sua atractividade. 

O projecto visa a constituição deste equipamento, que terá como público-

alvo a comunidade escolar e o público em geral, como “centro de difusão, 

produção e divulgação da medalha contemporânea, (…) com condições 

adequadas à criação e preservação da arte da medalha, bem como ao 

acolhimento de espólio de escultores medalhistas doadores” (CMS, 2013) – 

Figura 182. 

 

Figura 182. Projecto do Centro Internacional de Medalha Contemporânea (i) e Projecto do 
Museu-Oficina de Artes Manuel Cargaleiro (ii), Seixal 

  
Fonte: Álvaro Siza Arq. Lda in CMS, 2013. 

 

• Museu-Oficina de Artes Manuel Cargaleiro – também a instalar na Quinta 

da Fidalga – pelo que igualmente tributário dos objectivos de valorização 

deste espaço e de qualificação e dinamização da frente ribeirinha –, numa 

área de 500 m2, e cuja obra já se encontra em curso, este equipamento 

cultural tem como objectivos: “preservar e divulgar as colecções da 

Fundação Manuel Cargaleiro; dar continuidade à obra do mestre Manuel 

Cargaleiro; desenvolver e promover as artes decorativas contemporâneas; 

utilizar meios técnicos de reprodução que façam enriquecer o original, 

valorizar a cópia e criar processos de qualificação, comparação e 

confrontação das obras; promover a formação profissional na região onde 

o Museu fica instalado; oferecer aos munícipes do Seixal, à população da 

Península de Setúbal e da AML e ao país uma instituição artístico-cultural” 

(CMS, 2013) – Figura 182. 

(i) (ii)             
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• Centro Integrado de Actividades Culturais – este novo equipamento 

cultural resultará da reabilitação e reconversão funcional do edifício dos 

refeitórios da antiga fábrica corticeira Mundet (com intervenções ao nível 

das condições físicas e técnicas do espaço) – Figura 183 –, que se instalou 

na frente ribeirinha do Seixal durante o primeiro ciclo regional de 

industrialização moderna. Este projecto constitui, por isso, uma 

intervenção de valorização do património integrante da paisagem 

industrial deste concelho. Note-se ainda que estas instalações já acolhem 

regularmente várias iniciativas de cariz cultural, como por exemplo: Espaço 

Março Fora d’ Horas; Espectáculos de música, dança, mostras circenses, 

documentários, entre outros; Bienal Internacional de Medalha 

Contemporânea do Seixal; Seixal Graffiti; Festival Internacional SeixalJazz; 

Exposição Colectiva Anual da Artes – Associação Cultural do Seixal (Cf. CMS, 

2013). 

 

Figura 183. Edifício dos refeitórios da antiga fábrica corticeira Mundet (Seixal) 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Espaço Conde Ferreira – este projecto de equipamento cultural, localizado 

no Núcleo Urbano Antigo do Seixal, será constituído “por um pequeno 

auditório musical, um espaço de encontro/reuniões e uma zona para 

workshops, destacando-se neste centro de recursos as exposições, 

colóquios e acções de divulgação dos trabalhos produzidos no âmbito dos 

laboratórios dinamizados no CINARTE [Campo de Inclusão e Arte] e da 
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comunidade educativa” (Cf. CMS, 2013) – Figura 184. À semelhança dos 

demais projectos culturais, deverá contribuir para qualificar e dinamizar 

socialmente a frente ribeirinha do Seixal, afirmando-se como um 

equipamento com ofertas culturais de referência, sobretudo para o público 

jovem. 

 

Figura 184. Projecto para o Espaço Conde Ferreira (i) e iniciativa do CINARTE na frente 
ribeirinha do Seixal (ii) 

  
Fonte: CMS, 2013; Própria, 2013. 

 

• CINARTE – este equipamento “funcionará como uma oficina de 

aprendizagens, com formações, workshops e ateliês, servindo de 

plataforma para projectos individuais e grupais que necessitem de apoio 

técnico e tecnológico, usando a arte como ferramenta de valorização, 

sensibilização, ocupação e profissionalização” (Cf. CMS, 2013). A instalar na 

frente ribeirinha do Seixal (Núcleo Urbano Antigo), pretende oferecer 

novos produtos culturais capazes de atrair novos públicos a este território, 

e assim contribuir para a sua dinamização social e cultural (Figura 184). 

• Espaço Memória/Tipografia Popular do Seixal – também instalado, e em 

funcionamento, no Núcleo Urbano Antigo do Seixal, este projecto consistiu 

na reabilitação do edifício e restauro do património técnico de uma antiga 

oficina tipográfica tradicional, atribuindo-lhe a função de equipamento 

cultural, o qual proporciona o contacto dos visitantes com as técnicas, 

meios técnicos e métodos de impressão tipográfica tradicional. Para além 

da vertente de preservação e valorização patrimonial, este projecto deve 

(i) (ii) 
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igualmente ser entendido no contexto da criação de equipamentos-âncora, 

capazes de reforçar a atractividade do Núcleo Urbano Antigo do Seixal (e 

sua frente ribeirinha) e, bem assim, contribuir para a sua dinamização 

social e cultural.   

 

Com o objectivo de reforçar a dinâmica social e económica na frente ribeirinha 

de Arrentela-Seixal, o Programa de Acção incluiu ainda as seguintes intervenções (para 

além dos projectos BICLAS, Resposta e Seixal Cultural, já explicitados aquando da 

análise do Programa de Acção para a Frente Ribeirinha de Amora): Incubadora de 

Empresas Baía do Seixal510 e Recuperação de Embarcações Tradicionais511.  

Finalmente, importa ainda referir a presença de elementos de arte urbana nas 

frentes ribeirinhas que, no domínio da produção cultural, evocam os usos e funções 

que ocorreram neste território, contribuindo simbolicamente para a salvaguarda da 

memória colectiva e para a afirmação da sua identidade. Neste contexto, destaca-se: 

• Pintura Mural na Avenida Vasco da Gama (Seixal) – pintura que evoca a 

relação sociocultural deste território com o Estuário do Tejo, por via das 

actividades económicas a este ligadas (e.g. actividade piscatória através da 

presença das figuras de pescadores e de embarcações tradicionais de pesca 

– no caso a Muleta do Seixal –, actividade de transporte fluvial de 

mercadorias com a presença de embarcações tradicionais vocacionadas 

para este função – no caso o Barco dos Moinhos e o Varino –, actividades 

                                                      
510

 Este projecto, já concluído, consistiu na reconversão funcional das antigas instalações dos serviços 
técnicos da CMS para uma incubadora de empresas destinada a “apoiar a criação de micro e pequenas 
empresas dinâmicas que apresentem projectos criativos nas áreas de inovação, artes, turismo, design, 
ambiente, arquitectura e tecnologia” (CMS, 2013). Dada a sua localização na frente ribeirinha no Núcleo 
Urbano Antigo do Seixal, este projecto pretende igualmente contribuir para a dinamização económica e 
social deste território. 

511
 Esta intervenção, já executada, consistiu na realização de trabalhos de conservação das embarcações 

tradicionais Varino “Amoroso” e Bote-de-fragata “Baía do Seixal”, inserindo-se “numa prática de 
valorização patrimonial que concilia a preservação destes e de outros elementos do património náutico 
como recursos, materiais e imateriais, da cultura flúvio-marítima, simultaneamente vivenciados pelos 
atores da náutica tradicional à vela e por um elevado número de utilizadores das iniciativas e actividades 
proporcionadas, tanto de índole didática e educativa (educação patrimonial e ambiental), como de lazer 
e de turismo cultural” (CMS, 2013). 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

471 

agrícolas e actividade moageira – representada pelos moinhos de maré) – 

Figura 185. 

 

Figura 185. Pintura Mural na Avenida Vasco da Gama (i) e Painel de Graffiti na Praça 1.º de 
Maio (ii), Seixal 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Painel Temático de Graffiti sobre a “Mundet e as Zonas Ribeirinhas do 

Seixal” (2012 – Praça 1.º de Maio, Seixal) – à semelhança da pintura mural 

referida no ponto anterior, este painel temático (desenvolvido no âmbito 

de uma acção da Associação Juvenil não-formal Projecto RUAS) evoca a 

ligação sociocultural do Seixal às seguintes actividades económicas: 

actividade piscatória (representada pela Muleta do Seixal), actividade de 

transporte fluvial de mercadorias (representada por um Varino), indústria 

corticeira, indústria moageira (representada por um moinho de maré) e 

secagem natural de bacalhau (representada pela unidade da Atlântica – 

Companhia Portuguesa de Pescas) – Figura 185.  

• Embarcação de Pesca no espaço público (Seixal) – com a inserção de uma 

pequena embarcação de pesca – Bote – no espaço público (rotunda 

localizada junto ao Terminal Fluvial), é evocada e afirmada a relação 

histórica e sociocultural deste território com a actividade piscatória (Figura 

186).  

 

 

 

 

 

(i) (ii) 
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Figura 186. Embarcação de Pesca (i) e Monumento de Homenagem ao Pescador (ii), Seixal 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Monumento de Homenagem ao Pescador (Seixal) – à semelhança do 

elemento referido no ponto anterior, também este monumento, 

implantado na frente ribeirinha do núcleo urbano antigo do Seixal, evoca a 

relação histórica e sociocultural deste núcleo com a actividade piscatória 

(Figura 186). 

• Elementos decorativos dos candeeiros de iluminação pública (Seixal, 

Arrentela e Amora) – a presença destes elementos relativos à embarcação 

tradicional Muleta do Seixal (Figura 187), evoca igualmente a relação com a 

actividade piscatória desenvolvida nestes territórios ribeirinhos (em 

particular nos núcleos do Seixal e Arrentela), pelo que para além da sua 

função ornamental, detêm uma importante função simbólica (inerente ao 

seu significado, ou remissivo, sociocultural). 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) 
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Figura 187. Elementos decorativos dos candeeiros de iluminação pública (Arrentela, Seixal) 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

I.3. Município do Barreiro 

À semelhança de outros municípios do ARS, a configuração do território do 

concelho do Barreiro, na área de interface terra-água, torna possível a individualização 

de duas grandes unidades territoriais: a frente ribeirinha Norte (aberta ao Mar da 

Palha) e a frente ribeirinha Poente (que se desenvolve ao longo do Rio Coina). Duas 

unidades que se distinguem pelo complexo de usos e funções que aqui ocorreram, e 

que determinam opções diferenciadas em matéria de intervenções de revitalização no 

período pós-industrial. A primeira, evidenciando uma densa ocupação urbano-

industrial moldada pela implantação e desenvolvimento do complexo industrial da CUF 

desde a aurora do século XX (a que se exceptua a área de Alburrica-Quinta 

Braamcamp). A segunda, que se estende desde Santo André até Coina, e que ficou à 

margem dos ciclos regionais de industrialização moderna, cristalizando presentemente 

vários elementos herdados do ciclo de industrialização arcaica e preservando espaços 

naturais de elevado valor ecológico (e.g. sapal de Coina).  
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I.3.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.3.1.1. Plano Director Municipal  

A análise das frentes ribeirinhas do concelho do Barreiro no contexto da Planta 

de Ordenamento do PDM em vigor512, datado de 1994, corrobora o entendimento 

acima enunciado, ao estabelecer uma classificação de espaços que, plasmando os usos 

do solo dominantes, diferencia o sector Norte (aberto ao Mar da Palha) e sector 

Poente (correspondente ao esteiro de penetração do Rio Coina) – Figura 188. No 

primeiro sector, as frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas adjacentes afirmam-se como 

o suporte à principal concentração urbana e industrial do concelho, com as áreas 

urbanas consolidadas (intercaladas com espaços urbanizáveis, com base nos quais se 

pretendia rematar o tecido urbano existente) a confinar com o plano de água 

estuarino no Barreiro Antigo-Verderena, e com o complexo industrial da 

CUF/Quimiparque (cujo declínio se traduziu na sua classificação como área industrial 

em reconversão, visando-se a criação de condições para a instalação de novas 

actividades industriais não poluentes, assim como actividades de serviços). Neste 

sector localiza-se ainda o Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, importante 

interface terra-água da AML, que se constitui essencialmente como uma infra-

estrutura de apoio ao transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
512

 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/94, de 04 de Maio.  
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Figura 188. Planta de Ordenamento do PDM do Barreiro 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros, n.º 26/94, de 04 de Maio. 
 

No caso das áreas urbanas, mais precisamente no que se refere ao Barreiro 

Antigo (correspondente à UOPG Zona Velha do Barreiro), o PDM procedeu ao seu 

reconhecimento como zona de interesse patrimonial, preconizando a “renovação do 

tecido construído, enquadrando e valorizando os edifícios de interesse arquitectónico 

e salvaguardando e preservando as características urbanas do conjunto” (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 26/94, de 04 de Maio). No caso da frente ribeirinha da 

Verderena, esta integra as UOPG Rua Miguel Pais – Frente/Rio, Novo Terminal Rodo-

Ferro-Fluvial e Antiga Corticeira Rúbio. Importa destacar que, no caso da primeira 

UOPG, o PDM reconheceu o interesse paisagístico da frente ribeirinha, preconizando a 

renovação do tecido urbano e a criação de um percurso pedonal ribeirinho. Por sua 

vez, para a segunda UOPG (mais precisamente no que se refere à área não integrante 

do interface intermodal), apontou-se para a “instalação de equipamentos de apoio aos 

desportos náuticos na área a Sul da antiga ligação ferroviária, valorizando a relação 
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com o rio” e o “restabelecimento da ligação viária ao Seixal” (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 26/94, de 04 de Maio). 

A esta ocupação urbano-industrial consolidada no sector em análise exceptua-se 

a área de Alburrica-Quinta Braamcamp, onde a estrutura verde foi o uso dominante 

proposto (espaços verdes de recreio e lazer e de protecção e enquadramento). As 

preexistências (nomeadamente a Quinta Braamcamp), as estruturas dos moinhos de 

maré e as áreas naturais (abrangidas pelo regime de REN), fundamentaram esta 

classificação, assim como o seu reconhecimento, em sede de Regulamento do PDM, 

enquanto “zona de interesse patrimonial e paisagístico em que deve ser mantida e 

valorizada a estrutura natural existente”, para a qual se propôs a criação de uma 

grande zona de lazer e convívio: Parque Recreativo de Alburrica. Complementarmente, 

esta área contempla ainda duas parcelas classificadas como espaços urbanizáveis para 

habitação (UOPG Quinta Braamcamp), que tinha subjacente o intento de “criação de 

um conjunto habitacional de grande qualidade arquitectónica e ambiental que valorize 

a estrutura natural existente, salvaguardando o moinho de maré e as estruturas da 

antiga quinta” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/94, de 04 de Maio).   

Por sua vez, no sector Poente (que se desenvolve desde Santo André até Coina) a 

proposta do PDM para a frente ribeirinha privilegiou os espaços verdes de recreio e 

lazer e de protecção e enquadramento, assim como os espaços militares (que 

correspondem à Escola de Fuzileiros de Vale de Zebro). No primeiro caso, individualiza-

se, por um lado, a frente ribeirinha compreendida entre o limite Sul da cidade do 

Barreiro e Palhais/Escola de Fuzileiros (UOPG Parque Recreativo da Cidade), para a 

qual se elegeu a criação de um Parque Recreativo, e, por outro lado, numa parcela 

integrante da UOPG Romagem (a Sul da Escola de Fuzileiros), incluída na REN.  

Com efeito, desta análise resulta clara a intenção de se definirem tipos e 

parâmetros de gestão que, suportados pelos usos dominantes, promovessem a 

requalificação e revalorização das frentes ribeirinhas da cidade do Barreiro (sector 

Norte) e entre o limite Sul da cidade e Palhais (sector Poente), com uma forte aposta 

na requalificação urbana e na revalorização ambiental deste território para fins de 

recreio e lazer: 
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• A requalificação da área urbana consolidada correspondente ao Barreiro 

Antigo, renovando o tecido urbano513 e preservando as características do 

conjunto urbano; 

• A requalificação e revalorização de Alburrica-Quinta Braamcamp, através 

de uma intervenção que permitisse a valorização do património natural e 

cultural em presença, com a criação de um parque urbano e de um 

conjunto habitacional de qualidade; 

• A requalificação do eixo Rua Miguel Pais-Avenida da Liberdade514, com (i) a 

renovação do tecido urbano, (ii) a criação de um percurso pedonal 

ribeirinho, que se constituísse como um elemento indutor da 

reaproximação à frente ribeirinha e da fruição e contacto com os valores 

naturais e paisagísticos em presença, e (iii) a criação de instalações de 

apoio à náutica, que ordenassem a utilização do plano de água, 

melhorassem as condições de acesso à água e permitissem o 

desenvolvimento de novas actividades ligadas ao recreio náutico; 

• A requalificação e revalorização da frente ribeirinha compreendida entre o 

limite Sul da cidade e Palhais, com a criação um parque urbano ribeirinho, 

com funções de recreio/lazer e protecção/enquadramento. 

 

Entretanto, o processo de revisão do PDM foi iniciado em 2004, apontando os 

trabalhos já desenvolvidos para um novo modelo de organização territorial, alicerçado 

nos seguintes vectores: 

                                                      
513

 Com a renovação do tecido urbano das áreas consolidadas (substituição de edifícios existentes ou 
preenchimento de parcelas desocupadas) visa o Regulamento do PDM “a melhoria do ambiente urbano 
através da intervenção sistemática no domínio do tratamento dos espaços exteriores e do mobiliário 
urbano e em especial no controlo da qualidade arquitectónica”. Com o intuito de dinamizar social e 
economicamente estas áreas, foi ainda permitido que nos lotes habitacionais “o 1.º piso se destine à 
instalação de comércio, desde que seja garantido o acesso à via pública independentemente do piso 
habitacional” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/94, de 04 de Maio).  

514
 Correspondente às UOPG Rua de Miguel Pais – Frente/Rio, Novo Terminal Rodo-Ferro-Fluvial e 

Antiga Corticeira Rúbio. 
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• Uma nova rede de transportes que permita um perfil de afirmação sub-

regional da margem Sul da AML; 

• O desenvolvimento de novas funcionalidades e novas dinâmicas para os 

territórios da Quimiparque, que se possa interligar directamente com os 

vectores estratégicos de oportunidades socioeconómicas a potenciar; 

• A desvinculação de uma imagem industrial e de “decadência económica” 

do concelho; 

• A revitalização sócio-urbanística dos seus principais territórios urbanos; 

• A reutilização de determinadas zonas cruciais para a interconexão das 

dinâmicas urbanas, sociais e económicas – notavelmente, os territórios da 

Quimiparque junto às malhas urbanas e às frentes ribeirinhas, o corredor 

ferroviário e as novas utilizações deste, o terminal fluvial de passageiros; 

• A saída da região de Lisboa das regiões Objectivo 1 [Convergência] e a 

necessidade de potenciar novas formas de capitalização social e financeira 

e de produção de partenariados com vista às estratégias e aos projectos 

desejados. (Augusto Mateus & Associados, 2007b: 29) 

 

I.3.1.2. Planos de Urbanização – PU do Território da Quimiparque e Área Envolvente 

O processo de elaboração do PU do Território da Quimiparque e Área Envolvente 

foi encetado em 2008, num contexto em que (i) a existência de terrenos disponíveis 

com uma situação privilegiada e (ii) a perspectiva dos investimentos estruturantes para 

a AML no domínio dos transportes e acessibilidades, abriam novas oportunidades de 

desenvolvimento para o ARS, em geral, e para o Barreiro, em particular515.  

Neste contexto, e na sequência de dois estudos elaborados no âmbito da 

parceria de cooperação estratégica entre a Câmara Municipal do Barreiro (CMB) e a 

                                                      
515

 Neste conjunto de investimentos incluíam-se: a TTT, a Alta Velocidade Ferroviária (eixo Lisboa-
Madrid), o NAL, a PLP, a extensão da rede do MST (ligando, na 2.ª Fase, Corroios-Fogueteiro e, na 3.ª 
Fase, Fogueteiro-Barreiro) e a construção da ER10 (Barreiro-Seixal).   
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Quimiparque516 (actualmente Baía do Tejo, S.A.), reconheceu-se que “parecem existir 

condições muito propícias para projectar uma estratégia integrada para o futuro da 

cidade do Barreiro capaz de criar nela um novo tipo de centralidade urbana e regional” 

(Augusto Mateus & Associados, 2007a: 136), alicerçada num processo de regeneração 

integrado do território da Quimiparque capaz de valorizar o posicionamento 

estratégico regional do Barreiro e de promover a qualificação urbana, económica e da 

mobilidade neste território. Todavia, a suspensão dos projectos estruturantes supra 

referidos acabou por condicionar a viabilidade da estratégia de intervenção delineada. 

Importa, porém, perceber o posicionamento das frentes ribeirinhas neste PU por 

forma a interpretar as orientações subjacentes às dinâmicas de transformação deste 

território.  

Com efeito, as propostas delineadas nestes trabalhos, aprovadas em 2008 pela 

autarquia, informaram as linhas de orientação517 que constituíram a base 

programática para o conceito de intervenção materializado na Proposta do PU do 

Território da Quimiparque e Área Envolvente, a qual pretendeu “criar as condições do 

regime do uso e transformação do solo que permitam favorecer essa dinâmica de 

regeneração, abrindo espaço para a instalação de novas actividades de maior valor 

                                                      
516

 Esta parceria, formalizada por meio de um protocolo celebrado em 2006, constituiu o 
enquadramento para a realização dos seguintes estudos preparatórios do PU em análise: “Estratégia de 
Desenvolvimento Empresarial e Urbano do Barreiro” (Augusto Mateus & Associados, 2007a-2007b); 
“Quimiparque – Uma Estratégia de Desenvolvimento Urbanístico (Risco, 2007). 

517
 Traduzidas nos seguintes objectivos genéricos: (i) Reabilitar o espaço industrial, com projectos de 

referência que incorporem soluções de optimização dos recursos energéticos, enfatizando as qualidades 
cénicas do Tejo, e afirmando o município como uma Centralidade do ARS e da AML; (ii) Participar na 
lógica de afirmação da região no contexto das grandes regiões capitais europeias e valorizar o seu 
potencial de interface da Frente Atlântica; (iii) Modernizar e reforçar a competitividade das infra-
estruturas de conectividade regional/internacional marítimas e ferroviárias, participando ainda na lógica 
global da inserção da região nas redes transeuropeias de alta velocidade ferroviária; (iv) Promover um 
modelo territorial que potencie a mobilidade nas várias vertentes de transporte público privado, dando 
coerência a sistemas de corredores urbanos sub-regionais e valorizando a concentração do 
desenvolvimento suportado por lógicas de mobilidade em torno de sistemas de transportes públicos; (v) 
Criar uma rede de espaços para equipamentos e instalação de serviços avançados e actividades de I&D 
que contribuam para a afirmação da região como uma plataforma de serviços internacionais, em 
articulação com os Portos de Lisboa, Setúbal, Sines e PLP e NAL no [Campo de Tiro de Alcochete]; (vi) 
Requalificar a frente ribeirinha em contacto com o estuário do Tejo, promovendo a requalificação do 
passivo ambiental e ecológico a par com a criação de áreas de recreio e lazer, construindo também 
sistemas de preservação ambiental que colmatem os défices existentes, nomeadamente nos domínios 
dos efluentes e dos resíduos sólidos (CMB, 2008a: 6). 
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acrescentado, com maior grau de utilização de tecnologia e menos agressivas para o 

ambiente” (Risco, 2010: 10). Com uma extensa área de intervenção (cerca de 632 ha), 

a Proposta de PU procurou então: 

a) Assegurar a integração urbanística dos novos corredores de transporte 

(com destaque para a TTT e MST), minimizando o efeito barreira associado 

ao espaço-canal e promovendo a devida articulação destas redes, por 

forma a potenciar os efeitos directos e indirectos decorrentes da melhoria 

da acessibilidade (é o caso da Gare do Sul); 

b) Assegurar a articulação urbanística e funcional do território da 

Quimiparque com o tecido urbano consolidado da cidade do Barreiro, 

potenciada (i) pelos novos usos e funções a instalar naquele território, (ii) 

pela desactivação da infra-estrutura ferroviária entre as estações do 

Lavradio e Barreiro A, e (iii) pela relocalização e desactivação das oficinas 

de material ferroviário; 

c) Promover um zonamento estruturado por três centralidades (Núcleos da 

Gare do Sul, Praça Central e Núcleo de Recreio do Porto da Verderena) e 

assente em três zonas funcionalmente distintas.  

   

Relativamente às centralidades propostas, preconizou-se que a sua diferenciação 

resultasse das funções e usos dominantes. No caso do Núcleo da Gare do Sul (Figura 

189), a sua afirmação como centralidade assenta na localização do interface rodo-

ferroviário supra referido. Por sua vez, no Núcleo da Praça Central (Figura 190), nas 

imediações da qual foi proposta a localização no novo Terminal Fluvial de Passageiros, 

“desenha-se a grande praça em redor da qual se propõe a instalação de edifícios com 

funções simbólicas e de representação – culturais, direccionais, de comércio e lazer. A 

proximidade e a ligação ao parque urbano e o grande percurso de passeio ribeirinho 

em volta da grande represa que se inicia aqui, contribuirão também para que este seja 

um local de grande concentração de pessoas para a fruição do rio” (Risco, 2010: 23). 

Finalmente, para o Núcleo do Porto de Recreio da Verderena, por via da libertação dos 

terrenos do terminal fluvial e infra-estrutura ferroviária, o documento apontou a 
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criação de um pólo de lazer alicerçado numa marina, com uma potencial oferta 

diversificada de actividades de comércio e serviços na sua envolvente518.  

 

Figura 189. Vista aérea da Gare do Sul e Centro Empresarial 

 
Fonte: Risco, 2008. 

 

Figura 190. Vista aérea da Praça Central e Passeio Diagonal 

 
Fonte: RISCO, 2008. 

 

Quanto ao zonamento proposto (Figura 191), este assentou em três grandes 

zonas que, não tendo exclusividade de usos, têm as seguintes vocações:  

• Zona A – localizada a Nordeste da Península do Barreiro (zona a Leste do 

traçado proposto para a linha de Alta Velocidade, incluindo a zona urbana 

                                                      
518

 “Na zona [da marina] admite-se ainda a instalação de actividades económicas diversas ligadas ao 
recreio marítimo – pequenas reparações navais, etc. –, zonas de lazer nocturno, restauração, hotel, 
alguma habitação e quaisquer outras actividades que dinamizem a criação de um pólo de lazer” (Risco, 

2010: 24). 
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do Lavradio), vocacionada para actividades logísticas e industriais de médio 

porte. 

• Zona B – localizada no centro Norte da Península do Barreiro (zona a Oeste 

do traçado proposto para a linha de Alta Velocidade, a Norte do corredor 

ferroviário e até à malha urbana da cidade) vocacionada para actividades 

económicas diversificadas. 

• Zona C – localizada na zona histórica e consolidada da cidade do Barreiro 

(zona ribeirinha da foz do Rio Coina, freguesias da Verderena e do Alto 

Seixalinho), com usos mistos – habitação, comércio e serviços. (Cf. Augusto 

Mateus & Associados, 2007a: 137; Risco, 2010: 10) 

 

Figura 191. Área de Intervenção e Zonamento da Proposta de PU do Território da Quimiparque 
e Área Envolvente 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Risco (2010), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, 
i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Esta proposta permite perceber que, não obstante tratar-se de uma intervenção 

de regeneração de um extenso brownfield (e sua área envolvente), as preexistências 

não foram ignoradas no zonamento delineado (Figura 192).  
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Figura 192. Planta de Zonamento da Proposta do PU do Território da Quimiparque e Área 
Envolvente 

 
Fonte: Risco, 2010. 

 

Note-se que à Zona A corresponde a principal área de concentração industrial 

deste território (a LBC Tanquipor, a Fisipe, a Amoníaco de Portugal, a EDP Produção e a 

CPB – Companhia Petroquímica do Barreiro apresentavam-se, à data de elaboração do 

projecto deste instrumento, como as principais unidades industriais aqui instaladas). 

Este território mantém assim a sua vocação industrial, passível de reforço com a 
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eventual transferência de unidades instaladas na Zona B (e.g. Atlanpor, Sovena e 

Quimitécnica), pretendendo-se a sua afirmação como pólo industrial e logístico, 

valorizando as boas acessibilidades ferroviárias e marítimo-fluviais. Como é possível 

observar na Figura 193, o PU prevê a criação de uma barreira naturalizada – Parque 

Verde Urbano – entre as Zonas A e B, por forma a minimizar o impacte visual associado 

às actividades a desenvolver na primeira destas zonas. 

 

Figura 193. Vista aérea a partir do Pólo Logístico e Industrial 

 
Fonte: Risco, 2008. 

 

Na Zona B, a qualificação urbana e empresarial tira partido da libertação deste 

território relativamente a unidades de indústria pesada e procura valorizar as 

dinâmicas já instaladas519 de reconversão funcional, promovidas pela 

Quimiparque/Baía do Tejo520. Por outro lado, a relocalização da Atlanport 

proporcionaria a este território uma frente ribeirinha com boas acessibilidades 

marítimo-fluviais, numa área de transição com o núcleo urbano consolidado do 

                                                      
519

 É o caso do SalisPark, “um importante vector de atracção e de qualificação empresarial” (Augusto 
Mateus & Associados, 2007b: 45). 

520
 Quanto à resolução do passivo ambiental, a Quimiparque encetou – na sequência do Masterplan da 

Quimiparque – um conjunto de estudos para planear uma intervenção integrada. Estes foram 
desenvolvidos em duas fases: a primeira decorreu entre 2003 e 2006, e a segunda em 2006, apontando-
se para situações de contaminação dos solos, contaminação de águas subterrâneas e de resíduos 
depositados (Cf. Parque EXPO e CISED, 2008: 135-149). É ainda de notar que em 1997 a CMB promoveu 
a elaboração do Estudo dos Condicionamentos Ambientais no Complexo Industrial da Quimigal no 
Barreiro (incidindo sobre este complexo, Fisipe e Central Termoeléctrica). À semelhança dos terrenos da 
ex-Siderurgia Nacional, também aqui foi já encetado o processo de resolução do passivo ambiental, cuja 
conclusão deverá ocorrer até 2020. 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

485 

Barreiro. Beneficiando desta característica, assim como da configuração desta área de 

indústria portuária, o PU preconizou a sua valorização através da criação da grande 

represa e da relocalização do Terminal Fluvial de Passageiros. É também de referir que 

a desactivação do canal ferroviário a partir do Lavradio permite a constituição de uma 

extensa Alameda Central521 (com mais de 2,5 km), devidamente integrada na Estrutura 

Ecológica Urbana proposta por este instrumento (Figura 194). 

 

Figura 194. Diagrama da Estrutura Ecológica da Proposta do PU do Território da Quimiparque e 
Área Envolvente 

 
Fonte: Risco, 2010. 

 

Esta Estrutura Ecológica prevê ainda a revalorização ambiental da frente 

ribeirinha Nascente da área de intervenção, devidamente articulada com as funções 

ambientais a desempenhar pelo Corredor da Vala Real522, “estabelecendo 

                                                      
521

 Esta alameda “permite a materialização de um espaço de características próprias, sustentável para a 
utilização pedonal e para a criação de um «pulmão» arbóreo relevante. Constitui ainda um importante 
canal de deslocação pedonal facilitada entre a zona poente e nascente da península” (Risco, 2010: 36). 

522
 “A importância da constituição deste corredor está ligada à prioridade de estabelecer continuidade 

com o principal corredor de coesão ecológica do Barreiro, classificado a nível regional como corredor 
vital. Defende-se a ambição de estabelecer o fecho de um contínuo biologicamente produtivo, pelo 
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continuidades com os ecossistemas ribeirinhos da Baía do Montijo e da Moita e 

através dos sapais com o Parque José Afonso, da Baixa da Banheira” (Risco, 2010: 35). 

Por sua vez, na Zona C, as boas acessibilidades fluviais são potenciadas com a 

criação da infra-estrutura de apoio à náutica de recreio (na tipologia de marina), 

recuperando-se assim a proposta materializada no PDM em vigor. O terrapleno 

associado a este terminal é igualmente valorizado com a instalação de actividades 

comerciais, de serviços e habitação, ancoradas nesta nova centralidade.  

Finalmente, na dimensão patrimonial, os estudos preparatórios do PU 

apontavam para que fossem “consideradas estratégias de valorização cultural e 

potenciação de dinâmicas empresariais e urbanas na zona patrimonial do Bairro 

Operário (….)” (Augusto Mateus & Associados, 2007b: 47), na Zona B. Na Zona C 

propôs-se a “definição de estratégias de dinamização de espaços de lazer e de cultura 

na frente do Rio Coina, que façam emergir espaços de cultura e de lazer nas 

instalações das actuais oficinas ferroviárias (…)” (Augusto Mateus & Associados, 

2007b: 49). A Proposta do PU do Território da Quimiparque e Área Envolvente limitou-

se porém a identificar o património construído a salvaguardar, procedendo à sua 

integração no Plano Geral (Figura 195): 1 – Casa Museu Alfredo da Silva; 2 – Chaminé 

da CUF; 3 – Chaminé da CUF; 4 – Chaminé da Central Termoeléctrica do Barreiro523; 5 – 

Chaminé da AP – Amoníacos de Portugal; 6 – Bairro Operário de Santa Bárbara; 7 – 

Mausoléu de Alfredo da Silva; 8 – Rotunda das Máquinas da CP e Armazém Regional; 9 

– Oficinas Gerais da CP; 10 – Estação Sul e Sueste (Risco, 2010: 41-42). 

 

 

 

 

 

 

                                                      

interior do território, entre o Tejo e a Mata da Machada num percurso superior a 5,5 km ligando e 
beneficiando a população residente do Barreiro” (Risco, 2010: 34-35). 

523
 Este elemento foi entretanto demolido, na sequência da desactivação (em 2009) e subsequente 

desmantelamento desta central termoeléctrica (em 2011). 
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Figura 195. Património edificado a manter e a salvaguardar de acordo com o PU do Território 
da Quimiparque e Área Envolvente 

 
Fonte: Risco, 2010. 

 

Para além deste património industrial, merece ainda referência o património 

histórico-cultural existente na área de intervenção que, para além dos bairros 

operários da antiga CUF e do Mausoléu de Alfredo da Silva, inclui: a Casa-Museu 

Alfredo da Silva e o Museu Industrial e Centro de Documentação. 

Em suma, esta análise coloca em evidência a prossecução de uma estratégia de 

regeneração de um extenso território que, alicerçada na centralidade conferida pelas 

novas acessibilidades (e pelos seus efeitos directos, indirectos e induzidos), corporiza 

um processo de intervenção que reconhece a importância económica da manutenção 

das actividades industriais herdadas do segundo regional ciclo de industrialização 

moderna, enquanto actividades produtivas geradoras de emprego e estruturantes no 

processo de afirmação de um pólo industrial e logístico no contexto da AML 
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(privilegiando para tal um zonamento coerente que procura compatibilizar usos e 

funções524) – Zona A. Isto não descurando o potencial de valorização das frentes 

ribeirinhas estuarinas para a fixação de indústrias de base tecnológica e conhecimento, 

habitação, espaços verdes e equipamentos diferenciados (Zona B), assim como para o 

desenvolvimento de actividades relacionadas com o turismo, recreio e lazer (Zonas B e 

C). Importa ainda ter em conta a revalorização ambiental da frente ribeirinha Nascente 

da área de intervenção (em articulação com os espaços naturais – e.g. área de sapal – 

e naturalizados – e.g. Parque José Afonso) e a conservação e valorização de património 

arquitectónico, industrial e civil. Neste caso, essencialmente com o objectivo de 

manter elementos simbólicos de referência, atributos de “memória do lugar” (Figura 

196). 

 

Figura 196. Mausoléu de Alfredo da Silva (i) e Chaminé da CUF (ii), Barreiro 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

I.3.1.3. Planos de Pormenor 

Do conjunto de PP em vigor no concelho do Barreiro (PP Casquilhos, PP Quinta 

da Lomba e PP Quinta dos Arcos/Quinta das Canas), apenas um incide espacialmente 

sobre a frente ribeirinha: PP Quinta dos Arcos/Quinta das Canas (Figura 197).  

 

                                                      
524

 Ainda que encerrando alguma incerteza decorrente da inexistência, à data da elaboração da Proposta 
de Plano, de Portaria regulamentadora do Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, no que respeita aos 
critérios de referência para a fixação de distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos 
classificados como de “nível superior de perigosidade” (são os casos da LBC – Tanquipor, Fisipe e 
Amoníaco de Portugal) e as áreas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e 
zonas ambientalmente sensíveis (Cf. Risco, 2010: 54). 

(i) (ii) 
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Figura 197. Área de intervenção do PP Quinta dos Arcos/Quinta das Canas 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Declaração de Publicação da Alteração do PP Quinta dos 

Arcos/Quinta das Canas, de 30 de Maio de 1995, sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-
cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

O PP actualmente em vigor, datado de 1995, resultou da alteração e substituição 

integral do PP aprovado em 1980525. Este instrumento concretiza uma proposta de 

organização espacial, para a sua área de intervenção (definindo as áreas de 

implantação dos lotes, os usos permitidos e as orientações a seguir nos processos de 

licenciamento de operações de loteamento), que privilegiou os usos habitacionais, 

prevendo a instalação de actividades económicas, equipamentos e serviços nos 

edifícios habitacionais.  

Note-se que, tal como é possível observar na Figura 197, o sector Sul da área de 

intervenção deste PP mantém-se actualmente como espaço expectante. Na articulação 

com o plano de água estuarino, o PP propôs apenas a criação de um eixo marginal (Rua 

                                                      
525

 A Declaração de Alteração do PP Quinta dos Arcos/Quinta das Canas foi publicada em Diário da 
República (2.ª Série) em 30 de Maio de 1995. 
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de Maputo) no sector Norte526, servido por estacionamento e ladeado por um espaço 

verde linear ao longo desta via527.  

Por outro lado, importa referir que em 2008, na sequência da apresentação do 

Programa de Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo (PROURB) – documento 

estratégico que é analisado adiante –, e tendo como enquadramento as orientações 

aqui estabelecidas, foram lançados os termos de referência para a elaboração do PP de 

Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo528. Com este instrumento visava-se a 

revitalização deste território529 (Figura 198), destacando-se a reabilitação de edifícios, 

a requalificação do espaço público e a dinamização socioeconómica da área de 

intervenção, mantendo a morfologia e as características arquitectónicas do conjunto 

urbano, assim como preservando a sua imagem e o património cultural existente, 

como forma de manter a sua identidade. Contudo, a não aprovação da candidatura do 

Projecto “Barreiro Vivo” formalizada pela CMB (com base no trabalho desenvolvido no 

âmbito do PROURB), acabou por se traduzir na não prossecução dos procedimentos 

para aprovação e ratificação deste PP.  

 

 

                                                      
526

 Numa primeira versão do documento foi proposto um layout que previa a implantação de lotes em 
terrenos mais próximos do plano de água. Todavia, por razões de natureza ambiental, o layout foi 
reformulado, passando a ter a configuração plasmada na Declaração de Alteração deste PP. 

527
 Como se verá adiante, a frente ribeirinha deste sector foi entretanto objecto de uma intervenção de 

requalificação. 

528
 Note-se que já em 1996 tinha sido elaborada uma proposta de PP para este território, tendo a 

mesma sido aprovada pela CMB e submetida a consulta por parte da CCRLVT. Todavia, não foram 
concluídos os procedimentos para tornar eficaz este instrumento (Cf. CMB, 2008c).  

529
 Constituíam objectivos gerais para a elaboração do PP: (i) Protecção do património cultural 

construído; (ii) Reabilitação dos edifícios e do conjunto urbano em especial, assim como a requalificação 
dos espaços públicos existentes, assegurando a preservação da imagem e ambiente urbanos com o 
sentido de reforçar o “espírito do lugar”; (iii) Manutenção da morfologia e escalas urbanas, bem como 
da tipologia arquitectónica dos edifícios com vista à sustentação da sua integridade e homogeneidade 
como conjunto urbano; (iv) Promover a ligação do antigo centro urbano da cidade com o seu centro 
actual, de construções e espaços urbanos mais recentes, assegurando a sua articulação de modo a 
fomentar o desenvolvimento sustentável da cidade; (v) Definir as condicionantes formais e funcionais a 
considerar nos projectos que visem intervenções urbanas na zona antiga da cidade; (vi) Recuperar o 
parque habitacional e actividades económicas existentes, estimular o preenchimento dos vazios urbanos 
e preservar os edifícios de características notáveis, assim como implementar diversos equipamentos de 
apoio; (vii) Incorporar critérios de sustentabilidade e qualidade ambiental; (viii) Incorporar preceitos de 
mobilidade e acessibilidade ao Barreiro Antigo (CMB, 2008c: 7). 
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Figura 198. Área de intervenção da Proposta de PP de Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMB (2008c), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Não obstante, no âmbito deste processo, o Barreiro Antigo foi constituído como 

ARU530, para a qual têm vindo a ser estabelecidos vários incentivos à reabilitação 

urbana, nomeadamente ao nível dos benefícios fiscais. 

 

I.3.2. Documentos Estratégicos  

I.3.2.1. Renovação Urbanística no Barreiro – Para um Modelo Urbano de 

Desenvolvimento Avançado 

O documento Renovação Urbanística no Barreiro – Para um Modelo Urbano de 

Desenvolvimento Avançado (MUDA), apresentado em 2001, foi promovido pela CMB 

na sequência da obsolescência funcional do território da Quimiparque e da 

prossecução de algumas operações pontuais de reconversão levadas a cabo pela 

entidade gestora deste espaço (Cf. Risco, 2001: 7). Pretendeu assim a autarquia dotar-

                                                      
530

 Aviso n.º 9976/2012 (Município do Barreiro), de 24 de Julho. 
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se de um estudo que apresentasse uma perspectiva global para este território e que 

equacionasse a sua articulação com o território envolvente.  

Com efeito, (i) ponderando a estrutura de ocupação da Quimiparque e o passivo 

ambiental existente, (ii) considerando os modelos adoptados em operações de 

regeneração referenciadas como casos internacionais de sucesso, e (iii) discutindo 

diferentes conceitos de intervenção, o documento em apreço propôs um modelo 

urbano assente em três pilares enquadrados pelo novo paradigma energético: 

Renovação, Inovação e Tradição (Figura 199). Pilares que pretendiam ser “as pontas de 

uma estrutura em triângulo onde se irão modelar os novos territórios urbanos da 

cultura e do lazer (…) desde o recreio náutico à escultura urbana, passando pelos 

espaços museológicos e tecnológicos alternativos, pelas paisagens naturais/artificiais 

de controle de poluição e/ou índole educacional ou por novos tipos de actividades 

desportivas” (Risco, 2001: 57).  

 

Figura 199. Diagrama do modelo MUDA 

 
Fonte: Risco, 2001. 

 

A proposta do MUDA assentou então numa intervenção integrada, 

consubstanciada nos seguintes objectivos: (i) Correcção das actuais disfuncionalidades 
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ambientais e requalificação ambiental do território a intervencionar; (ii) Barreiro com 

um Sistema Integrado de Energias Renováveis (SIER); (iii) Pólo de Excelência Técnico-

Científica; (iv) Manutenção da vocação industrial; (v) Transportes e Logística 

sustentáveis; (vi) Construção sustentável; (vii) Uma nova paisagem urbana; (viii) Lisboa 

das duas margens (Cf. Risco, 2001: 58-59). Embora sem sequência imediata, as 

orientações e objectivos estabelecidos pelo MUDA foram posteriormente recuperados 

pelos estudos Estratégia de Desenvolvimento Empresarial e Urbano do Barreiro (2007) 

e Quimiparque – Uma Estratégia de Desenvolvimento Urbanístico (2007), que serviram 

de suporte à elaboração do PU do Território da Quimiparque e Área Envolvente. 

 

I.3.2.2. Masterplan da Quimiparque 

No ano seguinte à apresentação do MUDA foi desencadeada, por iniciativa da 

Quimiparque (em articulação com a CMB), a elaboração do Masterplan da 

Quimiparque. Este documento procurou definir um conjunto de linhas de orientação 

para o desenvolvimento deste território, tirando partido das novas acessibilidades 

locais e regionais que a construção da TTT deveria assegurar, assim como da 

subocupação do parque industrial (note-se que, à data, a Quimiparque tinha cerca de 

50% do território livre) e das oportunidades proporcionadas pela sua situação 

geográfica, nomeadamente no que se refere ao enquadramento paisagístico – e valor 

cénico associado –, proporcionado pela abertura ao Estuário do Tejo (Figura 200).  
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Figura 200. Identificação das zonas com potencial para alteração de uso do solo 

 
Fonte: Ideias do Futuro, 2002. 

 

Neste contexto, e tendo por base as opções anteriormente materializadas no 

Plano de Ordenamento da Quimiparque – Barreiro (1994-1995)531, o Masterplan 

estabeleceu como grandes objectivos: 

• Requalificação do território e da sua envolvente; 

• Dar uma nova centralidade à cidade do Barreiro; 

• Preparar o território para enquadrar as novas acessibilidades previstas, ou 

a prever; 

• Definição do papel do território no âmbito da AML e a sua articulação com 

outros programas metropolitanos ou nacionais; 

• Maximizar os factores positivos do território e minimizar os negativos, 

coordenando o faseamento da intervenção; 

• Analisar os modelos de referência para o território com estas 

características e potenciar a intervenção com esses ensinamentos; 

                                                      
531

 Não obstante este documento não se ter tornado eficaz, devido a diversos condicionalismos 
externos, o mesmo acabou por nortear as transformações posteriormente ocorridas no território da 
Quimiparque, nomeadamente no que se refere à criação de condições para a instalação de novas 
empresas (Cf. Ideias do Futuro, 2002).  
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• Definição da estratégia a implementar e, desde logo, deixar no programa 

uma noção clara do caminho a seguir; 

• Enquadrar e apresentar as soluções de forma apelativa. (Ideias do Futuro, 

2002) 

 

Ainda que o território da Quimiparque seja entendido no documento como uma 

oportunidade efectiva para a expansão da cidade do Barreiro, o zonamento proposto 

acabou por alicerçar-se na estrutura de ocupação pré-existente (Figura 201). Com 

efeito, as principais transformações de usos deveriam ocorrer a Poente e a Nascente. 

No primeiro caso através da criação de uma zona de habitação e comércio (incluindo a 

construção de uma infra-estrutura de apoio à náutica de recreio, i.e., uma marina532) – 

Figura 202 –, com a qual se pretendia constituir uma nova frente de cidade. Por sua 

vez, a Nascente apontou-se para a criação de uma reserva estratégica ambiental, onde 

deveria ser construída a futura ETAR. No caso das zonas de vocação eminentemente 

industrial e de serviços, importa ainda destacar a proposta de consolidação de um 

Office Park na frente ribeirinha Norte, a Poente do canal da TTT, para o qual se colocou 

a possibilidade de instalação de um pólo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
532

 Para além desta infra-estrutura, o Masterplan da Quimiparque avançou ainda com a proposta de 
criação de um centro hípico, um complexo de ténis, um complexo de piscinas e um campo de golf, no 
domínio do recreio e desporto, sendo ainda de assinalar a consideração de hotéis, um centro comercial 
com áreas de lazer e um parque urbano. No domínio da cultura, os equipamentos de referência incluíam 
um Pavilhão Multiusos (Centro Cultural), um Museu da Ciência e uma Biblioteca Municipal.  
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Figura 201. Zonamento proposto pelo Masterplan da Quimiparque 

 
Fonte: Adaptado de Ideias do Futuro (2002), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, 

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura 202. Vistas parciais da área de intervenção do Masterplan da Quimiparque 

  
Fonte: Extraído de Ideias do Futuro, 2002. 

 

Tratando-se de um documento que pretendia constituir-se como uma base de 

trabalho (apontando-se para 2003 o arranque dos PP, planos sectoriais e projectos de 

loteamento sectoriais), a sua análise coloca em evidência a necessidade de uma maior 

concretização das ideias gerais e conceitos de intervenção (e.g. no que diz respeito à 

forma de articulação e complementaridade entre zonas), nomeadamente através da 
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sua materialização num modelo territorial. No mesmo sentido, a resolução do passivo 

ambiental e a sua consideração no zonamento e faseamento da execução do 

Masterplan, constitui outra dimensão relevante cuja ponderação o documento não 

acautela. Certo é que esta iniciativa da Quimiparque acabou por não ter sequência. 

 

I.3.2.3. Programa de Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo 

Em 2008 foi apresentando o PROURB, documento que partiu do reconhecimento 

da acentuada degradação física e desvitalização económica e social do território de 

intervenção533 (Figura 203).  

 

Figura 203. Área de intervenção PROURB 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de CMB (2008b), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

                                                      

533
 Aspecto que havia determinado anteriormente a sua classificação como área crítica de recuperação e 

reconversão urbanística (Decreto n.º 35/96, de 26 de Novembro), sendo evidentes, segundo este 
diploma, “as insuficiências nas áreas das infra-estruturas urbanísticas, onde se encontram numerosos 
edifícios em estado de abandono, bem como as deficiências dos edifícios existentes, no que se refere às 
condições de solidez, segurança e salubridade, [que] atingem uma gravidade tal que só com a tomada 
de providências urgentes se permitirá obviar eficazmente aos inconvenientes e perigos inerentes às 
mencionadas situações”.   
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Dotado de assinalável interesse histórico e patrimonial534, o documento 

estabeleceu como orientação a revitalização do núcleo antigo do Barreiro (nas 

dimensões física, ambiental, económica e social), alicerçando a sua intervenção na: (i) 

aplicação dos mecanismos alcançados pelo estatuto de área crítica de recuperação e 

reconversão urbanística; (ii) implementação da “discriminação positiva” prevista no 

novo regulamento de taxas e licenças do município; (iii) proposta de “minoração e 

majoração” do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); (iv) intervenção no património 

edificado e no espaço público; e, (v) elaboração de candidaturas a iniciativas regionais, 

nacionais ou internacionais tendentes à concessão de subsídios, apoios ou subvenções 

à regeneração de áreas urbanas.  

Em conformidade, e com base no PROURB, foi submetida, em 2009, a 

candidatura “Barreiro Vivo” ao PORL 2007-2013 (Parcerias para a Regeneração 

Urbana), assente em três eixos estratégicos:  

• Eixo 1 – Coesão social e qualificação da população535.  

• Eixo 2 – Qualificação do território536. 

• Eixo 3 – Dinamização económica537. (CMB, 2009)  

 

Tal como referido anteriormente, a não aprovação desta candidatura inviabilizou 

a prossecução do conjunto de orientações estabelecidas pelo Programa.  

 

                                                      
534

 Tal como é reconhecido pelo Decreto n.º 35/96, de 26 de Novembro. 

535
 Neste eixo foram consideradas, entre outras, as seguintes acções de cariz cultural: Reabilitação 

funcional do Edifício da Casa da Cerca – Residência Universitária do Instituto Politécnico; Renovação do 
Edifício do Teatro de Ensaio do Barreiro; Reabilitação Funcional da Escola Conde Ferreira para Escola de 
Artes Performativas do Barreiro; Requalificação da Sede do Cineclube do Barreiro e aquisição de 
equipamento para projecção exterior; Reabilitação e Adequação do Edifício Café Barreiro a edifício 
multifunções (Cf. CMB, 2009). 

536
 Do conjunto de acçõs incluídas neste eixo destacam-se: Dotação de iluminação pública; 

Requalificação e Dinamização da Praça Bento de Jesus Caraça e do Largo Nossa Senhora do Rosário; 
Requalificação Urbana das ruas estruturantes do Barreiro Antigo e Núcleo Medieval; Recuperação e 
qualificação de várias Travessas (Cf. CMB, 2009). 

537
 Este eixo contemplou (i) a realização e execução do Projecto de Marketing Comercial, e (ii) a dotação 

de sistemas de wireless nas Praças do Barreiro Antigo (Cf. CMB, 2009). 
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I.3.2.4. Plano Municipal de Ambiente do Barreiro 

Apresentando-se como “um instrumento de política e gestão municipal na área 

do desenvolvimento ambientalmente sustentável” (FARINHA et al., 2008: 3), o Plano 

Municipal de Ambiente do Barreiro (PMAB), aprovado em 2010, elegeu a articulação 

do Barreiro no contexto da “cidade de duas margens” (proposta pelo PROT-AML), 

como um dos eixos de concretização da visão estratégica538, propondo a este nível: (i) 

aproveitar a centralidade geográfica na “Cidade Região” de Lisboa, reforçada através 

das novas acessibilidades e da localização do NAL; aproveitar o elevado valor 

ambiental, económico e sócio-cultural da extensa frente ribeirinha (FARINHA et al., 

2008: 11). 

Neste âmbito, o documento apresentou um amplo conjunto de propostas de 

intervenção nas frentes ribeirinhas estuarinas do concelho do Barreiro539 (Quadro 31) 

centradas na revalorização ambiental deste território e na reabilitação do património 

construído aqui existente. No âmbito da primeira abordagem destaca-se (i) a proposta 

de classificação do sapal e várzea de Coina como área protegida, (ii) a criação de 

centros de interpretação ambiental, postos de observação de aves e quintas 

pedagógicas, assim como (iii) a criação de infra-estruturas e equipamentos que 

potenciem a fruição dos valores naturais e paisagísticos associados ao plano de água 

(e.g. criação de um centro de canoagem e de uma rede de vias cicláveis).  

No que se refere à segunda abordagem, importa destacar (i) as propostas de 

reabilitação de património construído e sua constituição como núcleos museológicos 

ou espaços de suporte a actividades culturais (e.g. Núcleo Naval da Telha, Núcleo 

Museológico da Pesca e Seca do Bacalhau, Museu Ferroviário) ou comerciais/serviços 

(nas áreas da turismo, comércio e restauração – e.g. reconversão da Quinta 

Braamcamp), e (ii) a proposta de requalificação da frente ribeirinha de Coina. 

 

                                                      
538

 A Visão Estratégica para um Barreiro Sustentável pretende “transformar o Barreiro num território 
próspero, atractivo, com uma elevada qualidade de vida, uma boa coesão do tecido social num quadro 
ambientalmente sustentável” (FARINHA et al., 2008: 11). 

539
 Incidindo particularmente em três sectores: frente ribeirinha do Rio Coina; área de Alburrica-Quinta 

Braamcamp; e, Ponta da Passadeira.  
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Quadro 31. Propostas de Acção do PMAB com incidência nas frentes ribeirinhas 

Área de 
Intervenção 

Acção Descrição Técnica 

Sapal e Várzea 
de Coina 

Classificação do 
Sapal e Várzea 

como área 
protegida 

Salvaguarda das características e biodiversidade do sapal e várzea de Coina 
através da apresentação de uma proposta de classificação para área 
protegida de âmbito local ou regional. 

Criação do Centro 
de Interpretação 

Ambiental 

Recuperação do antigo Moinho de Maré de Coina e sua transformação 
numa infra-estrutura de acolhimento aos visitantes do sapal e várzea de 
Coina, de forma a divulgar o importante património histórico-cultural 
existente e contribuir para a sensibilização e educação ambiental de 
visitantes e dos alunos do concelho. 

Criação do Posto 
de Observação de 

Aves  

Dotação da zona ribeirinha de Coina, junto ao sapal, de um posto de 
observação de aves, fomentando desta forma o conhecimento dos 
visitantes acerca do ecossistema e da sua riqueza em avifauna. 

Requalificação do 
Largo da Feira e 
Zona Ribeirinha 

Requalificação do Largo da Feira e da zona ribeirinha do Rio Coina, 
devolvendo as margens ao uso da população e criando um espaço de apoio 
às ciclovias propostas e às hortas comunitárias. 

Criação da Quinta 
Pedagógica do 

Porto da Romagem 

Tirando partido das infra-estruturas e animais existentes nesta quinta 
ribeirinha, propõe-se a criação de uma quinta pedagógica que permita o 
contacto directo das crianças com os animais e com o meio rural. 

Quinta dos 
Moinhos e 

Vale Romão 

Criação do Núcleo 
do Moinho de 

Maré de Palhais 

Pretende-se transformar o Moinho de Maré de Palhais num núcleo 
museológico dedicado aos moinhos de maré e à subsequente actividade de 
moagem, tendo como objectivo conservar in situ e em funcionamento o 
moinho de maré e promover, proteger e dinamizar o património 
molinológico do concelho do Barreiro, aproveitando os recursos numa 
estratégia de desenvolvimento local sustentável, atenta aos interesses e à 
participação da comunidade. 

Requalificação do 
Montado de Sobro 

Esta proposta tem como principais objectivos a requalificação do montado 
de sobro existente entre a EN10-3 e o Rio Coina, de modo a restituir à zona 
o seu habitat natural e permitir a realização de actividades compatíveis com 
a sua renaturalização. 

Musealização dos 
Fornos de Cal de 

Palhais 

Esta acção tem como objectivo proceder à musealização dos Fornos de Cal 
de Palhais de forma a conservar, a valorizar e a divulgar este testemunho 
histórico que faz parte da memória colectiva concelhia. 

Quinta da 
Azinheira 

 

 

 

Criação do Núcleo 
Naval da Telha 

Pretende-se transformar um dos espaços da Seca de Bacalhau num Núcleo 
Naval, tendo como objectivo transmitir a memória do lugar da Ribeira das 
Naus na Azinheira Velha e a sua importância para a época dos 
Descobrimentos e demonstrar as técnicas artesanais de construção de 
modelos de embarcações, exibindo, interpretando e valorizando o 
património naval do Estuário do Tejo. 

Criação de um 
Centro de 
Canoagem 

Dotação do lugar do antigo Estaleiro Naval da Telha com um Centro de 
Canoagem para o incentivo da prática desta modalidade, tendo como 
objectivo aproximar a população ao rio, dando a conhecer a beleza natural 
das suas margens, o seu valor ecológico, a cultura e os modos como as 
populações se relacionam ou relacionaram com o Rio Coina. 

Criação do Núcleo 
Museológico da 
Pesca e Seca do 

Bacalhau 

Revitalização do local da antiga Fábrica de Secagem de Bacalhau através da 
promoção de um núcleo museológico sobre a arte da pesca e seca do 
bacalhau. Tem como objectivo conservar in situ esta indústria, aproveitando 
os recursos numa estratégia de desenvolvimento local sustentável, atenta 
aos interesses e à participação da comunidade.  

Criação de um 
Parque de 
Campismo 

Implementação de uma infra-estrutura para campistas, promovendo deste 
modo uma forma acessível de pernoitar no concelho. 
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Área de 
Intervenção 

Acção Descrição Técnica 

Ponta do 
Mexilhoeiro, 

Quinta 
Braamcamp e 

Alburrica 

Criação do Centro 
de Documentação 

e Informação 
sobre os 

Corredores Verdes 

Criação de uma estrutura de suporte que permita centralizar, disponibilizar 
e promover a circulação de informação ambiental e, mais especificamente, 
sobre os Corredores Verdes do Concelho. Poder-se-á complementar o 
centro com um Internet Café e uma pequena exposição alusiva aos Moinhos 
de Maré. 

Dinamização de 
Alburrica 

Esta acção visa imprimir um uso à área de Alburrica complementar ao 
actualmente existente, de modo a levar mais pessoas a esta área e permitir 
o desenvolvimento de actividades artísticas, económicas, como a oferta de 
um turismo de qualidade no local, com especial interesse pela proximidade 
à praia e consequente uso na época balnear. Esta acção inclui a recuperação 
dos três antigos moinhos de maré aqui existentes conferindo-lhes uso de 
apoio às artes e tradições locais e uso habitacional (para fins turísticos), 
promovendo-se ainda a reabilitação funcional de uma caldeira. 

Reconversão do 
Uso da Quinta 

Braamcamp 

Reconversão do espaço da Quinta do Braamcamp, e o seu uso actual, de 
modo a potenciar e a dinamizar toda a zona, tornando-a mais apelativa e 
atractiva para o usufruto pela população residente e visitantes do concelho. 
Esta proposta inclui ainda a criação de um estabelecimento hoteleiro, a 
instalação de um restaurante com vista panorâmica sobre a caldeira, a 
criação de uma escola de remo e a criação de um aldeamento típico de 
pescadores na zona ocupada por pescadores na Ponta do Mexilhoeiro. 

Ponta da 
Passadeira 

Criação do Posto 
de Observação de 

Aves 

Criação de um posto de observação de aves na Ponta da Passadeira, 
permitindo que os visitantes tomem conhecimento do ecossistema aqui 
existente e da sua riqueza em avifauna. 

Requalificação da 
Ponta da 

Passadeira 

Requalificação da Ponta da Passadeira com o objectivo de assegurar a 
compatibilização da conservação do património natural (através da 
valorização das características ambientais e da diversidade ecológica) com o 
lazer e usufruto diversificado da população nesta área. 

Vias Cicláveis Criação de uma 
Rede de Vias 

Cicláveis 

Criação de uma rede de vias cicláveis de apoio à mobilidade e com fins de 
recreio e lazer. Neste âmbito incluem-se vários percursos com incidência na 
frente ribeirinha (Vias Cicláveis do Tejo, da Ponta da Passadeira, Ribeirinha e 
de Coina – Figura AIII-44, Anexo III), que privilegiam o contacto com os 
valores naturais, paisagísticos e culturais em presença. 

Nova Alameda 
Urbana 

Criação do Museu 
Ferroviário do 

Barreiro 

Criação de um espaço museológico dedicado aos caminhos-de-ferro do 
Barreiro que testemunhe aspectos da ferrovia (sistema e modo de 
transporte) e da vivência de uma comunidade ferroviária imigrante e da sua 
importância na história industrial e operária do concelho do Barreiro. 

Rotas Criação da Rotas 
Temáticas 

Criação das Rotas Industrial, dos Descobrimentos e Azul, as quais 
preconizam a valorização do património natural e cultural em presença para 
fins culturais, recreativos e de lazer. 

Fonte: Elaboração própria com base em FARINHA et al., 2008. 
 

Deste amplo conjunto de propostas, salienta-se a execução de duas por parte da 

CMB, ambas no domínio da revalorização ambiental das frentes ribeirinhas: criação do 

Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal de Coina540 e constituição 

                                                      
540

 De acordo com a CMB, este projecto tem como missão “conceber e implementar acções de educação 
e sensibilização ambiental junto da população, promovendo uma consciência ambiental crítica e a 
adopção de comportamentos ecológicos”, assim como “dar a conhecer a Mata da Machada e o Sapal do 
Rio Coina, e promover a sua preservação através da vivência e partilha de experiências de carácter 
ambiental” (CMB, 2013). 
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da Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada541 (Figura 

204). 

 

Figura 204. Limites da Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da 
Machada, Barreiro 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Regulamento n.º 427/2012 (Município do Barreiro), 
de 16 de Outubro, sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, 

AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

I.3.3. Projectos de Referência 

Para além das intervenções propostas no âmbito dos instrumentos de 

planeamento territorial e documentos de natureza estratégica, as frentes ribeirinhas 

                                                      
541

 Aprovada em 2012 o seu Regulamento (Regulamento n.º 427/2012, de 16 de Outubro) foi publicado 
em Diário da República em 16 de Outubro. De acordo com este diploma, são objectivos da Reserva 
Natural: a conservação da natureza e da biodiversidade e a valorização do património natural e 
paisagístico como pressupostos de um desenvolvimento sustentável; a promoção das actividades de 
educação ambiental como pressuposto de uma relação mais harmoniosa entre o homem e o ambiente; 
a promoção da investigação científica indispensável ao conhecimento dos valores naturais em presença, 
numa perspectiva de educação ambiental; e, a criação de áreas de recreio ao nível local, promovendo o 
repouso e actividades ao ar livre, em equilíbrio com os valores naturais salvaguardados.  



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

503 

estuarinas do concelho do Barreiro foram igualmente trabalhadas no âmbito de vários 

projectos de intervenção.  

O primeiro, sem eficácia, data de 1973 e materializa uma proposta de 

revitalização da área de Alburrica alicerçada nos valores naturais e enquadramento 

paisagístico deste território, propondo a sua reconversão num espaço polifuncional, 

com áreas residenciais, áreas de comércio e serviços e áreas de recreio e lazer, 

estruturadas em torno do plano de água estuarino e caldeiras dos moinhos de maré – 

Figura 205. Como se verá adiante, não obstante o seu âmbito espacial de intervenção 

mais restrito, alguns destes projectos materializaram as opções estratégicas de 

desenvolvimento territorial assumidas por instrumentos de planeamento territorial e 

documentos estratégicos. 

 

Figura 205. Proposta de intervenção na área de Alburrica, Barreiro (1973) 

 
Fonte: Extraído de APL, 1990. 

 

Ainda no início dos anos 1990, o Parque Ambiental do Barreiro, enquanto 

projecto embrionário de “área protegida municipal” (Cf. CMB, 1992: 2), constituiu um 

destes projectos de referência. Aprovado em 1992 pela CMB, compreendeu a área 

classificada como REN na frente ribeirinha do Rio Coina (entre as freguesias de Palhais 

e Coina) e a área de várzea de Coina, que foi posteriormente reconhecida no PDM do 
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Barreiro. Reconhecendo-se os valores ecológicos e paisagísticos em presença, este 

projecto de revalorização ambiental promoveu um conjunto de iniciativas no domínio 

da sensibilização ambiental nos anos subsequentes542. Todavia, tal como é 

reconhecido pela CMB, não veio a registar o desenvolvimento previsto aquando da sua 

constituição. Ainda assim, esta iniciativa lançou as bases para a criação da Reserva 

Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada. 

Mais recentemente, foram desencadeados vários projectos de requalificação das 

frentes ribeirinhas do Barreiro, com enfoque nas frentes Norte e Poente desta cidade. 

São os casos das intervenções materializadas na criação do Passeio Ribeirinho Augusto 

Cabrita, do Projecto REPARA e do Programa Polis (Figura 206). 

 

Figura 206. Área de intervenção do Projecto REPARA e Programa Polis Barreiro 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

                                                      
542

 Nomeadamente por via de um Protocolo celebrado entre a CMB e o Corpo Nacional de Escutas, que 
tinha como objectivos: (i) mobilizar a população em geral e as organizações juvenis para a necessidade 
de preservar o ambiente procurando gerar e desenvolver uma verdadeira cultura ambiental; (ii) 
valorizar o património natural e histórico dos limites do [Parque Ambiental do Barreiro]; (iii) consignar 
esforços no sentido de integrar o [Parque Ambiental do Barreiro] na área protegida municipal; e, (iv) 
promover actividades que proporcionam uma forte vivência colectiva (Cf. CMB, 1993: 2). 
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Quanto ao projecto de requalificação da frente ribeirinha Norte (Barreiro Antigo) 

– Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita (2009)543 –, este foi promovido pela APL (em 

articulação com a CMB). Contemplou – para além dos trabalhos de reabilitação da 

protecção marginal –, o arranjo do espaço público e qualificação da oferta de 

equipamentos de apoio a actividades desportivas e de lazer (e.g. reabilitação do 

passeio marginal, criação de uma ciclovia e dotação do espaço com equipamentos de 

manutenção física ao ar livre) – Figura 207. Esta intervenção de requalificação visou, 

assim, a melhoria das condições de suporte à fruição desta frente ribeirinha e o 

reforço da sua atractividade enquanto espaço recreativo e de lazer que proporciona 

um enquadramento cénico privilegiado sobre o Estuário do Tejo (Mar da Palha) e 

cidade de Lisboa.  

 

Figura 207. Intervenção no Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita (Barreiro) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Na continuidade territorial da área de intervenção deste projecto, no sentido 

Poente, foi aprovada, em 2010, a candidatura do Projecto de Regeneração 

Programada da Área Ribeirinha de Alburrica (REPARA) ao PORL 2007-2013. Com uma 

área de intervenção de 73,4 ha, que se estende por aproximadamente 5 km de frente 

ribeirinha, este projecto de requalificação urbana e revalorização ambiental 

                                                      
543

 Este projecto contemplou duas fases. Na 1.ª Fase procedeu-se à reabilitação e consolidação da 
protecção marginal, enquanto que a 2.ª Fase consistiu na requalificação do passeio ribeirinho. Note-se 
que já em 1996 a APL havia desenvolvido obras de recuperação da muralha, sendo que no ano seguinte 
a CMB procedeu à requalificação do passeio ribeirinho. 
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compreende os seguintes territórios: Alburrica544, Rua Miguel Pais, Avenida Bento 

Gonçalves e Barreiro Antigo545. Para além das obras no domínio do saneamento 

básico546, que representam um passo importante para a revalorização ambiental da 

área de intervenção, o projecto contempla ainda: 

• Reperfilamento da Rua Miguel Pais e Avenida Bento Gonçalves (Figura 

208), uma intervenção em curso que inclui acções “ao nível da iluminação, 

pavimentos, segurança, melhoria do mobiliário urbano, dotação de ilhas 

ecológicas, intervenção ao nível das redes de drenagem de águas pluviais e 

domésticas e, ainda, o realinhamento da arborização em toda a Rua Miguel 

Pais” (CMB, 2013: 9). Importa ainda destacar a construção de um percurso 

ciclável neste último eixo, assim como a requalificação dos percursos de 

acesso à frente de água; 

 

Figura 208. Projecto de Reperfilamento da Avenida Bento Gonçalves (Barreiro) 

 
Fonte: CMB, 2013. 

 

• Consolidação da estrutura do areal na área de Alburrica, uma intervenção 

já concluída e que objectivou o combate à erosão e protecção do 

                                                      
544

 Como antecedente desta intervenção é de salientar que, entre 1998 e 1999, o território de Alburrica 
foi objecto de uma acção que visou a reabilitação dos moinhos de vento aqui existentes, a melhoria das 
acessibilidades e da iluminação pública. 

545
 A implementação do Projecto tem por base um Programa de Acção estruturado nos seguintes grupos 

de acções: (i) Alburrica: território e tecido social; (ii) Alburrica: reabilitação e juventude; (iii) Alburrica: 
reabilitação e actividade económica; (iv) Miguel Pais; (v) Barreiro Antigo; (vi) Bento Gonçalves; (vi) 
Eficiência energética (CMB, 2010: 8). 

546
 Estas obras incluíram a construção de uma estação elevatória e de um emissário na Avenida Bento 

Gonçalves. Em articulação com a construção das redes de drenagem doméstica no âmbito da 
intervenção de reperfilamento deste eixo e da Rua Miguel Pais, estas obras possibilitarão a eliminação 
do escoamento de águas residuais domésticas, provenientes do núcleo consolidado do Barreiro Antigo, 
directamente no estuário. 
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património edificado aqui existente (moinhos de maré em Alburrica, 

moinhos de vento na Ponta do Mexilhoeiro e abrigos para apetrechos de 

pesca a Norte); 

• Requalificação das caldeiras dos moinhos de maré e dinamização das 

actividades náuticas de recreio547; 

• Requalificação de Alburrica, uma acção em curso que preconiza a 

reapropriação deste território como área privilegiada para actividades 

recreativas e de lazer, beneficiando dos valores naturais, paisagísticos e 

culturais em presença. A intervenção contempla, assim, a dotação desta 

área com equipamentos de apoio a actividades desportivas (e.g. circuito de 

manutenção, circuito de geriatria, equipamentos de manutenção física ao 

ar livre), recreativas e de lazer (e.g. qualificação dos percursos existentes, 

melhoria da iluminação pública, criação de espaços que privilegiam o 

repouso e a contemplação do enquadramento cénico estuarino, instalação 

de equipamentos de apoio à fruição balnear do areal – incluindo duches, 

lava-pés e parqueamento para bicicletas) – Figura 209; 

 

Figura 209. Vista parcial das intervenções realizadas em Alburrica (Barreiro): qualificação de 
acessos (i) e equipamentos de apoio à prática desportiva (ii) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

                                                      
547

 Não obstante a intenção de concretização desta intervenção por parte da autarquia, a necessidade 
de reprogramação do Projecto REPARA levou a que a sua concretização deixasse de integrar a operação 
financiada pelo PORL 2007-2013.   

(i) (ii) 
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• Construção de um passadiço sobre o plano de água, entre a Rua Miguel 

Pais (junto ao Moinho de Maré Pequeno) – Figura 210 – e a área dos 

moinhos de vento (intervenção em fase de execução), que tem como 

objectivo a melhoria da acessibilidade e permeabilidade de Alburrica, 

contribuindo para a reapropriação deste território pela população.  

 

Figura 210. Projecto do passadiço de ligação da Rua Miguel Pais à área dos moinhos de vento 
(Barreiro) 

 
Fonte: CMB, 2013. 

 

É ainda de salientar, como antecedente de intervenção nesta área (mais 

precisamente na Rua Miguel Pais), a operação de requalificação de cerca de 200m de 

frente ribeirinha (entre o Moinho de Maré Pequeno e os antigos armazéns de cortiça 

que confinam com a Travessa do Guedes), integrada numa operação urbanística que 

incluiu a demolição de edifícios devolutos, a construção de edifícios habitacionais 

(destinando-se o piso térreo a actividades comerciais) e o arranjo do espaço público 

envolvente. Note-se que esta intervenção marcou uma importante ruptura na 

estrutura e configuração deste eixo, porquanto (i) reorientou estes edifícios para o 

plano de água estuarino548, (ii) criou espaços para actividades comerciais com 

orientação para este plano de água, (iii) criou arruamentos viários e pedonais que se 

abrem sobre o mesmo (Figura 211), ainda que sem continuidade, quer a Norte quer a 

Sul, e (iv) instalou um pequeno cais de acostagem, permitindo o fácil acesso à água.        

 

 

                                                      
548

 A própria toponímia deste empreendimento – “Esteiros do Tejo” – representa precisamente uma 
valorização desta proximidade ao plano de água estuarino (hidrotoponímia).  
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Figura 211. Intervenção na frente ribeirinha da Rua Miguel Pais (Barreiro) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Entretanto, mais a Sul (frente ribeirinha da Verderena-Santo André), na 

sequência da aprovação parcial da candidatura da CMB ao Programa Polis, foi iniciada 

em 2005 e concluída em 2008 a 1.ª Fase do processo de requalificação de uma frente 

de água com 22 ha e cerca de 1,5 km de extensão (entre o Terminal Rodo-Ferro-Fluvial 

e a Caldeira do Alemão). Esta fase do projecto contemplou:  

• Requalificação da frente ribeirinha da Avenida da Liberdade (entre o 

Terminal e a Avenida do Bocage), operação que incluiu o arranjo do espaço 

público na área a Sul do Terminal, a reabilitação do passeio ribeirinho, a 

criação de uma ciclovia, a introdução de mobiliário urbano (equipamentos 

vocacionados para a estadia e contemplação do plano de água estuarino) e 

a melhoria da iluminação pública (Figura 212); 

 

Figura 212. Intervenção de requalificação da frente ribeirinha da Avenida da Liberdade, 
integrada no âmbito do Programa Polis Barreiro 

  
Fonte: Própria, 2013. 
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• Construção do Parque Recreativo da Cidade, o qual pretendeu reforçar a 

oferta de espaços verdes, proporcionando a reapropriação lúdico-

recreativa da frente ribeirinha e a valorização do contacto com o plano de 

água. Para além de áreas verdes, integra ainda um passeio ribeirinho, uma 

ciclovia, um espelho de água (resultante da reabilitação da Caldeira do 

Alemão) e um anfiteatro ao ar livre para actividades culturais (Figura 213). 

 

Figura 213. Parque Recreativo da Cidade, construído no âmbito do Programa Polis Barreiro 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Na 2.ª Fase do projecto procedeu-se à ligação da Avenida da Liberdade à Rua de 

Maputo, conectando as frentes ribeirinhas da Verderena e Santo André. Uma 

intervenção que contemplou o prolongamento e ligação do percurso pedonal e ciclovia 

da Avenida da Liberdade ao Parque Recreativo da Cidade (Figura 214). Estava ainda 

previsto o prolongamento do Parque para Sul (incluindo a construção de um parque 

infantil e de uma praça vocacionada para a instalação de estabelecimentos de 

restauração e bebidas, assim como a extensão do passeio pedonal e prolongamento da 

ciclovia), todavia esta acção não foi concretizada. 
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Figura 214. Intervenções realizadas na 2.ª Fase do Programa Polis Barreiro 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Em articulação com a operação do Programa Polis Barreiro na frente ribeirinha 

da Verderena-Santo André, destaca-se ainda a intervenção na área ribeirinha 

adjacente, cujo loteamento incluiu a construção de edifícios habitacionais (integrantes 

da Urbanização Ribeira das Naus) – com espaços comerciais no piso térreo –, a 

construção de uma grande superfície comercial, a relocalização de um equipamento 

desportivo (i.e. um grande campo de jogos) e arranjos exteriores (parte dos quais 

ainda não foram concluídos). 

Por fim, do ponto de vista da valorização do património, importa destacar a 

embarcação tradicional Varino “Pestarola”, adquirida pela CMB em 1999, enquanto 

património material simbolicamente representativo da ligação sociocultural do 

Barreiro ao transporte fluvial de mercadorias. Uma actividade que, conforme referido 

anteriormente, deteve um contributo relevante nas dinâmicas de ocupação das 

frentes ribeirinhas estuarinas. À semelhança das embarcações tradicionais 

propriedade dos demais municípios do ARS, também no caso do Barreiro o Varino 

“Pestarola” é utilizado para fins de sensibilização ambiental e sensibilização para o 

património, sendo organizados regularmente passeios fluviais abertos à comunidade 

(incluindo a comunidade escolar do concelho). Por sua vez, a presença desta 

embarcação na frente ribeirinha da Verderena (Barreiro) constitui um dimensão 

interessante de apropriação e valorização simbólica do património flutuante no 

processo de revitalização desta frente de água (Figura 215). 
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Figura 215. Varino “Pestarola” fundeado na frente ribeirinha da Verderana (i), e monumento 
“À Família Operária” (ii), Barreiro 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Também com implantação na frente ribeirinha do concelho de Barreiro, o 

monumento “À Família Operária” (João Duarte, 2010) – Figura 215 – representa um 

elemento de arte urbana evocativa da identidade cultural deste território, 

profundamente ligada à actividade industrial. Como tal, materializa uma 

representação simbólica desta identidade, contribuindo para a salvaguarda da 

memória colectiva. 

 

I.4. Município da Moita 

As frentes ribeirinhas do concelho da Moita, para além da sua considerável 

extensão, apresentam uma configuração matizada por um recorte assinalável (donde 

se destacam as reentrâncias por onde penetram as calas/esteiros de Alhos Vedros, 

Moita e Sarilhos Pequenos), abertas sobre o Golfo do Montijo, uma sub-unidade 

individualizável do Mar da Palha pela Península do Montijo. O eixo formado pelos 

núcleos urbanos da Baixa da Banheira-Alhos Vedros e da Moita, constituem as 

principais áreas urbanas com incidência na área ribeirinha deste concelho, a que se 

juntam as aglomerações da Quinta da Fonte da Prata, Gaio, Rosário e Sarilhos 

Pequenos, de menor dimensão. A ocupação com actividades ligadas a funções litorais 

(mormente salicultura), actividades agrícolas e actividades integrantes do ciclo de 

(i) (ii) 
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industrialização arcaica (com destaque para indústria moageira)549, favorecidas pela 

acessibilidade garantida pelo plano de água estuarino (através do serviço de 

transporte oferecido pelas embarcações tradicionais), moldou fortemente as frentes 

ribeirinhas deste concelho, prevalecendo ainda hoje as estruturas inerentes a esta 

ocupação, que se formulam como extensos espaços naturais (e naturalizados).  

As estratégias e orientações de intervenção para estas frentes ribeirinhas, 

materializadas nas propostas apresentadas pelos planos e projectos de referência 

seguidamente analisados, reflectem esta estrutura de ocupação. Neste âmbito, são 

predominantes as orientações conducentes (i) à requalificação dos espaços urbanos 

confinantes com o plano de água (não se descurando as componentes da 

navegabilidade e do acesso à água), e (ii) à reabilitação e revalorização ambiental das 

áreas ocupadas essencialmente por estruturas de antigas marinhas e moinhos de 

maré. 

 

I.4.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.4.1.1. Plano Director Municipal  

O processo de revisão do PDM da Moita foi concluído em 2010550. Atentando na 

classificação dos usos proposta pela Planta de Ordenamento, resulta clara a assunção 

tácita de uma estratégia de protecção dos valores naturais em presença nas frentes 

ribeirinhas e a sua valorização para o desenvolvimento de actividades compatíveis com 

este objectivo551. Note-se que os usos predominantes neste território são, 

                                                      
549

 Isto para além das unidades corticeiras que se instalaram predominantemente nas frentes ribeirinhas 
de Alhos Vedros e Moita, aquando do primeiro ciclo regional de industrialização moderna. 

550
 Em Maio deste ano foram publicadas, através do Aviso n.º 10488/2010 (Município da Moita), de 26 

de Maio, as partes do PDM não ratificadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2010 de 25 
de Março.  

551
 De acordo com o Relatório do Plano, as opções de ordenamento fundaram-se nas seguintes 

orientações principais: (i) estabelecimento, em relação ao PDM 92, de maiores restrições à edificação no 
espaço rural, com impedimento de construção de novas instalações industriais e de armazenagem; (ii) 
definição da Estrutura Ecológica Municipal, dentro dos princípios estabelecidos pelo PROT-AML, ligando 
o espaço rural do interior do concelho ao Estuário, através de corredores que integram os espaços 
verdes urbanos, os quais passam a ser elementos fundamentais da estruturação do território e do 
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precisamente, os espaços naturais (espaços naturais de sapais, praias – essencialmente 

na frente ribeirinha do Rosário – e espaços naturais de marinhas e viveiros, neste caso 

correspondentes às antigas marinhas aqui existentes) e os espaços verdes urbanos 

(existentes e propostos), articulados com os espaços urbanos – Figura 216.  

 

Figura 216. Planta de Ordenamento do PDM da Moita (em vigor) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2010, de 25 de Março e Aviso 
n.º 10488/2010 (Município da Moita), de 26 de Maio. 

 

No primeiro caso, estendendo-se desde Alhos Vedros até à Quinta da Fonte da 

Prata, desde a Moita até ao Gaio e, depois, desde o sector Norte do aglomerado do 

Rosário até Sarilhos Pequenos. Nestes espaços “são permitidas intervenções que 

                                                      

espaço urbano; (iii) integração dos parcelamentos, loteamentos e edificações peri-urbanas no perímetro 
urbano, com vista à sua progressiva infraestruturação e qualificação urbanística, definindo, ao mesmo 
tempo, os limites da expansão; (iv) estruturação do espaço urbano, no sentido de conter e inverter a 
tendência para a fragmentação urbana, resultante das urbanizações de génese ilegal e do crescimento 
com base em loteamentos desarticulados, através da delimitação de áreas e de elementos estruturantes 
e qualificadores do tecido urbano. (CMMTA, 2007a: 4-5) 
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sejam consideradas necessárias à sua utilização para salinicultura e aquacultura, bem 

como à integração em espaços de educação ambiental e percursos de Natureza, 

equipamentos de lazer e apoios de praia (…)” (Aviso n.º 10488/2010 (Município da 

Moita), de 26 de Maio).  

No segundo caso, os referidos espaços verdes existentes ocorrem nas frentes 

ribeirinhas da Baixa da Banheira (Parque José Afonso), Alhos Vedros (Parque das 

Salinas) e Gaio (Parque das Canoas). Por sua vez, foram propostos novos espaços 

verdes urbanos entre a Quinta da Fonte da Prata e Moita, na Moita e no Gaio-Rosário 

(Parque do Gaio-Rosário). A afectação destas áreas tem subjacente o intento a 

constituição de “espaços colectivos para o recreio, lazer e desporto, bem como [os 

objectivos de assegurar o] equilíbrio ambiental e o enquadramento e valorização 

paisagística do espaço urbano” (Aviso n.º 10488/2010 (Município da Moita), de 26 de 

Maio). Com o ordenamento proposto para estes é esperada a afirmação de: 

• Duas grandes áreas verdes de uso colectivo – Parque José Afonso (Baixa da 

Banheira) e Caldeira da Moita (incluindo a marginal da Moita e o Parque 

Ribeirinho da Fonte da Prata). 

• Três núcleos de recreio e lazer – Cais de Alhos Vedros, Parque do Gaio-

Rosário e Frente Ribeirinha de Sarilhos Pequenos. 

• Três espaços naturalizados e de preservação das estruturas tradicionais – 

área de Alhos Vedros/Vale do Trabuco; área entre a Moita e o Gaio; Área 

da Quinta do Esteiro Furando/Sarilhos Pequenos. (CMMTA, 2007a: 34). 

 

Constituem excepção a este predomínio dos espaços verdes as áreas urbanas 

consolidadas, confinantes com o plano de água, e que correspondem aos núcleos de 

Alhos Vedros (Largo do Descarregador), Moita (Marginal da Moita), Gaio e Rosário. 

Acrescem ainda, pontualmente, dois espaços de infra-estruturas (i.e. a ETAR do 

Barreiro-Moita e o estaleiro de desmantelamento naval localizado no Cais Novo de 

Alhos Vedros – Figura AIII-45, Anexo III) e de usos múltiplos. Neste caso, tais espaços 

correspondem a: (i) áreas do antigo Posto de Depuração de Ostras do Rosário, antigo 

Parque de Armazenamento do Rosairinho e unidade de secagem de bacalhau ainda em 
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funcionamento (espaços de usos múltiplos existentes); (ii) área edificada da Quinta do 

Esteiro Furado (espaço de usos múltiplos proposto)552.  

Importa ainda salientar que, relativamente às frentes ribeirinhas, o Programa de 

Execução do PDM elegeu como objectivo, no âmbito do eixo orientador “Qualificação 

Urbana e Ambiental”, a sua preservação e valorização. Foram aqui definidos como 

acções/projectos de intervenção a requalificação das frentes ribeirinhas de Sarilhos 

Pequenos, Gaio-Rosário, Caldeira da Moita e Caldeira de Alhos Vedros553 (Cf. CMMTA, 

2005).  

Comparativamente com o PDM anterior, aprovado em 1992554 (Figura 217), as 

principais alterações nas classes de usos das frentes ribeirinhas prendem-se com: (i) a 

substituição da classe “Frente Ribeirinha” (no essencial correspondente a área de REN) 

pela classe “Espaços Naturais” (com predomínio dos espaços de sapais, salinas e 

viveiros); (ii) a afirmação do interesse ambiental dos espaços naturais e a garantia da 

sua continuidade territorial, com supressão de duas áreas de equipamentos nas 

frentes ribeirinhas (a Norte da Quinta da Fonte da Prata e na antiga área de salinas 

localizada entre os núcleos urbanos da Moita e Gaio), que passaram a integrar aqueles 

espaços; (iii) a valorização das potencialidades naturais das frentes ribeirinhas com a 

aposta no desenvolvimento de actividades económicas compatíveis com a preservação 

das suas características (nomeadamente salicultura e aquicultura) e de actividades de 

                                                      
552

 Estas ocupações específicas – a manter ou criar – podem ser sistematizadas da seguinte forma: áreas 
de infra-estruturas portuárias; estaleiros de construção e reparação de embarcações tradicionais; infra-
estruturas e instalações de náutica desportiva e de recreio; infra-estruturas urbanas; acessos e 
estacionamento rodoviário, percursos pedonais e cicláveis (CMMTA, 2011: 9). 

553
 Foram ainda consideradas as seguintes intervenções com incidência nas frentes ribeirinhas: Parque 

Urbano da Caldeira da Moita (integrante do PROTEJO e parcialmente concretizada no âmbito do 
Programa Polis – intervenção na área adjacente à Marginal da Moita); Requalificação da Marginal da 
Moita (parcialmente integrante do PROTEJO e entretanto concretizada no âmbito do Programa Polis); 
Requalificação do Núcleo Urbano Tradicional de Alhos Vedros (Largo do Descarregador – intervenção 
integrante do PROTEJO) (Cf. CMMTA, 2005).   

554
 Este instrumento foi concebido em 1980-1982, tendo sido posteriormente aprovado e ratificado em 

1992, processo em que acabou por ser objecto de alguns reajustamentos “com vista a adequá-lo à nova 
legislação sobre planos municipais de ordenamento de território entretanto aprovada, [pois] o PDM da 
Moita pertencia, pelos conceitos, problemáticas e metodologias utilizadas, a uma primeira geração de 
planos directores em Portugal” (CMMTA, 2013b).  
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recreio e lazer através da proposta de criação espaços verdes urbanos555; (iv) a 

progressão dos espaços agro-pecuários até à frente ribeirinha e área ribeirinha 

adjacente no sector Norte das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos.   

 

Figura 217. Planta de Ordenamento do PDM da Moita aprovado em 1992 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Declaração de Publicação do PDM da Moita (Secretário de Estado da 

Administração Local e do Ordenamento do Território), de 07 de Dezembro de 1992. 

 

Por outro lado, para além do património classificado existente no concelho556, o 

novo PDM procedeu ainda ao inventário dos elementos com interesse patrimonial. 

                                                      

555
 Incluindo: (i) a expansão do Parque José Afonso (Baixa da Banheira) a Norte e Sul, prolongando-se 

pela frente ribeirinha Poente do esteiro de Alhos Vedros até ao Parque das Salinas (Alhos Vedros); (ii) a 
expansão do Parque das Salinas a Sul; (iii) a criação de um novo espaço verde urbano na frente 
ribeirinha da Quinta da Fonte da Prata, que se estende até ao núcleo urbano da Moita, ocupando 
antigas áreas de marinhas e estruturas de moinhos de maré; (iv) a criação de um espaço verde urbano 
entre o Gaio e o Rosário (a Poente da Rua Eça de Queiroz), promovendo a revalorização ambiental desta 
área adjacente a antigas marinhas. 
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Atendendo à sua incidência territorial nas frentes ribeirinhas, assim como à sua relação 

com os ciclos de ocupação precedentes, cumpre destacar os seguintes elementos:  

• Alhos Vedros – Moinho de Maré de Alhos Vedros; Moinho de Maré Novo; 

Salinas de Alhos Vedros. 

• Moita – Cais da Moita; Fornos de Cal do Matão. 

• Gaio-Rosário – Estaleiro do Mestre Brás; Moinho de Maré da Freira; Forno 

de Cal da Freira; Quinta da Freira.  

• Sarilhos Pequenos – Estaleiro do Mestre Jaime; Quinta do Esteiro Furado; 

Moinho de Maré do Esteiro Furado; Salinas de Sarilhos Pequenos. (Cf. 

CMMTA, 2007b: 4) 

 

I.4.1.2. Planos de Pormenor  

Relativamente aos PP em eficácia no concelho da Moita, apenas um tem 

incidência na frente ribeirinha: PP da Marginal da Moita (Figura 218). Publicado em 

1995, este instrumento privilegiou a requalificação e reordenamento do espaço 

público na sua área de intervenção557 (i.e. frente ribeirinha do núcleo urbano da 

Moita), conferindo particular importância à revitalização deste território através de 

ocupações do solo que favorecessem a atractividade e fruição do mesmo para fins 

recreativos e de lazer.  

 

 

 

 

                                                      
556

 A saber: Ermida de Nossa Senhora do Rosário, Rosário (Imóvel de Interesse Público); Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, Moita (Monumento de Interesse Público); Capela da Igreja Matriz de 
Alhos Vedros, Alhos Vedros (Imóvel de Interesse Público); Pelourinho de Alhos Vedros, Alhos Vedros 
(Imóvel de Interesse Público); e, Capela da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, Alhos Vedros 
(Imóvel de Interesse Municipal). 

557
 Como será possível verificar adiante, a intervenção concretizada no âmbito do Programa Polis Moita 

acabou por introduzir alterações relativamente à proposta de reordenamento consagrada neste 
instrumento, nomeadamente através do reperfilamento da Avenida Marginal e da criação de uma nova 
área de lazer junto ao plano de água (Caldeira da Moita). 
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Figura 218. Área de intervenção do PP da Marginal da Moita 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Declaração de Publicação do PP da Marginal da Moita 
(DGOTDU), de 11 de Julho de 1995, sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, 
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Neste sentido, o Regulamento deste PP558 estabeleceu que: (i) os espaços livres 

destinam-se a áreas públicas de recreio e lazer e estacionamento; (ii) as áreas 

edificadas ou edificáveis destinam-se a habitação, comércio e serviços (devendo estas 

actividades localizar-se no piso térreo dos edifícios), ou equipamentos de carácter 

hoteleiro e cultural. Opções que traduzem uma clara orientação no sentido da 

afirmação das valências de recreio e lazer desta frente ribeirinha, outrora intenso cais 

fluvial559 e palco do primeiro ciclo de industrialização moderna, com a instalação de 

unidades industriais corticeiras (e.g. E. S. Brito & Irmão, Lda.) – Figura 219. 

                                                      
558

 Publicado em Diário da República (II Série, n.º 158, de 11 de Julho de 1995), conjuntamente com a 
Planta de Síntese, através de Declaração da DGOTDU. 

559
 Prevalecem, ainda hoje, nesta frente ribeirinha (a Norte da área de intervenção do PP), a infra-

estrutura de suporte à actividade de transporte – Cais de Pedra – e os armazéns comerciais portuários, 
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Figura 219. Antigos armazéns comerciais portuários do Cais da Moita (i) e unidade industrial 
corticeira E. S. Brito & Irmão (ii), Moita 

  
Fonte: Própria 2013. 

 

I.4.2. Documentos Estratégicos  

I.4.2.1. Carta Estratégica do Concelho da Moita – Moita 2010 

Este documento, desenvolvido pela Câmara Municipal da Moita (CMMTA) por 

ocasião da revisão do PDM, delineou a estratégia de desenvolvimento do concelho560, 

tendo informado o processo de revisão deste instrumento de planeamento territorial 

e, bem assim, as opções nele consubstanciadas. As frentes ribeirinhas estuarinas foram 

aqui entendidas como um recurso territorial cuja valorização devia ser potenciada pela 

melhoria das acessibilidades no contexto regional (com destaque para o Anel de Coina 

e Ponte Vasco da Gama) e que conferem ao concelho uma nova centralidade no seu 

território de inserção. Neste âmbito, a importância conferida às frentes ribeirinhas 

assentou nas seguintes especificidades deste espaço de interface terra-água: 

• dimensão, diversidade e preservação em relação às ocupações urbanas e 

industriais; 

                                                      

entretanto reconvertidos para outras actividades – incluindo um estabelecimento de bebidas (Figura 
219). 

560
 Foram definidos os seguintes objectivos específicos associados à concretização desta estratégia: (i) 

aprofundamento da integração territorial na Península de Setúbal reforçando as complementaridades 
urbanas e concelhias; (ii) valorização e integração do tecido social do concelho; (iii) estruturação e 
qualificação do território concelhio e dos seus espaços urbanos; (iv) valorização da identidade do 
concelho e da projecção da sua imagem no exterior; (v) desenvolvimento da participação e da cidadania 
(CMMTA, 1999: 19). Por sua vez, a estratégia alicerçou-se nas seguintes linhas estratégicas/acções: (i) 
acessibilidades; (ii) actividades económicas; (iii) lazer e turismo; (iv) associativismo; (v) Moita concelho 
solidário; (vi) Moita um concelho diferente para residir e trabalhar (CMMTA, 1999). 

(i) (ii) 
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• situação de decadência das actividades e usos tradicionais e de degradação 

física e ambiental passível de se acentuar; 

• potencialidades que oferece para a relação da estrutura urbana com os 

espaços naturais ribeirinhos, e da vida urbana com o Estuário; 

• singularidade que representa, com Alcochete, na preservação da frente 

ribeirinha do Estuário no conjunto da AML. (Cf. CMMTA, 2000: 4) 

 

Foi, então, proposto um conjunto de acções focado na protecção e revalorização 

ambiental deste território, assim como na dotação de sectores específicos com 

equipamentos vocacionados para o recreio e lazer561, promovendo a sua afirmação 

neste domínio no contexto da AML (Cf. CMMTA, 1999: 27). Destas acções, enquadradas 

no Programa de Valorização da Zona Ribeirinha, faziam parte: 

• Requalificação do Parque Municipal José Afonso – acção que contemplava 

(i) a constituição de uma entidade gestora do Parque, (ii) a criação de um 

programa de animação que garantisse a sua utilização regular, e (iii) a 

conclusão das várias fases de execução à data não concretizadas, incluindo 

a requalificação de equipamentos e a sua dotação com equipamentos e 

infra-estruturas complementares. 

• Recuperação da Caldeira da Moita – esta acção centrou-se na reabilitação 

da comporta da Caldeira, tendo em vista a sua utilização como infra-

estrutura de apoio às actividades náuticas. 

• Criação de um Corredor Verde na Orla Ribeirinha – uma acção que 

objectivou a requalificação de infra-estruturas e equipamentos 

existentes562, tendo como objectivos (i) a criação de um espaço privilegiado 

                                                      

561
 Incluindo: Parque José Afonso (Baixa da Banheira), Cais de Alhos Vedros, Caldeira da Moita; 

Gaio/Rosário; Sarilhos Pequenos; e, Área Portuária de Alhos Vedros (CMMTA, 1999: 27). 

562
 Nomeadamente as instalações das associações/clubes náuticos, o Parque Municipal José Afonso, os 

estaleiros de embarcações tradicionais de Sarilhos Pequenos e de fabrico artesanal de velas no Gaio, as 
marinhas da praia do Rosário e de Alhos Vedros, os fornos de cal no lugar da Freira e no Matão, o 
Moinho de Maré de Alhos Vedros, os núcleos urbanos históricos e outros elementos de património 
cultural (Cf. CMMTA, 1999: 69). 
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de fruição do património natural e cultural, (ii) a promoção do arranjo 

paisagístico de espaços naturais existentes ou a criar, (iii) o favorecimento 

do acesso à frente ribeirinha, tornando apelativa a circulação pedonal e de 

bicicletas ao longo deste território a partir da criação de um percurso 

contínuo que estabelecesse uma articulação entre diversos elementos de 

valor paisagístico, histórico, cultural, etc. (Cf. CMMTA, 1999: 67-69) 

 

Este documento estratégico propôs igualmente a valorização do património, da 

memória e identidade cultural local, herdados dos vários ciclos de ocupação das 

frentes ribeirinhas, como recursos para a criação de uma estrutura museológica 

polinucleada, de âmbito supra-municipal: o “Museu do Tejo”. Para integrar este 

equipamento foram propostos os seguintes elementos: estaleiros ligados à construção 

e reparação naval tradicional (Sarilhos Pequenos e Gaio); marinhas da praia do Rosário 

e Alhos Vedros; núcleos urbanos históricos e elementos de património arquitectónico 

dispersos (Alhos Vedros, Moita e Rosário); Moinho de Maré de Alhos Vedros, cujo 

restauro se propôs que contemplasse um espaço para exposições temporárias, com 

capacidade para pequenos espectáculos/eventos culturais; Moinho de Maré da Freira; 

fornos de cal junto ao lugar da Freira e no Matão; Centro de Educação Ambiental, 

vocacionado para a interpretação do ecossistema estuarino (a localizar em Sarilhos 

Pequenos); Museu da Cortiça, através da musealização da antiga fábrica da Socorquex 

(Moita), um equipamento que se propôs que incluísse ainda uma sala de espectáculos 

e conferências, galeria para exposições temporárias, salas de trabalho polivalentes e 

serviços complementares (Cf. CMMTA, 1999: 56-61).  

Finalmente, no contexto da promoção do turismo, a Carta Estratégia do 

Concelho da Moita reconheceu o potencial de exploração do Estuário do Tejo e frentes 

ribeirinhas estuarinas como recurso para o desenvolvimento de actividades de recreio 

e lazer, tanto na perspectiva da valorização dos recursos naturais como dos recursos 

culturais563. O documento reconheceu, porém, as fragilidades da oferta local, o que 

                                                      
563

 No caso dos recursos naturais a proposta incidiu na valorização da paisagem, do plano de água 
estuarino e nos parques urbanos ribeirinhos existentes como elementos-âncora para a promoção de 
actividades de animação, com destaque para os desportos náuticos. Por sua vez, no que respeita aos 
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exigiria a adopção de acções capazes de promover a transformação destes recursos em 

produtos turísticos e de lazer. 

 

I.4.2.2. Programa de Valorização da Zona Ribeirinha do Concelho da Moita 

Por sua vez, o Programa de Valorização da Zona Ribeirinha do Concelho da Moita 

(PROTEJO), também elaborado no âmbito do processo de revisão do PDM, visou a 

operacionalização das orientações estabelecidas pela Carta Estratégica do Concelho da 

Moita no domínio da revitalização das frentes ribeirinhas, partindo do reconhecimento 

da sua obsolescência funcional. Um processo imputável à “decadência das actividades 

tradicionais ligadas às salinas, à pesca, à moliscicultura, à construção e reparação de 

embarcações, e aos transportes no rio, [uma tendência que] tem levado ao abandono 

e degradação das áreas que marginam o Estuário sem se encontrarem alternativas 

sustentáveis de revitalização e requalificação” (CMMTA, 2000: 3).  

A proposta de revitalização deste território, esboçada pelo PROTEJO, assentou (i) 

na assunção da responsabilidade de actuação pública nos espaços já intervencionados 

(visando a sua consolidação), e (ii) na iniciativa de gestão e definição de orientações 

para os usos no domínio privado. Para operacionalizar a estratégia de requalificação e 

revalorização, as frentes ribeirinhas do concelho foram divididas em cinco 

zonas/sectores (Figura 220): 

• Zona 1 (do Parque José Afonso até ao Parque das Salinas) – conclusão do 

Parque José Afonso, contemplando a sua expansão a Norte e Sul, 

assegurando a sua ligação ao Parque das Salinas e, bem assim, a criação de 

um corredor verde entre a Baixa da Banheira e Alhos Vedros. 

• Zona 2 (do Parque das Salinas até à Quinta da Fonte da Prata) – para este 

sector preconizou-se a recuperação das actividades tradicionais ligadas ao 

                                                      

recursos culturais, a aposta incidiu no desenvolvimento de produtos capazes de valorizar a memória e a 
cultura ribeirinha (Cf. CMMTA, 2000: 94). 
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Estuário do Tejo564 e a adopção de medidas de minimização do impacte 

ambiental associado à actividade de desmantelamento de navios instalada 

no Cais Novo (Alhos Vedros)565. 

 

Figura 220. Zonamento das frentes ribeirinhas do concelho da Moita proposto pelo PROTEJO 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMMTA (1999), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

                                                      

564
 Tendo em vista a recuperação destas actividades (nomeadamente da salicultura e aquicultura), 

foram apontadas as seguintes acções: (i) deverá ser feito o cadastro das salinas e viveiros de peixe, no 
sentido de se poder notificar os respectivos proprietários, e investigar quais as suas intenções quanto à 
utilização destas áreas; (ii) deverão ser criados incentivos fiscais e de linhas de crédito que permitam aos 
proprietários recuperar, renovar ou modernizar as suas explorações (caso os proprietários não estejam 
interessados em fazer a exploração e conservação de algumas salinas deveriam ser criadas condições 
para a sua aquisição pública e promover a concessão para exploração, de acordo com um programa a 
definir); (iii) deverão definir-se as marinhas especialmente importantes enquanto habitat de Aves, dos 
anexos mais prioritários da Directiva Aves; (iv) deverá ser executado um passeio ribeirinho com pistas 
pedonais de cicloturismo que percorram a área ligando os espaços verdes ribeirinhos adjacentes; (v) 
deverá promover-se a transferência de actividade de desmantelamento de navios procedendo-se à 
reconversão e reordenamento da área portuária de acordo com a APL (CMMTA, 2000: 10-11). 

565
 Note-se que este estaleiro de desmantelamento, que se instalou no Cais Novo em 1979, foi objecto 

de uma intervenção de reordenamento no final da década de 1990. 
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• Zona 3 (da Quinta da Fonte da Prata até ao rio da Moita) – para este sector 

propôs-se a revalorização ambiental através da manutenção dos 

ecossistemas estuarinos, da criação de espaços verdes urbanos e da 

execução do passeio ribeirinho e pista ciclável (por forma a garantir a sua 

continuidade até ao Rosário), possibilitando a fruição dos valores naturais e 

paisagísticos em presença. Foi igualmente proposta a integração e 

reabilitação de elementos patrimoniais (arqueologia industrial), associados 

aos ciclos de industrialização regional, nomeadamente fornos de cal. 

• Zona 4 (do rio da Moita às praias do Rosário) – neste sector foi relevada a 

intervenção de requalificação da frente ribeirinha do núcleo urbano da 

Moita (incluindo a execução de um passeio ribeirinho – a prolongar até ao 

Gaio-Rosário e, depois, até Sarilhos Pequenos –, um espaço verde urbano, 

a ligação pedonal entre as duas margens e a instalação de equipamentos 

de apoio à náutica de recreio), potenciando o reforço da relação urbana 

com o estuário. Para o Gaio-Rosário foi proposta a criação de um núcleo 

museológico (Ecomuseu Marítimo) objectivado na valorização do 

património relativo ao Estaleiro Naval do Gaio e na recuperação das 

antigas marinhas e viveiros de peixe, essencialmente com fins pedagógicos 

e de sensibilização ambiental e para o património. É ainda de destacar a 

proposta de reconversão das instalações do antigo Posto de Depuração de 

Ostras do Rosário. 

• Zona 5 (do Rosário até Sarilhos Pequenos) – considerando os valores 

naturais em presença, a proposta incidiu na manutenção das actividades 

agrícolas e protecção do ecossistema estuarino (note-se que parte deste 

território está classificado como ZPE – Directiva Aves). Junto ao núcleo 

urbano de Sarilhos Pequenos a proposta de revitalização da frente 

ribeirinha focou-se na melhoria da integração das actividades já existentes: 

estaleiro de construção e reparação naval, náutica de recreio, actividades 

recreio e lazer suportadas por espaços verdes urbanos. (Cf. CMMTA, 2000: 

10-12)  
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Como será possível constatar adiante, o número de projectos propostos pelo 

PROTEJO concretizados até ao momento é relativamente reduzido566. Algo que a 

CMMTA atribui à dificuldade de obtenção de financiamento para a sua prossecução: 

• O programa previa um volume de investimento superior a 20 milhões de 

Euros, dos quais mais de metade eram afectados a previsíveis fundos 

públicos da Administração Central ou comparticipados pelo QCA; 

• Fazia-se depender uma parte significativa da execução das acções da 

obtenção de fundos financeiros externos à administração municipal; 

• A dependência do cronograma financeiro e físico da aprovação de fundos 

exteriores ao orçamento municipal. (CMMTA, 2008: 9) 

 

I.4.2.3. Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis 

Outro instrumento municipal relevante no âmbito da estratégia de revitalização 

das frentes ribeirinhas é o Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis 

(PMPPC), porquanto esquematizador de uma rede que assegura uma maior 

permeabilidade deste território e a sua conectividade aos núcleos urbanos ribeirinhos, 

potenciando a sua fruição para fins recreativos e de lazer. Datado de 2012, o PMPPC 

apresenta-se como um programa estratégico que definiu uma rede de percursos 

pedonais e cicláveis – e elementos complementares – a desenvolver no território 

concelhio (Figura 221). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
566

 Destacam-se entre os projectos executados: (i) a requalificação da frente ribeirinha da Moita; (ii) a 
intervenção na Caldeira da Moita; (iii) a concretização de vários percursos pedonais/cicláveis na frente 
ribeirinha; (iv) a valorização das antigas áreas de marinhas para fins de sensibilização ambiental e para o 
património (através do Sítio das Marinhas – Centro de Educação Ambiental); e, (v) o Encontro Culturas 
Ribeirinhas. 
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Figura 221. Percursos pedonais e cicláveis propostos pelo PMPPC 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMMTA, 2012a-b. 

 

Este Programa visa a promoção dos modos suaves (pedonal e bicicleta) nas 

vertentes de recreio e lazer e de mobilidade urbana (incluindo deslocações urbanas e 

de curta distância), através da criação de condições que favoreçam a sua atractividade, 

nomeadamente no que diz respeito à comodidade e segurança das deslocações. 

Dando coerência a várias orientações e projectos parcelares, o PMPPC incluiu diversos 

percursos pedonais/cicláveis com incidência nas frentes ribeirinhas do concelho, 

criando condições para a fruição deste território numa vertente de recreio e lazer (e.g. 

passeios pedonais ou de bicicleta pela frente ribeirinha567, prática de actividades 

                                                      
567

 Note-se que a colocação de placas informativas sobre os valores naturais e culturais em presença ao 
longo dos percursos – Figura AIII-46 (Anexo III) –, assim como a instalação de equipamentos de 
referência (e.g. Sítio das Marinhas – Centro de Interpretação Ambiental), têm vindo a favorecer a 
apropriação e fruição das frentes ribeirinhas nesta vertente. 



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

528 

desportivas como o jogging568 – Figura 222), dando simultaneamente suporte a 

deslocações urbanas e inter-urbanas de curta distância (e.g. entre o Gaio-Rosário e a 

Moita). 

 

Figura 222. Exemplos de utilização dos percursos pedonais/cicláveis das frentes ribeirinhas do 
concelho da Moita 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Do conjunto de percursos propostos, destacam-se os seguintes com incidência 

espacial nas frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas adjacentes (Figura 223):  

• Ligação entre a Baixa da Banheira (Parque José Afonso) e Alhos Vedros 

(Parque das Salinas), numa extensão de cerca de 850m em ciclovia; 

• Ligação entre Alhos Vedros (EN11 – saída Nascente da Vila) e Moita 

(Avenida Marginal), com uma extensão de 2,0 km em ciclovia e 300m em 

percurso misto de peões/bicicletas em passeio;  

• Ligação entre a Moita (Avenida Marginal) e a Praia do Rosário, com uma 

extensão total de cerca de 3,0 km, com diferentes tipos de percurso 

(percurso misto de peões/bicicletas em passeio, percurso misto de 

peões/bicicletas e veículos, percurso misto e exclusivo de peões/bicicletas 

e percurso em ciclovia). 

 

                                                      
568

 O desenvolvimento destas actividades por parte da comunidade é facilitado pela orografia favorável, 
pela continuidade dos percursos e pela sua dotação, em diferentes pontos, com equipamentos de apoio 
à prática desportiva (Figura AIII-47, Anexo III). 
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Figura 223. Percursos pedonais/cicláveis com incidência nas frentes ribeirinhas e áreas 
ribeirinhas adjacentes do concelho da Moita 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMMTA (1999), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Concretizado ainda antes da aprovação e implementação do PMPPC, importa 

destacar o Passeio Ribeirinho de Sarilhos Pequenos (percurso misto e exclusivo de 

peões/bicicletas) – Figura 224 – que assegura a ligação entre este aglomerado urbano 

e a frente ribeirinha do Esteiro da Elisa (suportando deslocações pedonais inter-

urbanas entre Sarilhos Pequenos e Sarilhos Grandes, assim como deslocações 

pedonais induzidas pelo pólo atractor constituído pela Associação Naval Sarilhense 

(ANS), localizada junto ao termo deste esteiro). 
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Figura 224. Localização (i) e vista parcial (ii) do Passeio Ribeirinho de Sarilhos Pequenos (Moita) 

  
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.; Própria, 2013. 

 

I.4.3. Projectos de Referência 

As frentes ribeirinhas do concelho da Moita têm vindo a ser objecto de vários 

projectos de intervenção, predominantemente focados nas vertentes de requalificação 

urbana e de revalorização ambiental. Um processo que possibilitou uma gradual 

reapropriação deste território – após o abandono decorrente da sua obsolescência 

funcional569 –, e que foi iniciado na segunda metade da década de 1980 com a criação 

de vários espaços verdes urbanos570 (Figura 225): 

 

                                                      
569

 A CMMTA refere-se à obsolescência das frentes ribeirinhas como “situações de falência económica, 
social, cultural e ambiental” (CMMTA, 2008: 2). 

570
 Para além destes espaços verdes importa ainda salientar a construção da Caldeira da Moita na 

década de 1980, completada no início da década seguinte com a construção de um dique – que deveria 
assegurar a ligação rodoviária entre as duas margens deste esteiro (entre a Moita e a Quinta da Fonte 
da Prata) – e com as obras de saneamento (concluídas em 1992). Uma intervenção que visou a 
requalificação das margens do plano de água e a criação de condições para potenciar o 
desenvolvimento de actividades náuticas de recreio e lazer. Todavia, o efeito barreira provocado pelo 
dique acabou por determinar o agravamento do fenómeno de assoreamento a montante desta infra-
estrutura, prejudicando as condições de navegabilidade no esteiro da Moita e, bem assim, a prática de 
actividades náuticas (nas vertentes desportiva, recreativa e de lazer), mas também a qualidade 
ambiental desta área e as condições de utilização pela população. Como se verá adiante, em virtude da 
amplitude do problema, uma nova intervenção foi levada a cabo, envolvendo a demolição do dique e a 
construção de um açude mais a montante (junto ao Cais da Moita). Também no final dos anos 1980, a 
APL veio afirmar o interesse da revitalização das frentes ribeirinhas deste concelho, dado o seu 
potencial para o desenvolvimento de projectos de cariz náutico-recreativo, elegendo para o efeito as 
seguintes áreas com vocação lúdico-turísticas: Moita-Quinta da Fonte da Prata; Quinta do Esteiro 
Furado e Sarilhos Pequenos (Cf. APL, 1990: 46) – Figura AIII-48 (Anexo III). 

(i) (ii) 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

531 

Figura 225. Espaços verdes urbanos localizados nas frentes ribeirinhas do concelho da Moita 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

• Parque José Afonso (Baixa da Banheira) – a 1.ª Fase deste espaço verde 

urbano foi concluída em 1988 (tendo as obras de construção do mesmo 

arrancado em 1986)571. Conforme referido anteriormente, tratou-se de 

uma operação de requalificação urbanística que visou a criação de um 

espaço de recreio e lazer, cujo desenho e elementos arquitectónicos em 

presença privilegiaram o contacto com o plano de água e a contemplação 

da paisagem ribeirinha (Figura 226), assim como a integração deste espaço 

verde na malha urbana consolidada através de dois eixos de penetração 

perpendiculares à frente ribeirinha.  

 

 

                                                      
571

 Actualmente encontra-se por executar a 5.ª Fase do Projecto, que prevê a expansão do Parque a 
Norte e a Sul, ligando-o ao Parque das Salinas (Alhos Vedros). 
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Figura 226. Parque José Afonso (Baixa da Banheira, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Jardim Manuel Jorge Raimão (Rosário) – inaugurado em 1989, este espaço 

verde constitui-se como um local de recreio, estadia e de contemplação do 

plano de água estuarino (Figura 227), beneficiando de uma posição 

sobreelevada em relação a este, resultante da sua implantação numa 

margem com arriba alcantilada.  

 

Figura 227. Jardim Manuel Jorge Raimão (Rosário, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Parque de Merendas da Ponta da Areia (Sarilhos Pequenos) – construído 

em 1989, trata-se de um espaço dotado de áreas de refeição ao ar livre 

devidamente equipadas (Figura 228). Apresenta como particularidade o 

facto de o equipamento de confecção de refeições reproduzir uma 

embarcação tradicional do Estuário do Tejo (Bote do Pinho), remetendo 

desta forma para a relação sociocultural da comunidade de Sarilhos 

Pequenos com a actividade de transporte fluvial de mercadorias.  
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Figura 228. Parque de Merendas da Ponta da Areia (Sarilhos Pequenos, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013; Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Mário Pinto, 1989). 

 

• Núcleo de Lazer/Parque de Merendas do Rosário (Rosário) – concluído 

em 1993, este projecto constitui um exemplo da dotação das frentes 

ribeirinhas com áreas de recreio e lazer, potenciando a sua reapropriação 

pela população. Para além de equipamentos de apoio às actividades 

balneares (e.g. posto médico/primeiros socorros, balneários públicos), 

este espaço foi dotado de áreas de refeição ao ar livre. Dispõe igualmente 

de mobiliário urbano que propícia a estadia, o contacto visual com o 

plano de água e a contemplação da paisagem ribeirinha (Figura 229). 

 

Figura 229. Núcleo de Lazer/Parque de Merendas do Rosário (Rosário, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Parque das Canoas (Gaio) – também inaugurado em 1993 (e requalificado 

em 2004), constitui um espaço verde urbano vocacionado para a estadia e 

contemplação da paisagem ribeirinha, beneficiando de uma boa 

articulação física e visual com o plano de água estuarino (Figura 230). 
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Localizado junto ao Estaleiro Naval do Gaio, este espaço foi recentemente 

dotado de uma infra-estrutura de apoio à náutica de recreio – cais de 

acostagem (em 2011, no âmbito da Operação de Valorização Integrada da 

Zona Ribeirinha da Caldeira da Moita à Praia do Rosário). 

 

Figura 230. Parque das Canoas (Gaio, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Parque das Salinas (Alhos Vedros) – inaugurado em 2000, este espaço 

verde urbano foi construído sobre o aterro de uma antiga marinha. À 

semelhança do Parque José Afonso, trata-se de uma área de recreio e 

lazer, dotada de vários equipamentos vocacionados para actividades 

recreativas, de lazer e desportivas (e.g. parque infantil, pequenos campos 

de jogos, anfiteatro ao ar livre para realização de espectáculos – Figura 

231). Existem ainda espaços de estadia e repouso, assim como áreas de 

planos de água e de vegetação ripícola, característica do ecossistema 

estuarino. 

 

Figura 231. Parque das Salinas (Alhos Vedros, Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 
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Na sequência destas intervenções de requalificação urbana, centradas na criação 

de equipamentos/espaços verdes de referência nas frentes ribeirinhas, com vista à sua 

fruição e apropriação social572, iniciou-se na década de 2000 um novo ciclo de 

intervenções neste território, orientadas pelos documentos analisados no ponto 

precedente.  

Em 2004, com o apoio do Programa Polis, foi encetado um conjunto de acções de 

requalificação da envolvente à Caldeira da Moita (frente ribeirinha da Vila da Moita), 

tendo como objectivos: (i) dar resposta a novos usos e actividades lúdicas, desportivas 

e culturais fundamentais para a melhoria dos padrões de vida urbana; (ii) conter e 

inverter a decadência e degradação das zonas ribeirinhas economicamente 

desactivadas e socialmente subutilizadas; e, (iii) criar novas tipologias de espaços 

urbanos qualificados pela relação com o estuário como espaço diferenciado, 

diversificado e unitário na estrutura metropolitana (CMMTA, 2003: 2). Note-se que a 

área de intervenção aprovada pelo Programa Polis correspondeu apenas a uma parte 

da área proposta aquando do processo de candidatura573 (Figura 232).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
572

 Ainda assim, “esse esforço acabaria por nunca conseguir anular, totalmente, as consequências de um 
processo mais vasto de degradação – o de destruição do aparelho produtivo e do tradicional modo de 
produção –, mantendo-se extensas áreas de lugares vazios e acentuando-se o tipo e o âmbito de 
desqualificação de parte da zona ribeirinha” (CMMTA, 2008: 3). 

573
 Desta proposta faziam parte as seguintes intervenções: (i) criação do Parque Urbano e Jardins do 

Estuário no espaço envolvente à Escola EB 2,3 Fragata do Tejo; (ii) prolongamento da Avenida Marginal 
a Norte, incluindo a requalificação do espaço público e a reorganização do traçado da via; (iii) 
intervenção no Passeio Marginal e Largo do Campo da Feira, visando a reorganização do espaço como 
elemento dissuasor da circulação viária no interior do aglomerado urbano e a requalificação do espaço 
público; (iv) relocalização das instalações do Centro Náutico Moitense (CNM), formalizando-se como um 
espaço com valências na promoção das actividades náuticas de cariz desportivo, recreativo, cultural e 
ambiental; (v) desenvolvimento de acções educativas e de sensibilização ambiental enquadradas por um 
programa de recursos educativos e de sensibilização ambiental (Cf. CMMTA, 2003). 



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

536 

Figura 232. Área de intervenção proposta na Candidatura da CMMTA ao Programa Polis 

 
Fonte: CMMTA, 2003. 

 

A intervenção levada a cabo no âmbito do Programa Polis centrou-se no 

reperfilamento da Avenida Marginal, na criação de novas áreas de estacionamento e 

na requalificação do espaço público (pavimentação, drenagem, iluminação pública, 

mobiliário urbano e arborização) – Figura 233. Do conjunto de intervenções realizadas 

neste espaço, importa destacar o alargamento da área pedonalizada, a criação do 

passeio ribeirinho e ciclovia574 (ligação Alhos Vedros – Moita – Gaio-Rosário) e a 

introdução de mobiliário urbano de suporte à estadia e contemplação, que vieram 

favorecer a fruição da frente ribeirinha para fins de recreio e lazer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
574

 Complementada com a dotação deste espaço com equipamentos de apoio à prática desportiva já no 
âmbito da Operação de Valorização Integrada da Zona Ribeirinha da Caldeira da Moita à Praia do 
Rosário, co-financiada pelo PORL 2007-2013. 
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Figura 233. Área de intervenção do Programa Polis Moita 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, 

USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Para além de possibilitar a requalificação física da área de intervenção, esta 

operação contribui igualmente para (i) reforçar a sua atractividade, (ii) melhorar a 

articulação e integração urbanística e funcional deste território no tecido urbano da 

Vila da Moita575, e (iii) promover a criação de uma nova centralidade na frente de 

água576 (Figura 234). 

 

 

                                                      
575

 À semelhança de outros núcleos ribeirinhos, também na Moita o edificado existente na frente de 
água está orientado, predominantemente, para o interior; i.e., com as traseiras dos edifícios voltadas 
para o plano de água estuarino (e.g. Rua 5 de Outubro). Com a requalificação desta área, vários 
estabelecimentos comerciais passaram a ter acessos e sinalética orientados para a frente ribeirinha, 
contemplando, nalguns casos, pequenas áreas de esplanada. 

576
 A construção de um edifício comercial, prevista em projecto complementar ao Programa Polis, e 

ainda não concretizada, deveria contribuir para o reforço desta centralidade e para a dinamização de 
actividades económicas relacionadas com vocação lúdico-recreativa deste território. 
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Figura 234. Vista parcial da área Intervencionada pelo Programa Polis Moita 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Mais recentemente (2008) foi apresentada uma candidatura ao PORL 2007-2013 

tendo como principal objectivo a requalificação e revalorização da frente ribeirinha 

compreendida entre o núcleo urbano da Moita e a Praia do Rosário (correspondente à 

Zona 4 do PROTEJO): Operação de Valorização Integrada da Zona Ribeirinha da 

Caldeira da Moita à Praia do Rosário. Integralmente aprovado, este projecto 

contemplou as seguintes acções: 

• Intervenção na Caldeira da Moita – consistiu na demolição parcial do 

dique, construção de um novo açude mais a montante (junto ao Cais da 

Moita) – Figura 235 – e realização de dragagens, com o objectivo de 

resolver os problemas de assoreamento no canal de acesso ao Cais da 

Moita e, assim, melhorar as condições para a prática de actividades 

náuticas de recreio, lazer e desporto. 

 

Figura 235. Novo Açude da Caldeira da Moita 

  
Fonte: Própria, 2011; Própria, 2013. 
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• Preservação paisagística e refuncionalização de marinhas (Pequena e 

Freira) – tendo como área de intervenção um território de elevada 

sensibilidade ecológica e paisagística, o projecto contemplou duas 

vertentes de intervenção, necessariamente interligadas. Uma vertente 

consistiu na reabilitação e refuncionalização de antigas marinhas, visando a 

conservação dos valores naturais e paisagísticos em presença, assim como 

a sua revalorização para fins de sensibilização ambiental e para o 

património. Este projecto foi materializado no “Sítio das Marinhas – Centro 

de Interpretação Ambiental” que recria o funcionamento das marinhas de 

sal, permitindo o contacto e interacção dos visitantes com o processo de 

extracção de sal (Figura 236). Outra vertente consistiu na consolidação das 

margens e reabilitação de percursos pelas estruturas integrantes das 

marinhas (incluindo placas informativas sobre o processo extractivo e 

sobre os valores naturais em presença) – Figura 236 –, criando assim uma 

rota que proporciona a interpretação dos métodos tradicionais de 

extracção de sal e da paisagem. 

 

Figura 236. Sítio das Marinhas – Centro de Interpretação Ambiental (Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Posto de Apoio Náutico do Gaio – esta intervenção, já concluída, consistiu 

na instalação de um cais flutuante junto ao Parque das Canoas (Gaio) – 

Figura 237 –, visando a melhoria das condições de apoio às actividades 

náuticas de recreio e lazer, assim como a criação de condições de suporte 

ao desenvolvimento de actividades marítimo-turísticas. 
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Figura 237. Posto de Apoio Náutico do Gaio (Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Mobilidade Ecológica – este projecto, já executado, consistiu na criação de 

um percurso pedonal e ciclável, com uma extensão de cerca de 3,0 km, 

entre o núcleo urbano da Moita e a Praia do Rosário (Figura 238). Para 

além de se constituir com uma infra-estrutura de suporte às deslocações 

inter-urbanas de curta distância e de apoio à prática desportiva, este 

percurso propicia a fruição da paisagem ribeirinha e o contacto com os 

valores naturais e culturais (entenda-se património construído – e.g. 

moinho de maré) em presença, estando ainda dotado de pontos de apoio e 

de contemplação. 

 

Figura 238. Percurso Pedonal/Ciclável entre a Moita e a Praia do Rosário 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Salvaguarda das Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo – esta acção 

contemplou o levantamento, registo e estudo de bens relacionados com 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

541 

estes elementos patrimoniais577 e uma profunda intervenção no Varino “O 

Boa Viagem” (propriedade da CMMTA e classificado como património 

municipal), embarcação utilizada essencialmente para fins de sensibilização 

ambiental e para o património através de passeios fluviais no Estuário do 

Tejo. 

• Acções de Informação e de Sensibilização Ambiental e Cultural – este 

projecto, já concluído, preconizou a criação de um “programa de 

actividades de informação, sensibilização, educação e mobilização dos 

cidadãos para uma cultura de valorização do território ribeirinho, das 

paisagens e do património em geral” (CMMTA, 2008: 50). No âmbito desta 

acção foram ainda instalados equipamentos de apoio à prática desportiva 

na Avenida Marginal (Moita), complementando assim a intervenção 

concretizada no âmbito do Programa Polis Moita. 

 

Em articulação com estas intervenções, a candidatura formalizada ao PORL 2007-

2013 identificou ainda um conjunto de projectos/acções, não elegíveis, com incidência 

nas frentes ribeirinhas do concelho da Moita, os quais encontram-se sistematizados no 

Quadro 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
577

 De que resultou a produção de um documentário sobre o processo de recuperação do Varino “O Boa 
Viagem” e a publicação de dois livros: “Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos” (MENDES, 2013) e “O Boa 
Viagem: Memória de uma Recuperação” (SANTOS, 2013). 
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Quadro 32. Projectos/acções complementares à Operação de Valorização Integrada da Zona 
Ribeirinha da Caldeira da Moita à Praia do Rosário 

Designação Descrição Técnica 

Qualificação 
Urbana de Área 

Industrial Devoluta 

Iniciativa de revitalização integrada do território, que visa resolver problemas inerentes 
ao abandono da paisagem construída, designadamente a industrial. Como processo 
urbanístico, privilegia a solução para o prolongamento da Avenida Marginal, rasgando-
a por uma direcção mais adequada em termos de segurança rodoviária. Por outro lado, 
admite a edificabilidade de qualidade arquitectónica e de eficiência energética, 
integrando-a na paisagem e associando-a num reforço da oferta de serviços e 
pequenas actividades económicas (este projecto ainda não foi executado). 

Parque na 
envolvente 

próxima à Caldeira 
da Moita 

Consolidação do processo de qualificação da margem, completando a 1.ª Fase da 
intervenção Polis. Trata-se de um projecto de recuperação da frente ribeirinha da Vila 
da Moita que privilegia a instalação de equipamentos e infra-estruturas para o recreio 
e lazer. Como nova área de espaço público ser-lhe-ão acrescentadas modalidades 
inovadoras de gestão e de dinamização, com a preocupação ambiental de se preservar 
o essencial da paisagem e do ecossistema natural, designadamente as antigas marinhas 
e as ruínas do forno de cal (este projecto ainda não foi executado). 

Jardins do Estuário Consolidação do processo de qualificação da margem, completando a 1.ª Fase da 
intervenção Polis. Trata-se de um projecto de recuperação de frente ribeirinha em 
harmonia com a envolvente de antigas marinhas, de forma a superar conflitos 
relacionados com usos indevidos dados ao local. Prevê-se o reforço do posicionamento 
da zona ribeirinha, com ordenamento de mais uma zona de interesse paisagístico, para 
utilização, exclusivamente, pública. Como nova área de espaço público, ser-lhe-ão 
acrescentadas modalidades inovadoras de gestão e de dinamização, mas com a 
preocupação ambiental de se preservar o essencial da paisagem e do ecossistema 
natural (este projecto ainda não foi executado). 

Despoluição do 
Estuário 

A construção da ETAR do Barreiro/Moita destina-se a efectuar o tratamento das águas 
residuais provenientes dos concelhos do Barreiro e Moita, bem como de algumas zonas 
industriais existentes nestes concelhos, desde que essas descargas possam ser 
equiparadas a urbanas e cumpram os requisitos de admissão. Com a implantação da 
ETAR do Barreiro/Moita assistir-se-á a uma melhoria considerável da qualidade 
ambiental do Estuário do Tejo, ajudando a preservar a qualidade do ambiente e dos 
recursos hídricos da região, bem como a melhorar a qualidade de vida das populações 
(este projecto já foi executado). 

Revitalização da 
Construção Naval 

Tradicional 

É intenção deste projecto aprofundar as condições actuais de laboração destes 
estaleiros artesanais no âmbito da problemática da competitividade e da alteração da 
actividade marítima no espaço-região. Por outro lado, estabelece-se como prioritário o 
estabelecimento de uma parceria entre as empresas de construção naval do ARS, no 
sentido de se afirmar como cluster tradicional da região. Para valorizar 
patrimonialmente estes processos é também intenção deste projecto dar continuidade 
ao processo de levantamento e caracterização do acervo arqueológico industrial no 
sentido de o proteger e dar a conhecer, criando reservas e núcleos de visitação, com o 
apoio técnico e científico do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (este projecto ainda não foi executado). 

Produtos Turísticos Consolidar algumas das marcas da região na programação regional e nacional de 
eventos como é o caso do ciclo de festas marítimas, da forte relação mantida com as 
embarcações tradicionais do Estuário do Tejo e do conjunto de eventos de promoção 
gastronómica. Por outro lado, iniciativas como as que se dedicam à dinamização do 
turismo de natureza e turismo cultural (Feira do Cavalo, largadas de touros na Moita e 
praia do Rosário, visita de sítios arqueológicos e culturais, percursos a bordo de 
embarcações tradicionais, cruzeiros, regatas e provas náuticas, eventos de agricultura 
biológica e horta urbanas, entre outros) deverão ser consolidadas numa perspectiva de 
alargamento da oferta de eventos e da programação de eventos da AML.          

Dinamização 
Comercial da Zona 

Ribeirinha 

Acção estratégica de consolidação e expansão do tecido comercial, apostando na 
qualificação da base existente e no fomento de novas iniciativas ligadas ao turismo e 
lazer náuticos, cuja processo se iniciou com a instalação de uma actividade de 
restauração na praia do Rosário, de acordo com um projecto de integração paisagística. 
Numa segunda fase será apoiada a instalação de um espaço de cafetaria e quiosque na 
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Designação Descrição Técnica 

área requalificada objecto de financiamento Polis e perspectivadas actividades 
similares na envolvente próxima da caldeira da Vila da Moita (este projecto ainda não 
foi executado). 

Novas Instalações 
do CNM 

Inicialmente previsto no âmbito da candidatura ao Programa Polis, este projecto visa 
transferir as actuais instalações do CNM para uma localização mais adequada em 
termos de acesso ao plano de água. Cumulativamente, o projecto de novas instalações 
desta associação pretende qualificar a sua actividade associativa e de salvaguarda do 
património marítimo-fluvial, através de um renovado, qualificado e atractivo espaço de 
acolhimento (este projecto ainda não foi executado). 

Centro Municipal 
de Recursos da 

Natureza e Centro 
de Sensibilização e 

Educação 
Ambiental 

Equipamentos polinucleados voltados para dinamização de acções educativas com as 
comunidades escolares, colectividades e público em geral. No essencial da sua acção 
conta-se com uma programação de iniciativas especificamente orientadas para os 
valores da natureza e da paisagem cultural do concelho e do Estuário do Tejo (trata-se 
de um projecto em curso). 

Programa de 
Requalificação e 
Modernização da 

Restauração e 
Bebidas 

Iniciativa que pretende, através de diferentes acções, qualificar o serviço prestado e 
melhorar a imagem de diferentes estabelecimentos junto do consumidor final, 
trabalhando um universo de mais de trinta unidades de restauração e bebidas, 
localizados na frente ribeirinha (este projecto ainda não foi executado). 

Dinamização da 
Actividade da 
Aquicultura 

Acção estratégica de reabilitação e de apoio de estruturas económicas ligadas à 
actividade da aquicultura em áreas de antigas marinhas, de acordo com as 
especificidades ecológicas do território (este projecto ainda não foi executado). 

Fonte: Elaboração própria com base em CMMTA, 2008. 
 

Para além dos projectos de referência ao nível da requalificação e revalorização 

das frentes ribeirinhas do concelho da Moita578, importa também assinalar (i) os 

                                                      
578

 Aos projectos referidos há que acrescentar a candidatura do “Projecto Integrado de Valorização do 
Património Fluvial do Tejo” apresentada pela ANS ao Programa Operacional das Pescas 2007-2013 
(PROMAR), o qual alicerça-se em quatro dimensões de intervenção complementares e interconexas: (i) 
melhoria das condições de navegabilidade no Estuário do Tejo; (ii) melhoria das condições de acesso à 
água; (iii) restauro de frota de embarcações tradicionais do Estuário do Tejo propriedade desta 
associação; (iv) promoção do património marítimo-fluvial do Estuário do Tejo. Quanto à primeira 
dimensão (i), esta decorre do progressivo assoreamento do estuário, em particular na cala/esteiro que 
assegura o acesso a Sarilhos Pequenos, o que constitui um problema indutor do condicionamento da 
navegabilidade de todo o tipo de embarcações (tradicionais, de pesca, de recreio e marítimo-turísticas). 
Este fenómeno faz-se sentir com grande intensidade no esteiro onde se localizam as instalações desta 
associação (Esteiro da Elisa), no qual se desenvolve grande parte das iniciativas por esta promovidas e 
que se apresenta como um pólo importante de apoio à náutica de recreio e à actividade de 
mariscadores. Para suplantar este problema pretende-se recuperar um antigo sistema artesanal de 
desassoreamento de calas: uma caldeira artesanal. Desta forma, serão criadas as condições de 
navegabilidade necessárias à sustentabilidade da actividade da associação e das embarcações 
tradicionais num dos seus principais quadros territoriais de referência, assim como à valorização 
patrimonial e económica do Estuário do Tejo (pesca, actividades marítimo-turísticas e actividade de 
mariscadores). Quanto à segunda dimensão (ii), o acesso à água e sua realização em condições de 
segurança por parte de pessoas, embarcações e equipamentos é um aspecto determinante para a 
sustentabilidade das embarcações tradicionais, de pesca, auxiliares da actividade de mariscadores, 
recreio e marítimo-turísticas. A dotação das instalações desta associação com um equipamento que 
possibilite o acesso à água assume particular relevância para garantir esta situação, assim como para a 
promoção da navegabilidade através da optimização do período de maré. Com efeito, preconiza-se a 
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projectos de reabilitação de património ligado aos usos e funções aqui instaladas 

aquando do período de desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e 

comerciais e do processo regional de industrialização, e (ii) os elementos de arte 

urbana evocativos desta relação. Como projectos de referência nestes domínios 

destacam-se: 

• Moinho de Maré de Alhos Vedros – após a aquisição deste imóvel por 

parte da CMMTA, foram realizadas obras de recuperação visando a sua 

constituição como equipamento cultural de interesse turístico e educativo 

(Figura 239). Inaugurado em 2007, este equipamento contribuiu 

igualmente para a valorização do património herdado de um ciclo 

precedente, contribuindo para a afirmação da identidade deste território e 

para a salvaguarda da memória colectiva. Para além da componente 

museológica que possibilita o contacto com os métodos e técnicas de 

moagem tradicionais, o moinho de maré foi dotado de um espaço 

polivalente (no piso superior) para exposições temporárias e outros 

eventos culturais (e.g. colóquios, workshops579). 

 

 

 

                                                      

instalação de um pontão flutuante para embarques/desembarques, um equipamento inexistente na 
envolvente ao núcleo urbano de Sarilhos Pequenos, um dos principais pólos de embarcações 
tradicionais do Estuário do Tejo. Quanto à terceira dimensão (iii), a ANS elege a conservação das 
embarcações tradicionais e a salvaguarda da cultura ribeirinha como objectivos centrais da sua 
actividade. Neste âmbito foram adquiridas quatro embarcações tradicionais, parte das quais outrora 
utilizadas na pesca artesanal e tráfego de mercadorias. Estas são utilizadas para representação em 
eventos – participação em regatas e desfiles de embarcações tradicionais, participação em exposições e 
certames. Neste momento torna-se necessária a realização de intervenções de reparação destas 
embarcações e renovação dos seus meios de propulsão, investimentos cruciais à manutenção deste 
património, intervenções que foram objecto de candidatura a apoios no âmbito do PROMAR. Quanto à 
quarta dimensão (iv), esta compreende as seguintes acções: edição de um livro com fins exclusivamente 
culturais, através do qual serão publicados os resultados da investigação sobre embarcações tradicionais 
do Estuário do Tejo desenvolvida pela ANS em parceria com o Instituto de Dinâmica do Espaço da 
Universidade Nova de Lisboa; organização de uma conferência sobre a problemática da sustentabilidade 
do património marítimo-fluvial e das actividades de pesca artesanal; criação de um sítio institucional na 
Internet para divulgação da actividade da associação e promoção e divulgação do património marítimo-
fluvial. Os resultados desta candidatura ainda não são conhecidos. 

579
 O workshop “Património Flúvio-Marítimo do Estuário do Tejo: Perspectivas de Sustentabilidade“ 

(2013), constitui um exemplo de um evento recentemente realizado neste equipamento. 
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Figura 239. Moinho de Maré de Alhos Vedros (Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo – num processo semelhante 

àquele que foi encetado pelo Município do Seixal, a CMMTA adquiriu e 

recuperou duas embarcações tradicionais de médio-grande porte: Varino 

“O Boa Viagem” (1981) e Bote de meia-quilha “Pombinha” (1986)580 – 

Figura 240. Conforme referido anteriormente, a primeira destas 

embarcações é utilizada, essencialmente, para fins de sensibilização 

ambiental e de divulgação e sensibilização para o património, incluindo a 

realização de passeios e visitas de estudo no estuário (abertas à 

comunidade em geral e envolvendo grupos específicos – e.g. comunidade 

escolar do concelho) e a participação em eventos náuticos ligados a este 

tipo de embarcações. À semelhança dos demais municípios proprietários 

de embarcações, o Varino “O Boa Viagem” encontra-se regularmente 

atracado no Cais da Moita (Figura 240), contribuindo – em conjunto com 

outras embarcações tradicionais aqui atracadas ou fundeadas – para o 

contacto com este património, assim como para a sua gradual apropriação 

e valorização simbólica no processo de revitalização da frente de água da 

Vila da Moita. 

 

                                                      
580

 Esta embarcação não se encontra apta a navegar desde 1997, carecendo de uma profunda obra de 
recuperação, cujo adiamento tem sido motivado pela dimensão financeira da intervenção (aspecto que 
motivou mesmo a anulação de um concurso público lançado para o efeito). Dado o avançado estado de 
degradação desta embarcação, considera-se que a sua recuperação será hoje difícil.  



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

546 

Figura 240. Embarcações Tradicionais Varino “O Boa Viagem” (i) e Bote “Pombinha” (ii) 

  
Fonte: Própria, 2007; Própria, 2009. 

 

• Posto de Depuração de Ostras do Rosário – depois de um longo período de 

inactividade, e de subsequente degradação das instalações, o Posto de 

Depuração de Ostras do Rosário foi vendido em hasta pública a um 

particular. Após a realização de obras de reabilitação (tendo sido 

preservadas as características originais dos edifícios, tanto das fachadas 

como do interior), este equipamento foi reconvertido num espaço 

vocacionado para a realização de eventos – Figura 241. Trata-se, assim, de 

uma intervenção de reabilitação e reconversão funcional do património 

construído, herdado do ciclo de desenvolvimento das funções litorais no 

ARS. 

 

Figura 241. Posto de Depuração de Ostras do Rosário (Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

(i) (ii) 
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Relativamente aos elementos de arte urbana, e tal como referido a propósito do 

caso do Seixal, os mesmos são enquadráveis no domínio da produção cultural, 

evocando de forma simbólica a relação sociocultural deste território com o Estuário do 

Tejo e testemunhando acerca do reconhecimento (social e institucional) da relevância 

cultural das múltiplas dinâmicas socioeconómicas que aqui se operaram581. Por outro 

lado, importa ainda não negligenciar o papel destas obras ao nível da qualificação do 

espaço, assim como na criação de pontos de referência no contexto dos núcleos 

urbanos582. Como tal, são de assinalar os seguintes elementos:  

• Escultura “A Moita a Vila” (João Afra, 1993 – Moita) – escultura 

comemorativa do tricentenário da Vila da Moita que representa um pilar 

de amarração das embarcações tradicionais no Cais da Moita, evocando a 

relação entre “o Tejo, os Homens e a Terra” (Figura 242). 

• Escultura “Vento à Barra” (Pedro Miranda da Silva, 2001 – Moita) – 

escultura que homenageia o Marítimo na sua relação com o Estuário do 

Tejo e com as embarcações tradicionais (Figura 242). 

 

Figura 242. Esculturas “A Moita a Vila” (i) e “Vento à Barra” (ii), Moita 

  
Fonte: Própria, 2013. 

                                                      

581
 Corroborando este entendimento, refere a CMMTA que “além de valorizar a identidade cultural dos 

centros urbanos, a arte pública assume igualmente uma função educativa na comunidade, através da 
arte, uma função e valores estéticos, permitindo a criação de marcos que celebram datas, épocas, temas 
socioeconómicos, tradições e heranças culturais” (CMMTA, 2013a) 

582
 Uma preocupação que terá estado subjacente à política de instalação de elementos de arte urbana 

nos vários núcleos urbanos ribeirinhos do concelho por parte da CMMTA (sobre esta questão vide 
CMMTA, 2013a) 

(i) (ii) 
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• Escultura “Pele” (Fernanda Fragateiro, 2000 – Alhos Vedros) – embora não 

estando implantada na frente ribeirinha, esta escultura homenageia o 

Corticeiro, pretendendo igualmente conferir identidade ao espaço, pela 

evocação da sua relação com a actividade da transformação de cortiça aqui 

instalada aquando do primeiro ciclo de industrialização moderna (Figura 

243). 

• “Homenagem aos Trabalhadores da Indústria Corticeira” (2012 – Alhos 

Vedros) – à semelhança da escultura “Pele”, com a inserção de uma peça 

associada ao processo de transformação da cortiça (i.e. uma antiga prensa) 

no espaço público (junto ao Parque das Salinas, Alhos Vedros), a CMMTA 

pretendeu evocar a indústria corticeira e homenagear os seus 

trabalhadores (Figura 243). 

 

Figura 243. Escultura “Pele” (i) e “Homenagem aos Trabalhadores da Indústria Corticeira” (ii), 
Alhos Vedros (Moita) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Monumento em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem (2013 – Moita) – 

localizado junto ao Cais da Moita, este monumento de cariz religioso 

estabelece a relação entre a devoção da comunidade local à santa 

padroeira, protectora dos “homens do rio” (marítimos e pescadores), 

simbolizada através de uma embarcação tradicional do Estuário do Tejo 

(no caso, um Bote) – Figura 244. Desta forma remetendo para a relevância 

sociocultural das actividades ligadas à “faina do rio” nesta comunidade. 

(i) (ii) 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

549 

Figura 244. Monumento em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem (Moita) 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Pintura Mural no Cais da Moita (Luis Morgado – a primeira versão desta 

pintura data de 1982 e a segunda versão de 2008) – baseada num registo 

fotográfico de 1882, a versão original desta pintura evocava a relação da 

Vila da Moita com o Estuário do Tejo, assim como o papel do seu cais no 

transporte fluvial de mercadorias com recurso a embarcações tradicionais 

(Figura 245). Na versão de 2008, para além desta relação (evidenciada pela 

presença de embarcações tradicionais – uma delas em processo de carga – 

e de marítimos), são ainda evocadas as festas populares da Vila da Moita 

(com a passagem da romaria pelo Cais) – Figura 245. 

 

Figura 245. Pintura mural no Cais da Moita em 2007 (i) e em 2013 (ii) 

  
Fonte: Própria, 2007; Própria, 2013. 

 

Finalmente, importa ainda salientar que no plano de água estuarino se 

desenvolvem várias iniciativas de cariz cultural (promovidas pelas associações/clubes 

(i) (ii) 
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náuticos aqui existentes583 e pela CMMTA584), potenciadoras da sua fruição para fins 

recreativos, desportivos e culturais, e criando uma oferta de eventos capazes de se 

constituir como factores indutores da atracção de novos públicos para as frentes 

ribeirinhas. 

 

I.5. Município do Montijo 

A configuração do território do concelho do Montijo na sua área de interface 

com o plano de água estuarino torna possível a individualização de duas grandes 

unidades. Uma correspondente à frente ribeirinha Norte, que se desenvolve entre o 

Moinho de Maré da Lançada (no termo do esteiro da Lançada ou Cala Real) e o Cais do 

Seixalinho585. Para além do núcleo urbano do Montijo (onde ocorrem importantes 

áreas industriais devolutas afectas ao primeiro ciclo regional de industrialização 

moderna – i.e. à indústria corticeira), esta frente ribeirinha é matizada a Poente e 

Nascente pelas estruturas de antigas marinhas e moinhos de maré. Outra unidade, 

correspondente à frente ribeirinha Sul, desenvolve-se entre o termo do esteiro da Elisa 

e o Moinho de Maré da Lançada. Um território onde predominam os espaços agrícolas 

e as estruturas de antigas marinhas (a que se junta ainda a estrutura – i.e. a caldeira – 

do Moinho de Maré dos Dois Termos). 

Como será possível constatar pela análise dos planos e projectos de referência, 

as orientações estabelecidas para a revitalização destas frentes ribeirinhas não são 

                                                      

583
 Existem três associações/clubes náuticos no concelho da Moita com actividade ao nível da 

conservação e promoção das embarcações tradicionais do Estuário do Tejo: CNM (Moita), ANS (Sarilhos 
Pequenos) e Associação de Desportos Náuticos Alhosvedrense “Amigos do Mar” (Alhos Vedros). Estas 
entidades organizam regularmente regatas e encontros de embarcações tradicionais.   

584
 O Encontro Culturas Ribeirinhas, enquadrado pelo PROTEJO, constitui um exemplo destas iniciativas 

promovidas pela CMMTA. Na sua última edição (2013), o Programa do Encontro contou com um 
Colóquio sobre o tema “Património Flúvio-Marítimo do Estuário do Tejo: Perspectivas de 
Sustentabilidade”, a apresentação de duas publicações sobre embarcações tradicionais do Estuário do 
Tejo, a exibição de um documentário sobre a recuperação do Varino “O Boa Viagem” e um passeio a 
bordo desta embarcação. Note-se que estes passeios, regularmente organizados pela CMMTA (Figura 
AIII-49, Anexo III), apresentam-se também como iniciativas exemplares de cariz cultural associada à 
fruição do plano de água e à promoção e valorização do património marítimo-fluvial do Estuário do Tejo.  

585
 Esta frente ribeirinha tem ainda um prolongamento, a partir do Cais do Seixalinho, até ao extremo 

Poente da Península do Montijo, correspondendo esta área ao espaço militar da Base Aérea n.º 6.   
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indiferentes a esta estrutura de ocupação do território, privilegiando-se as 

intervenções focadas na requalificação urbana da frente de água do Montijo (incluindo 

as áreas industriais devolutas afectas à indústria corticeira), assim como a 

revalorização ambiental dos espaços naturais que compreendem as estruturas das 

antigas salinas, moinhos de maré e espaços agrícolas.  

 

I.5.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.5.1.1. Plano Director Municipal  

O PDM do Montijo em eficácia data de 1997586, encontrando-se actualmente em 

processo de revisão. A análise da Planta de Ordenamento587 constituinte deste 

instrumento coloca em evidência esta dualidade das frentes ribeirinhas Norte e Sul do 

território concelhio (Figura 246). No primeiro caso, predominando as classes de espaço 

urbano (correspondente aos núcleos urbanos do Montijo – a Poente da área verde ou 

corredor de protecção identificável na Planta de Ordenamento – e do Afonsoeiro – a 

Nascente deste corredor) e espaço industrial existente (na margem Norte do esteiro 

da Lançada). Embora com menor expressão, ocorrem ainda no sector Centro-Poente 

desta frente ribeirinha espaços agrícolas (não incluídos na REN), o corredor industrial 

correspondente à Zona Industrial do Seixalinho588 e espaço afecto a instalações de 

interesse público – infra-estruturas, no caso das áreas de instalações portuárias (i.e. o 

antigo e o novo Terminal Fluvial) e a área da ETAR do Seixalinho. Destaque ainda para 

espaço militar (Base Aérea n.º 6) localizado no sector Poente da Península do Montijo. 

 

 

 

 

                                                      
586

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 01 de Fevereiro. 

587
 Dado o objecto do presente trabalho de investigação considera-se apenas a área Oeste do território 

concelhio. 

588
 O desenvolvimento desta zona industrial foi impulsionado pela acessibilidade conferida pela Ponte-

Cais do Seixalinho, desde o início dos anos 1980, para o desenvolvimento de actividades industriais 
portuárias) 



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

552 

Figura 246. Planta de Ordenamento do PDM do Montijo 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 01 de Fevereiro. 
 

No segundo caso, são predominantes os espaços agrícolas (incluídos e não 

incluídos na RAN, embora com maior incidência destes últimos), cuja continuidade na 

frente ribeirinha é interrompida apenas pelo espaço urbano correspondente ao 

aglomerado da Espinhosa e à área da ETAR do Afonsoeiro. Esta expressão de usos 

agrícolas dominantes e preferenciais corresponde, em grande medida, aos usos 

prevalecentes desde o início da segunda metade do século XX (e.g. Quinta Nova, 

Quinta do Afonsoeiro).  

Quanto ao plano de água estuarino, o PDM em vigor classifica-o como espaço 

aquícola – área ribeirinha589, perspectivando a possibilidade da sua utilização para 

                                                      
589

 De acordo com o Regulamento do PDM (Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 01 de 
Fevereiro), a área ribeirinha é “constituída pela totalidade dos ecossistemas costeiros da REN que 
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actividades piscatórias, desportivas e balneares, assim como incentivando-se o 

desenvolvimento de actividades aquícolas590. 

Importa ainda referir que, do ponto de vista do património, este instrumento de 

planeamento territorial determinou servidões para os seguintes imóveis (imóveis e 

ocorrências a preservar propostos no PDM para classificação) localizados na frente 

ribeirinha (Figura 247): Moinhos de Maré do Cais (Figura AIX-26, Anexo IX), Assentas 

(Figura AIX-25, Anexo IX) e Lançada (Figura AIX-24, Anexo IX); Cais dos Vapores591 

                                                      

incluem a frente do estuário do Tejo e zonas húmidas adjacentes, englobando uma faixa de protecção 
delimitada para além da linha de máxima preia-mar das águas vivas equinociais; corresponde ao seu 
leito de cheio e inclui salinas, sapais, estruturas de diques, muros, comportas e edificações utilizadas em 
actividades aquícolas”.  

590
 Através de: (i) recuperação de antigas salinas desactivadas, incluindo as suas estruturas de diques, 

muros, comportas e edificações; (ii) controlo da qualidade da água de acordo com os parâmetros 
exigidos pela legislação aplicável para a prática das actividades de culturas marinhas; (iii) recurso a 
ajudas comunitárias e nacionais; (iv) adopção de sistemas de produção do tipo intensivo ou semi-
intensivo, utilizando as espécies autóctones do estuário em regime de mono ou policultura (Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 01 de Fevereiro). Note-se que os estudos de base do PDM 
reconheceram, desde logo, a frente ribeirinha “com algumas tradições populares, [como um] dos 
atractivos naturais de maior importância no concelho do Montijo” (CMM, 1995a: 82). 
Complementarmente, as “Opções de Desenvolvimento e Propostas de Ordenamento” (CMM, 1992b) que 
informaram este instrumento de planeamento territorial, elegeram a possibilidade de valorização da 
articulação com o plano de água estuarino como uma das potencialidades territoriais do concelho. 
Neste sentido, o documento assumiu que, não obstante o declínio da articulação funcional do concelho 
com o estuário, “a função portuária poderá vir a ser parcialmente recuperada embora apenas para a 
movimentação de produtos específicos, as salinas abandonadas poderão ser recuperadas para 
actividades aquícolas e a toalha de água poderá ser um importante pólo de atracção para actividades de 
recreio ou competição (desportos náuticos ou pesca desportiva) integrados num cabaz turístico 
orientado para o grande mercado da área Metropolitana de Lisboa” (CMM, 1992b: 10). Para concretizar 
estas orientações o PDM incluiu, nas suas linhas de acção, as seguintes medidas: (i) reactivação dos cais, 
pontes-cais, estaleiros e fundeadouros abandonados na frente ribeirinha da cidade do Montijo; (ii) 
construção de uma marginal compatibilizada com a utilização de infra-estruturas portuárias existentes e 
fruição da frente ribeirinha pela população; (iii) retirada de depósitos de sucata e recuperação das áreas 
abandonadas e degradadas com a sua reutilização para novas funções, assegurando-se, contudo, a 
constituição de áreas livres e a redução da pressão urbana local; (iv) constituição de contínuos verdes a 
partir da frente ribeirinha, estabelecendo a ligação desta com as áreas interiores do território; (v) 
constituição de um plano de água no Esteiro do Montijo para recreio e lazer da população; (vi) 
recuperação das actividades de aquacultura com afinidades locais (CMM, 1992b: 37).  

591
 Note-se que a antiga estrutura em arco do Cais dos Vapores, composta por dois pilares que 

assinalavam a entrada no Montijo (Figura AIII-50, Anexo III), foi removida na sequência das solicitações 
por parte da Transtejo devido à necessidade de intervenção no local. Desta situação dá conta a acta da 
reunião da CMM realizada no dia 20 de Junho de 1979 (Acta n.º 23), segundo a qual “foi presente o 
ofício (…) da Transtejo, solicitando que seja desligada a energia eléctrica do arco existente na Ponte-cais, 
a fim do mesmo ser demolido por necessidade de obras no local. A Câmara discutiu o assunto e 
reconheceu que aquele arco para além da sua beleza arquitectónica e antiguidade, marca uma época 
remota de luta pelos transportes fluviais desta vila para Lisboa e reverte-se de alto significado para a 
população que viu satisfeita uma das grandes, se não a maior, das aspirações (…)”. 
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(Figura AIII-50, Anexo III); e, Ermida do Nosso Senhor Jesus dos Aflitos – Quinta do 

Saldanha (Figura 264). 

 

Figura 247. Servidões de Imóveis Classificados na frente ribeirinha do Montijo  

 

Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 01 de Fevereiro, sobre 
fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 

and the GIS User Community. 

 

Relativamente ao processo de Revisão do PDM do Montijo, foi entendido que o 

mesmo deveria atender às transformações entretanto ocorridas no concelho, assim 

como responder às suas necessidades de desenvolvimento592 (Cf. CMM, 2008: 18). A 

                                                      
592

 Neste sentido, foram considerados os seguintes factores: (i) o assinalável desenvolvimento do 
município nos últimos anos, em parte aliado à dinâmica urbanística induzida pela construção da Ponte 
Vasco da Gama; (ii) as transformações operadas pelas acessibilidades regionais que se têm continuado a 
implementar no território do concelho e consequente desajustamento do Plano com as perspectivas 
actuais do município; (iii) a necessidade de concertação do ordenamento concelhio com o da Região, 
nomeadamente promovendo a conformidade com o PROT-AML; (iv) a actualização de estratégias e 
programação ao nível das infra-estruturas urbanas, e da estrutura de ordenamento territorial do Plano, 
face ao novo quadro de caracterização urbanística concelhia; (v) a adaptação do plano ao novo quadro 
legislativo, que resultou das alterações legais e regulamentares ocorridas durante o período de vigência 
do PDM do Montijo; (vi) a necessidade de revisão e actualização das bases cartográficas do actual PDM, 
por evidente desajuste entre a representação do Plano e o quadro de realidade concretizado; (vii) a 
necessidade de rever e actualizar o quadro de classificação e afectação dos usos do solo e dos 
parâmetros urbanísticos; (viii) a necessidade de inovar nos instrumentos de desenho e composição 
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este propósito é de notar que a acessibilidade rodoviária conferida pela Ponte Vasco 

da Gama-A12 e IC32 reforçou a atractividade do espaço urbanizável da cidade do 

Montijo mais próximo dos acessos a estas infra-estruturas, contribuindo para a 

expansão periférica do perímetro urbano para Nordeste (Figura 248).   

 

Figura 248. Loteamentos com Alvará no concelho do Montijo (Oeste) no período 1997-2007 

 
Fonte: CMM, 2008. 

 

Note-se que esta expansão urbana, acompanhada pelo surgimento de vários 

espaços comerciais593, fez-se em detrimento da ocupação de espaços devolutos (e.g. 

terrenos expectantes, edifícios desactivados e devolutos – propriedade de privados594) 

integrados no núcleo urbano consolidado, incluindo os espaços industriais devolutos 

                                                      

urbana e também na vertente da gestão fundiária associada ao crescimento programado dos 
aglomerados urbanos do concelho (CMM, 2008: 15). 

593
 Em que se incluem, entre outros, um grande centro comercial (com 57.200 m

2
 de área bruta locável e 

160 lojas) e retail parks. 

594
 Sobre este aspecto refere a CMM que “as áreas disponíveis para urbanizar, seja para habitação ou 

para indústria, encontram-se na posse de privados, podendo questionar-se, face à extensão de prédios 
rústicos e urbanos devolutos, se tais terrenos estão disponíveis para a urbanização” (CMM, 2008: 91). 
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afectos à indústria corticeira com localização na frente ribeirinha (a Nascente do Cais 

dos Vapores). A análise do nível de execução dos loteamentos com alvará (1997-2007) 

permite ainda concluir que foi precisamente nesta área de expansão que este nível foi 

mais elevado (Figura 249).  

 

Figura 249. Nível de execução dos Loteamentos com Alvará na cidade do Montijo no período 
1997-2007 

 
Fonte: CMM, 2008. 

 

Tais dinâmicas de expansão urbana traduziram-se, necessariamente, em 

transformações na organização funcional do espaço urbano595 da cidade do Montijo, 

tendo-se assistido a uma progressiva perda de vitalidade social e económica do seu 

                                                      

595
 Um processo igualmente indissociável da crescente terciarização dos centros urbanos, da alteração 

dos hábitos de consumo e da consolidação de novas formas de organização dos espaços comerciais, 
designadamente na fórmula das grandes superfícies comerciais, que têm vindo a afectar a vitalidade do 
pequeno comércio tradicional (i.e. “comércio de rua” ou “comércio de bairro), cujo declínio 
(evidenciado, por exemplo, pelo encerramento e desqualificação de estabelecimentos), tende a afastar 
os locais de consumo dos locais de origem dos consumidores, com efeitos ao nível da mobilidade 
urbana. 
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centro de comércio, assim como à dificuldade de geração de processos indutores da 

revitalização espacialmente alargada das frentes ribeirinhas deste núcleo urbano.  

Tendo em conta estas e outras dinâmicas e transformações ocorridas no 

território concelhio, assim como as aspirações de desenvolvimento do município, 

foram estabelecidas como orientações para a Revisão do PDM do Montijo: 

• Contribuir para uma estabilização do uso do solo, observando o seu 

sentido útil e a função social da propriedade, assegurando a 

disponibilização correcta/justa do território para satisfazer as necessidades 

da população e das empresas no respeito pela salvaguarda dos valores 

naturais, pela qualidade ambiental e contrariando comportamentos 

especulativos; 

• Diferenciação da base económica, contextualizando e segmentando a 

economia associada às explorações agrícolas e florestais, às exigências de 

localização e infra-estruturação das unidades industriais, aos requisitos que 

assistem a uma normal expansão urbana dos aglomerados e ao 

enquadramento institucional das áreas classificadas onde há valores 

naturais únicos a proteger, alicerçando uma política de solos que fomente 

a correcta localização de empresas no concelho em condições 

competitivas, procurando atrair especialmente empresas de capital 

intensivo em conhecimento e tecnologia, valorizando o seu potencial 

humano e reduzindo os custos de contexto associados ao processo de 

instalação e relocalização de empresas; 

• Qualificação urbanística e arquitectónica dos aglomerados urbanos, 

contribuindo para a consolidação dos tecidos existentes, observando em 

particular a recuperação dos núcleos históricos. Adopção de uma gestão 

urbanística com base em modelos de urbanização programada e 

contratualizada que promova a configuração da rede urbana com base 

num modelo policêntrico, reforçando a identidade dos aglomerados e 

freguesias existentes e a ligação entre os dois territórios do concelho; 
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• Desenvolver os estudos de planificação das redes de infra-estruturas e de 

equipamentos colectivos, de modo a torná-las mais eficientes, económicas 

e acessíveis; 

• Criar uma estratégia para a implementação do PDM do Montijo, 

acompanhada de um modelo de monitorização da sua aplicação e 

coordenação articuladas entre as várias políticas de ordenamento do 

território. (CMM, 2008: 344-345) 

 

I.5.1.2. Planos de Pormenor – Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização de 

Zona a Preservar no Montijo 

O processo de elaboração deste PP foi desencadeado em 2000596, num contexto 

em que o aumento da pressão urbanística, decorrente da melhoria das acessibilidades 

intra e inter-regionais proporcionadas pela construção da Ponte Vasco da Gama e IC32, 

fez sentir a necessidade de dotação do município com um instrumento que permitisse 

a melhoria da gestão urbana. Abrangendo uma área de 54,8 ha integrante do núcleo 

central da cidade do Montijo (incluindo a frente ribeirinha), este instrumento acabou 

por não ser formalmente aprovado. 

 

I.5.2. Documentos Estratégicos  

I.5.2.1. Plano Municipal de Ambiente do Montijo 

A elaboração do Plano Municipal de Ambiente do Montijo (PMAM)597 foi 

estruturada em duas fases. A primeira correspondeu ao Diagnóstico do Estado do 

                                                      
596

 Para além deste PP, com incidência na frente ribeirinha, foram igualmente encetados neste período 
os processos de elaboração do PP das Figueiras, PP a Norte da Circular, PP do Monte das Quintas – 
Taipadas, PP de Vaza Borracha, PP de Salvaguarda e Valorização da Atalaia, PP da Atalaia, PP da Estrada 
da Charnequinha, PP da EN4 e PP do Barrão. Deste conjunto de PP, somente este último foi, entretanto, 
aprovado (2011).  

597
 Foram definidos como objectivos deste documento: (i) identificar o estado do ambiente no concelho 

e detectar tendências de evolução; (ii) seleccionar e concentrar as atenções nos problemas ambientais 
de resolução mais urgente; (iii) definir estratégias integradas e acções de intervenção concretas para 
evitar que possa haver questões sobrepostas, esquecidas ou a mera transferência da poluição de um 
meio para o outro; (iv) aumentar a eficácia das intervenções da autarquia na prevenção e na resolução 



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

559 

Ambiente do Montijo (1999), enquanto que a segunda se materializou no Plano 

Estruturante da Zona Ribeirinha da Cidade do Montijo (PEZOR)598 (2000). Atentando no 

Diagnóstico do Estado do Ambiente do Montijo, foi dado particular destaque aos 

problemas relacionados com a poluição hídrica, relacionados com a inexistência de 

ETAR em funcionamento599, descargas de efluentes resultantes das actividades 

industriais e descargas de águas residuais industriais nos colectores municipais. Um 

problema que, para além dos impactes ambientais que lhe estão subjacentes, 

condicionava a valorização do plano de água e da frente ribeirinha para actividades de 

recreio e lazer600.  

Ao nível do ambiente urbano, a análise desenvolvida para a frente ribeirinha 

(Zona 10) apontou para os problemas de poluição na zona intertidal601, para a 

obsolescência funcional das actividades instaladas neste território602 e para os riscos 

de cheia (Cf. DCEA/FCT/UNL, 1999e). Em virtude da sua natureza, este documento 

avançou com um conjunto de propostas de intervenção focadas na qualificação 

ambiental desta área (algumas das quais recuperadas pelo PEZOR), a saber:  

• Elaboração de um Plano de Reconversão para toda a frente ribeirinha; 

• Intervenção na frente ribeirinha da cidade do Montijo603; 

                                                      

de problemas ambientais assim como na valorização dos recursos naturais; (v) incentivar a cooperação e 
a formação de parcerias entre os diferentes actores locais para a resolução de problemas concretos e de 
interesse mútuo; (vi) promover a participação dos cidadãos e responder às suas aspirações, cada vez 
mais conscientes dos problemas ambientais (DCEA/FCT/UNL, 1999b: 4). 

598
 Pela relevância e interesse do seu objecto no âmbito do presente trabalho de investigação, a sua 

análise é desenvolvida em ponto autónomo.  

599
 Um problema entretanto superado com a entrada em funcionamento das ETAR do Seixalinho e do 

Afonsoeiro. 

600
 Tal como refere o documento em análise, “o meio aquático ribeirinho não pode ser rentabilizado 

para actividades de lazer e tempos livres. O mau cheiro é notório. Os solos correm riscos de poluição 
(em resultado dos efluentes, provenientes essencialmente das suiniculturas que se infiltram” 
(DCEA/FCT/UNL, 1999b: 30). 

601
 De acordo com o relatório em análise “em ocasiões de maré baixa, apresenta odores fortes e maus 

cheiros devido à deposição e acumulação de lamas e efluentes domésticos” (DCEA/FCT/UNL, 1999e: 36). 

602
 Destacando-se o “conjunto apreciável de edifícios e armazéns em mau estado de conservação, 

actividades obsoletas, depósito de sucatas e áreas livres ainda disponíveis” (DCEA/FCT/UNL, 1999e: 36). 

603
 Equacionando questões como: (i) manutenção/relocalização do Terminal Fluvial; (ii) criação de uma 

marina ou espelho de água na área Poente do Terminal Fluvial (incluindo, por exemplo, estruturas de 
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• Reorganização e relocalização do espaço da feira, visando incentivar a sua 

multifuncionalidade e dinamização através de diversas actividades de cariz 

cultural e social. (Cf. DCEA/FCT/UNL, 1999e: 37-38) 

 

Por outro lado, o relatório relativo ao ambiente urbano, integrante deste 

diagnóstico, apresentou ainda uma proposta de sete corredores ou espaços verdes 

(Figura 250), um dos quais compreendendo a frente ribeirinha (Corredor 7604) e quatro 

articulando-se com esta (Corredores 1, 2, 3 e 4605). Um dado que atesta da importância 

atribuída aos valores naturais em presença neste território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

apoio às actividades náuticas, parque de estacionamento, instalações de clubes náuticos, restaurantes e 
actividades terciárias, áreas habitacionais de grande qualidade arquitectónica); (iii) criação de um porto 
de abrigo ou espaço complementar na área Nascente do Terminal Fluvial (para apoio às actividades 
náuticas, com destaque para o remo); (iv) criação de um equipamento de referência, dedicado a 
actividades culturais, com forte capacidade de atracção da população, em particular dos jovens; (v) 
recuperação do projecto da via marginal para o sector Oriental da cidade – anteriormente apresentado 
pela autarquia –, com algumas alterações pontuais, integrando o espaço canal da via-férrea e praças 
abrigadas e protegidas; (vi) criação de enfiamentos transversais, com vista para o espaço natural e plano 
de água; (vii) exclusão da circulação motorizada da frente ribeirinha, reservando-a aos peões, ciclistas e, 
eventualmente, a transporte público eléctrico; (viii) construção de edifícios com habitação nos pisos 
superiores e actividades de comércio e serviços nos pisos térreos (Cf. DCEA/FCT/UNL, 1999e: 38). 

604
 Trata-se de um corredor de grande importância ecológica, sendo mesmo referenciado pelo PROT-

AML. “Constitui um espaço presentemente com alguns focos de degradação, mas que possui enormes 
potencialidades ainda desaproveitadas e que tem extrema importância para a qualidade ambiental da 
cidade do Montijo” (Cf. DCEA/FCT/UNL, 1999e: 54). 

605
 Estes corredores ligam a frente ribeirinha à Vala Real (Corredor 1), à área da Mundet (Corredor 2), à 

área verde envolvente à 2.ª Circular (Corredor 3) e à área Poente da cidade do Montijo (Corredor 4).   
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Figura 250. Síntese da Proposta de Corredores para a cidade do Montijo (PMAM) 

 
Fonte: DCEA/FCT/UNL, 1999e. 

 

I.5.2.2. Plano Estruturante da Zona Ribeirinha da Cidade do Montijo 

O PEZOR, apresentando em 2000, incidiu sobre a totalidade da frente ribeirinha 

Norte do concelho do Montijo606, que se estende desde o Cais do Seixalinho até ao 

Moinho de Maré da Lançada (Figura 251), abrangendo uma área de 267 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
606

 Excluindo o espaço de uso militar correspondente à Base Áerea n.º 6. 
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Figura 251. Área de intervenção do PEZOR 

 
Fonte: Elaboração própria com base em DCEA/FCT/UNL (2000), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-

cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
 

Tendo por base os antecedentes de planeamento607 e reconhecendo a 

diversidade territorial da área de intervenção608, o PEZOR elegeu (i) a revalorização 

ambiental e paisagística e (ii) a requalificação urbana da frente ribeirinha como 

prioridades de intervenção, estruturando-se em sete grandes projectos, a saber: 

                                                      
607

 Para além dos instrumentos de planeamento territorial e documentos estratégicos anteriormente 
analisados, importa ainda referir o “Plano Estratégico da Cidade do Montijo”, documento que 
influenciou os objectivos e as opções assumidas pelo PEZOR. Do conjunto de objectivos assumidos por 
este documento estratégico destacam-se: (i) afirmar a cidade do Montijo como centro de referência 
cultural de nível supramunicipal; (ii) promover a qualificação do comércio e da zona comercial do centro 
do Montijo; (iii) qualificar urbanisticamente o centro da cidade; (iv) assegurar a curto prazo, o 
tratamento adequado de efluentes e resíduos urbanos e industriais; (v) promover a relocalização das 
unidades industriais no exterior da cidade; (vi) promover a valorização ambiental e paisagística da zona 
ribeirinha (Cf. DCEA/FCT/UNL, 2000: 15).  

608
 Recorde-se que no sector Poente da frente ribeirinha Norte do concelho – entre o Cais do Seixalinho 

e o Esteiro da Quebrada – predominam espaços naturais abandonados, herdados das antigas áreas de 
marinhas e estruturas de moinhos de maré. O sector central corresponde ao núcleo urbano da cidade, 
preconizando-se a sua requalificação. No sector Nascente – entre o limite da cidade e o Moinho de 
Maré da Lançada –, ocorre outro espaço natural (com predomínio de antigas áreas de marinhas e 
algumas unidades fabris corticeiras desactivadas) que o PEZOR se propôs a revalorizar.   
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• Projecto 1 “Eixo do Parque da Cidade à Frente Ribeirinha” – com este 

projecto preconizou-se a constituição de um percurso urbano capaz de 

articular a frente ribeirinha com o principal espaço verde urbano da cidade 

(Parque Urbano Carlos Loureiro), conectando vários equipamentos e 

serviços públicos. Para além da intervenção no espaço público (e.g. 

qualificação de espaços públicos de referência), o projecto previu a 

reformulação da estrutura viária (e.g. reordenamento do estacionamento, 

eventual alteração do plano de circulação e criação de um percurso 

pedonal) e a possível atribuição de novos usos aos edifícios municipais 

existentes na área de intervenção do projecto (Figura 252). 

 

Figura 252. Desenho urbano dos Projectos “Eixo do Parque da Cidade à Frente Ribeirinha” (i) e 
“Marina/Espelho de Água e Parque Urbano da Frente Ribeirinha” (ii) 

  
Fonte: DCEA/FCT/UNL, 1999e; DCEA/FCT/UNL, 2000. 

 

• Projecto 2 “Marina/Espelho de Água e Parque Urbano da Frente 

Ribeirinha” – esta proposta de intervenção centrou-se: (i) na melhoria da 

articulação entre frente urbana da área de expansão Poente da cidade e o 

espaço natural das antigas marinhas; e, (ii) na criação de uma rótula de 

articulação entre o plano de água e a cidade, a formalizar pela área 

compreendida entre o terreiro do Mercado e o Cais dos Vapores (Figura 

(i) (ii) 
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252). Isto através de: (i) requalificação do espaço público; (ii) dotação do 

plano de água com uma infra-estrutura de apoio à náutica de recreio e 

lazer (nomeadamente através da criação de uma marina); (iii) reabilitação 

do edificado, atribuindo usos indutores da dinamização social e económica 

da área de intervenção; (iv) reformulação da estrutura viária, incluindo as 

dimensões do estacionamento, circulação automóvel e circulação 

pedonal/ciclável (Cf. DCEA/FCT/UNL, 2000: 33). 

• Projecto 3 “Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha Urbana” – este 

projecto partiu do reconhecimento do potencial de regeneração do 

território compreendido entre o Cais das Faluas e as antigas instalações da 

Mundet – ocupado predominantemente por edifícios industriais 

desocupados e/ou devolutos (antigas unidades fabris corticeiras que aqui 

se instalaram durante o primeiro ciclo regional de industrialização) –, e que 

beneficia de um enquadramento natural e paisagístico passível de 

valorização. Em termos funcionais, o PEZOR apostou na criação de uma 

área vocacionada para comércio e serviços609, dotada de um passeio 

ribeirinho indutor da reapropriação lúdico-recreativa da frente ribeirinha 

(com destaque para os valores naturais em presença) – Figura 253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

609
 O Projecto concretizou esta opção com a proposta de “localização de um conjunto de edifícios e de 

actividades que funcionem como âncora da utilização habitual do lugar, como sejam: o novo edifício da 
Câmara, que centralize os vários serviços dispersos e que seja o símbolo da nova relação com o rio; um 
centro de actividades inovadoras ligado às novas tecnologias e direccionado predominantemente para 
as faixas etárias jovens; um edifício hoteleiro que permita um novo tipo de oferta; um conjunto de 
espaços flexíveis disponíveis para a actividade da restauração que fomente o prolongamento da 
utilização desta área para além do período diurno” (DCEA/FCT/UNL, 2000: 37). 
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Figura 253. Desenho urbano do Projecto “Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha Urbana” 

 
Fonte: DCEA/FCT/UNL, 2000. 

 

• Projecto 4 “Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha Natural” – 

constituindo-se como um projecto de revalorização ambiental, esta 

intervenção propôs a recuperação do sistema natural em presença (antigas 

marinhas, caldeiras de moinhos de maré e áreas de sapal), o 

desenvolvimento de actividades compatíveis com a preservação do 

ecossistema e a criação de condições propiciadoras da fruição da frente 

ribeirinha por parte da população (actividades de recreio, lazer, desporto e 

educação ambiental), estruturando-se em seis acções610 (Figura 254). 

 

                                                      
610

 A saber: (i) eliminar todas as descargas poluentes para o sistema natural receptor, sobretudo de 
esgotos, e efectuar uma ampla operação de limpeza de resíduos sólidos existentes na zona; (ii) 
recuperar o sapal, incluindo o sistema de circulação de água necessário ao bom funcionamento 
hidráulico da área, assim como reparar os muros de protecção que foram sendo destruídos pelas ondas 
ou por outras causas; (iii) colocar uma salina em funcionamento com carácter de demonstração e 
procurar que o sal produzido seja certificado; (iv) criar um Mega Parque de Recreio e Lazer (com zonas 
de pesca à linha controlada em regime extensivo, complexo de piscinas, amplos espaços verdes e 
ginásio – no edifício existente “Ford” – e zona de embarcações de diversão em local protegido; (v) 
recuperar os Moinhos de Maré, eventualmente com funções adicionais de apoio aos circuitos pedonais, 
com abrigos e painéis de informação sobre o sapal e as salinas; (vi) realizar um circuito pedonal e de 
bicicletas ao longo da linha de água, ligando o Cais do Seixalinho à cidade do Montijo, aproveitando os 
caminhos, os muros de protecção das salinas e, sempre que necessário, construir o percurso sobre 
paliçada de madeira (DCEA/FCT/UNL, 2000: 40). 
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Figura 254. Espaços naturais na frente ribeirinha do concelho do Montijo 

  
Fonte: Própria, 2007; Própria, 2013. 

 

• Projecto 5 “Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha Nascente” – 

considerando os valores naturais em presença, este projecto adoptou 

como princípios de intervenção a revalorização ambiental (recuperando os 

sistemas naturais e a sua fruição por parte da população) e a instalação de 

equipamentos colectivos de referência que deveriam constituir-se como 

equipamentos-âncora611. 

• Projecto 6 “Corredor Verde Nascente” – em conformidade com a proposta 

do PDM do Montijo, este projecto visou a constituição de um corredor 

verde entre as antigas instalações da Mundet e a Circular Externa, focando-

se (i) na recuperação e tratamento da linha de água, (ii) na estruturação de 

um percurso e do sistema ecológico associado, e (iii) na integração de 

actividades de recreio e lazer potenciadores da utilização do referido 

corredor612 (DCEA/FCT/UNL, 2000: 62) – Figura 255. 

 

 

 

 

                                                      
611

 Incluindo um Parque Verde Lúdico e Pedagógico, a recuperação do Moinho de Maré da Lançada e 
espaços adjacentes, e a criação de um percurso periférico pedonal/ciclável (cf. DCEA/FCT/UNL, 2000: 58). 

612
 Neste âmbito foram consideradas as seguintes acções: construção de um percurso verde e 

recuperação da linha de água com bacias de retenção; construção de uma pista de bicicletas e um 
circuito de manutenção; construção de espaços contidos para abrigo da fauna (DCEA/FCT/UNL, 2000: 62). 
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Figura 255. Desenho urbano do Projecto “Corredor Verde Nascente” 

 
Fonte: DCEA/FCT/UNL, 1999e. 

 

• Projecto 7 “Nova Estação Fluvial no Seixalinho e Articulação com Sistema 

de Transportes Urbanos” – este projecto contemplou (i) a construção de 

um interface multimodal no Seixalinho613, (ii) a requalificação da ligação 

rodoviária entre a cidade do Montijo e o Seixalinho, e (iii) a criação de um 

serviço de mini-autocarros entre a cidade do Montijo e o Seixalinho 

(DCEA/FCT/UNL, 2000: 66). Um projecto que, do ponto de vista urbanístico, 

visou (i) retirar do centro da cidade o tráfego atraído pelo Terminal Fluvial 

(transporte individual e transporte público) e (ii) libertar a frente ribeirinha 

                                                      
613

 O PEZOR deixou em aberto a opção por um único terminal em funcionamento (Cenário A) e a 
possibilidade de manutenção dos dois terminais (Cenário B). Conforme analisado anteriormente, a 
propósito da perda de vitalidade do centro histórico da cidade do Montijo, e como se refere adiante, a 
opção da autarquia recaiu sobre o Cenário A. 
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do centro da cidade do Montijo das áreas de estacionamento do 

Terminal614.   

 

Deste conjunto de projectos foram concretizados os seguintes: 

• Reestruturação do estacionamento do Mercado Municipal (previsto no 

âmbito do Projecto 1); 

• Requalificação da frente ribeirinha da cidade do Montijo, entre o Esteiro da 

Quebrada e o Cais dos Vapores (intervenção contemplada no Projecto 2, 

ainda que a solução adoptada tenha divergido da proposta consagrada no 

PEZOR)615; 

• Recuperação do Moinho de Maré do Cais (intervenção proposta pelo 

Projecto 4)616; 

• Implantação parcial do Projecto “Corredor Verde Nascente” (Projecto 6), 

com prossecução de intervenções relativas à recuperação e tratamento do 

sistema hídrico e à criação do Jardim Pocinho das Nascentes e do Parque 

Vale Salgueiros617 (Figura 256); 

                                                      
614

 Esta opção de deslocalização do Terminal Fluvial foi ainda indissociável dos problemas de 
navegabilidade provocados pelo assoreamento da Cala do Montijo, exigindo dragagens regulares para 
manutenção dos fundos, as quais foram minimizadas com a nova localização do Terminal (cerca de 2,5 
km a Poente do antigo Terminal, localizado no Cais dos Vapores).  

615
 Esta intervenção é analisada no sub-capítulo “I.5.3. Projectos de Referência”. 

616
 Esta intervenção é analisada no sub-capítulo “I.5.3. Projectos de Referência”. Importa ainda referir 

que o objectivo de eliminação das descargas poluentes para o sistema natural preconizado pelo Projecto 
4 tem vindo a ser progressivamente alcançado com a entrada em funcionamento das ETAR da região do 
Estuário do Tejo. Tal como referido anteriormente, no caso do concelho do Montijo, encontram-se em 
funcionamento as ETAR do Afonsoeiro e do Seixalinho.  

617
 Importa referir que esta intervenção estava a ser planeada pela autarquia desde 1998, sendo 

perspectivada de acordo com “uma nova filosofia de planeamento e desenvolvimento urbano, na qual é 
dada uma primazia aos processos biológicos” (CMM, 1999b: 6). Note-se ainda que, para além da 
recuperação e tratamento do sistema hídrico da ribeira e da manutenção da vegetação ripícola (funções 
ecológicas ou ambientais), estes espaços naturais constituem áreas de lazer (funções recreativas e de 
lazer).   
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• Construção do Novo Terminal Fluvial do Seixalinho, acompanhado pela 

desactivação do Terminal Fluvial do Cais dos Vapores (Projecto 7), um 

projecto concretizado em 2002. 

 

Figura 256. Localização do Jardim Pocinho das Nascentes e do Parque Vale Salgueiros 
(Montijo) 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, 

USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

I.5.2.3. Re:Centrar o Montijo – Estudo Estratégico 

Mais recentemente (2008), o Estudo Estratégico “Re:Centrar o Montijo”, 

desenvolvido pela Parque EXPO, veio reafirmar o potencial de requalificação das áreas 

funcionalmente obsoletas e degradadas que beneficiam de uma localização 

privilegiada no perímetro urbano do Montijo (i.e. junto ao centro da cidade), 

apostando: (i) na afirmação da identidade da cidade (valores históricos e memória 

colectiva); (ii) na captação de novas actividades económicas, potenciada pelas boas 
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acessibilidades regionais e pela perspectiva de construção do NAL; (iii) na valorização 

do património natural como elemento diferenciador (Cf. Parque EXPO, 2008: 5-6).  

Do ponto de vista da área de intervenção, este documento estratégico optou por 

limitar a extensão da frente ribeirinha abrangida (157 ha), ainda que alargando esta 

área para o interior (isto em comparação com a área de intervenção definida pelo 

PEZOR) – Figura 257. 

 

Figura 257. Área de intervenção do Estudo Estratégico “Re:Centrar o Montijo” 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Parque EXPO (2008), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, 

i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Foram delineados quinze Projectos Estruturantes a operacionalizar nesta área de 

intervenção, estruturados em três grandes eixos, os quais encontram-se 

sistematizados no Quadro 33618. Não obstante não ter tido eficácia, porquanto não foi 

formalmente aprovado e implementado pela CMM, este documento estratégico 

confere informação relevante sobre a abordagem institucional preconizada para a 

revitalização da frente ribeirinha da cidade do Montijo e área ribeirinha adjacente.  

                                                      

618
 Tendo em vista uma mais célere implementação do processo de revitalização da área de intervenção, 

o documento estratégico em apreço propôs mesmo a delimitação de uma Área Crítica de Recuperação e 
Reconversão Urbanística.   



I – AS FRENTES RIBEIRINHAS NO CONTEXTO DOS PLANOS E PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

 

571 

Quadro 33. Projectos Estruturantes propostos pelo Estudo Estratégico “Re:Centrar o Montijo” 

Designação Descrição Técnica 

Eixo de Intervenção A – Acessibilidades e Mobilidade Interna e Regional 

Alameda Urbana Definição de uma nova alameda de acesso ao centro do Montijo tirando partido do 
canal ferroviário, visando a reestruturação da área central da cidade e propondo, 
simultaneamente, um eixo de penetração bem dimensionado e a estruturação da nova 
frente ribeirinha em articulação com a cidade consolidada. Duas novas praças 
estabelecerão a articulação da alameda com a malha existente, a primeira, junto à 
Mundet e, a segunda, junto ao centro, no Largo da Estação. 

Rua José Joaquim 
Marques 

Com a construção da alameda urbana irá ocorrer uma diminuição de fluxo viário nesta 
via, possibilitando a criação de espaços dedicados ao peão e a implementação de 
bolsas de estacionamento, contribuindo para a revitalização do comércio local. 

Ligação Alameda- 
Praça do Tejo 

A Rua José de Sousa estabelecerá a articulação entre a alameda urbana e a Praça do 
Tejo, tendo como ponto de articulação o Largo da Estação. 

Ligação Praça do 
Tejo-Rua Dr. 

Manuel da Cruz 
Júnior 

Criação de uma ligação mais directa entre o núcleo central e o Cais do Seixalinho, 
através da ligação e reestruturação de vias já existentes (Rua António Fortunato de 
Sousa e Rua Esteiro da Quebrada), permitindo igualmente a articulação entre a Praça 
do Tejo e o Largo dos Pescadores. Propõe-se ainda a relocalização do terminal 
rodoviário, do Largo do Mercado para a Praça dos Pescadores, onde existirá menor 
conflito entre os usos existentes e a logística implícita num terminal rodoviário. 

Estudo de 
Mobilidade 

Para além de definirem as bases de um sistema viário urbano coerente e eficaz, este 
estudo deverá reflectir igualmente sobre a questão dos transportes públicos (rede 
urbana e corredores dedicados), o estacionamento nas áreas centrais, a rede ciclável e 
eventual implementação de um serviço de bicicletas públicas e, tendo em atenção a 
valorização dos espaços públicos, a definição de áreas urbanas predominantemente 
pedonais. 

Eixo de Intervenção B – Regeneração Urbana, Preservação dos Valores Históricos e da Memória Colectiva 

Quarteirão Praça 
da República 

Projecto-piloto para remodelação de um quarteirão junto à Praça da República. Terá 
como preocupação principal envolver os proprietários na resolução de problemas 
associados à reconfiguração da propriedade, viabilizando propostas imobiliárias e 
resolvendo problemas funcionais associados à resolução do estacionamento de apoio e 
à melhoria da articulação com o espaço público de utilização colectiva. 

Quarteirão Praça 
dos Pescadores 

Reestruturação do quarteirão existente, replicando as metodologias experimentadas 
no quarteirão da Praça da República (projecto-piloto) e possibilitando a integração de 
um novo Terminal Rodoviário 

Quarteirão Cine-
Teatro Joaquim de 

Almeida 

Reestruturação do quarteirão existente, replicando as metodologias experimentadas 
no quarteirão da praça da República (projecto-piloto) e considerando a abertura de 
uma via de acordo com a reestruturação da rede viária. 

Praça do Tejo Reordenamento do espaço público em redor do cais das Faluas, incluindo o espaço 
adjacente aos Paços do Concelho, com o objectivo de consolidar uma praça urbana – 
Praça do Tejo. Configura a nova centralidade do Montijo, lugar de memórias na sua 
relação com o rio e lugar de modernidade, propondo a reformulação da envolvente 
edificada, a demolição dos antigos armazéns de apoio às actividades portuárias e a 
construção de um equipamento-âncora de escala supra-local, com produção e fruição 
cultural, científica e tecnológica. 

Passeio Central Consolidação do eixo pedonal transversal ao centro histórico desde a Praça dos 
Pescadores, passando pela Praça da República e terminando no Largo do Cine-Teatro 
Joaquim de Almeida. 

Praça da Estação Criação de um espaço público de remate da alameda urbana de acesso ao Montijo, 
com o aproveitamento do largo existente – Largo da Estação –, reabilitando o seu 
edifício e vocacionando-o para novos usos. 

Nova Frente 
Ribeirinha 

Recuperação das áreas envolventes ao corredor da linha-férrea, em articulação com a 
malha urbana consolidada e oferecendo uma frente ao espaço público da frente 
ribeirinha. Propõe-se que esta nova frente, de iniciativa privada, seja implementada em 
duas fases. 
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Designação Descrição Técnica 

Eixo de Intervenção C – Integração do Património Natural 

Espaços Públicos 
na Frente 
Ribeirinha 

Pretende-se requalificar e consolidar o corredor verde da frente ribeirinha dando 
continuidade ao sistema natural existente e estabelecendo uma continuidade com o 
corredor verde do ARS. Este espaço permitirá integrar equipamentos desportivos e de 
lazer e associar os percursos pedonais e cicláveis previstos no ARS. A implementação 
deste espaço deverá ser conjugada e articulada com a recuperação do sapal e com a 
recuperação ambiental e paisagística da linha de água. 

Fonte: Elaboração própria com base em Parque EXPO, 2008. 

 

I.5.2.4. Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo do Montijo 

Por último, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo do Montijo 

(PEDTM), apresentado em 2011, identificou o Eixo Ribeirinho Montijo-Afonsoeiro-

Sarilhos Grandes como um recurso turístico619 a potenciar no âmbito dos seguintes 

produtos turísticos: Gastronomia e Vinhos; Touring Cultural e Paisagístico; e, Turismo 

Náutico. 

Alicerçando-se em quatro vertentes estratégicas620, este documento determinou 

a prossecução das seguintes acções com incidência nas frentes ribeirinhas estuarinas 

do concelho:  

• Requalificação urbanística do centro urbano da cidade do Montijo; 

• Requalificação urbanística e paisagística da restante frente ribeirinha; 

• Construção de uma marina na zona ribeirinha da cidade do Montijo; 

• Requalificação dos esteiros e da sua navegabilidade; 

• Criação de um ponto de observação de aves no Estuário do Tejo; 

                                                      
619

 Este recurso inclui, segundo o PEDTM, as seguintes atracções turísticas: canoagem, remo e vela; 
pesca desportiva; windsurf e kitesurf; provas desportivas federadas; passeios fluviais; observação da 
fauna e flora; restauração associada aos produtos do rio. Complementarmente, no âmbito do recurso 
relativo à floricultura, horticultura e cortiça, é ainda relevado o potencial associado à indústria de 
transformação de cortiça, enquanto elemento que confere identidade a este território. 

620
 A saber: (i) criar e desenvolver infra-estruturas/projectos públicos e/ou privados de apoio ao turismo; 

(ii) garantir educação e formação que assegure o desenvolvimento de competências no sector do 
turismo; (iii) projectar a região como destino turístico nos segmentos identificados, através de uma 
estratégia de marketing adequada; (iv) reforçar parcerias e a coordenação entre agentes locais e entre 
estes e os agentes de outras regiões criando sinergias (Cf. CMM, 2011). 
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• Criação de percursos pedestres devidamente assinalados; 

• Criação de condições para requalificar praias fluviais. (Cf. CMM, 2011) 

 

I.5.3. Projectos de Referência 

O interesse pela revitalização da frente ribeirinha do Montijo num contexto pós-

industrial emergiu, à semelhança dos demais municípios do ARS, em meados da 

década de 1980, sendo afirmado em 1986. Ano em que a autarquia manifestou a 

intenção de intervenção neste território, enfocando o sector compreendido entre o 

Cais dos Vapores e o Cais do Seixalinho. Um território ambiental e urbanisticamente 

degradado, e cuja revitalização permitiria responder aos anseios da população em 

matéria de reapropriação desta área para fins de recreio e lazer.  

Desta forma, foi desde logo equacionada a possibilidade de (i) criação de uma 

área de lazer junto ao Cais dos Vapores (incluindo uma pequena marina), (ii) 

construção de duas caldeiras para desassoreamento dos esteiros/calas, e (iii) 

recuperação dos Moinhos de Maré. Neste mesma fase, a APL reconheceu a vocação 

lúdico-turística da área do esteiro da Lançada (plano de água e frentes ribeirinhas), 

tendo por base o seu potencial para o desenvolvimento de projectos de cariz náutico-

recreativo (Cf. APL, 1990: 46) – Figura AIII-48, Anexo III. 

Já durante a década de 1990 foi desencadeado o projecto de arranjo paisagístico 

do Cais dos Vapores, concluído em 1993. Posteriormente, a CMM celebrou um 

Protocolo com a APL, no âmbito do qual foi desencadeada a elaboração do estudo do 

Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha do Montijo, que previa “a recuperação dos 

espaços degradados junto ao rio (antigas fábricas), com vista à criação de espaços de 

lazer, uma doca de apoio a embarcações, áreas de estacionamento de apoio ao cais 

fluvial e a recuperação paisagística da zona” (CMM, 1997: 2) – Figura 258.  
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Figura 258. Esboço da proposta de recuperação dos espaços degradados na frente ribeirinha 
Nascente (Montijo) 

 
Fonte: Extraído de CMM, 1998. 

 

Ainda no final dos anos 1990, foi apresentado o Projecto de Reconversão da 

Zona Ribeirinha (Figura 259), que englobava a frente ribeirinha compreendida entre o 

Esteiro da Quebrada e o Cais das Faluas. Embora sem eficácia, o projecto apostou na 

requalificação do espaço público, criando um amplo espaço multifuncional dotado de 

áreas verdes, espaços vocacionados para actividades de recreio e lazer (incluindo uma 

infra-estrutura de apoio à náutica de recreio, um passeio ribeirinho e uma zona para 

patinagem), espaço multiusos e área para estabelecimentos de restauração e bebidas.  
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Figura 259. Projecto de Reconversão da Zona Ribeirinha do Montijo 

  
Fonte: Extraído de CMM, 1999a. 

 

Mais recentemente foi concretizada a operação integrada de requalificação da 

frente ribeirinha da cidade do Montijo, entre o Esteiro da Quebrada e o Cais dos 

Vapores. Uma intervenção enquadrada pelo PEZOR, concluída em 2007, e que teve 

como objectivo o reforço da atractividade deste território como espaço privilegiado 

para recreio e lazer, através (i) da melhoria das condições para a fruição da frente 

ribeirinha (incluindo o conforto e amenidade) e (ii) da dinamização de actividades de 

cariz cultural621, desportivo, de recreio e lazer. Este projecto englobou: 

• Construção de um dique em talude – com uma extensão aproximada de 

350m, esta infra-estrutura visou a criação de um espelho-de-água junto ao 

centro histórico da cidade do Montijo, passível de atravessamento através 

de um passeio ribeirinho pedonal/ciclável e dotado de mobiliário urbano 

que possibilita a estadia (Figura 260). Esta infra-estrutura integra ainda 

canais de descarga com comportas, destinados a mitigar o assoreamento 

dos esteiros/calas existentes na sua envolvente.    

 

 

                                                      
621

 As exposições no espaço público dedicadas aos temas “Aldeia Gallega a Montijo: uma história com 
futuro” (2007), “Arte Pública, um Percurso pelo Montijo” (2013) ou “Montijo…e o campo aqui tão 
perto” (2013), constituem exemplos de actividades culturais realizadas na frente ribeirinha da cidade. 
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Figura 260. Dique em talude na frente ribeirinha da cidade do Montijo 

  
Fonte: Arquivo do Município do Montijo (Autoria: Desconhecido, 2007); Própria, 2013. 

 

• Construção de uma ponte pedonal/ciclável – com esta infra-estrutura 

pretendeu-se melhorar a conectividade entre as margens do esteiro que 

confina no Cais das Faluas, garantindo-se a continuidade do percurso entre 

o Cais dos Vapores e o extremo Nordeste do Talude (Figura 261). Por forma 

a não condicionar a acessibilidade de embarcações a este cais histórico da 

cidade, optou-se por uma solução de ponte-móvel. 

 

Figura 261. Vista aérea (i) e parcial (ii) da ponte pedonal/ciclável junto ao Cais das Faluas 
(Montijo) 

  
Fonte: Arquivo do Município do Montijo (Autoria: Desconhecido, 2007); Própria, 2013. 

 

• Requalificação do espaço público – no âmbito desta operação procedeu-se 

à requalificação do espaço público na envolvente ao Cais dos Vapores, Cais 

das Faluas e na ligação entre estas infra-estruturas (Figura 262), com 

intervenções ao nível do pavimento, mobiliário urbano e iluminação 

pública, que permitiram melhorar o enquadramento destes cais históricos, 

assim como as condições de fruição do território intervencionado (e.g. 

(i) (ii) 
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contemplação do plano de água, realização de caminhadas ou jogging), 

contribuindo para o reforço da sua atractividade e apropriação social. A 

operação envolveu igualmente a criação de duas novas praças que 

garantiram o acesso à ponte pedonal/ciclável (junto ao Cais das Faluas), a 

recuperação de uma antiga rampa de varadouro e a instalação de dois 

pontões-flutuantes para apoio às actividades náuticas de recreio, lazer e 

desportivas (Figura 263). Note-se que estas infra-estruturas622 vieram 

melhorar substancialmente as condições de acesso à água na cidade do 

Montijo, um aspecto determinante para o reforço da relação da 

comunidade local com o Estuário do Tejo e da sua reapropriação para fins 

recreativos, desportivos, turísticos e culturais.  

 

Figura 262. Vista área da intervenção de requalificação da frente ribeirinha da cidade do 
Montijo na envolvente ao Cais das Faluas (i) e na ligação ao Cais dos Vapores (ii) 

  
Fonte: Arquivo do Município do Montijo (Autoria: Desconhecido, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
622

 Mediante um Protocolo celebrado entre a CMM e o Clube Atlético do Montijo, estas infra-estruturas 
náuticas, assim como o antigo Terminal Fluvial do Cais dos Vapores, são geridos por este clube. 

(i) (ii) 
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Figura 263. Pontões-flutuantes e rampa de varadouro na frente ribeirinha da cidade do 
Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Para além destes projectos de referência no domínio da requalificação das 

frentes ribeirinhas (designadamente da frente ribeirinha da cidade do Montijo), foram 

promovidas algumas intervenções de reabilitação de património ligado aos usos e 

funções que ocorreram no território em estudo aquando do período de 

desenvolvimento das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais, assim como 

do processo regional de industrialização, a saber: 

• Quinta do Saldanha – ligada às actividades agrícolas que tiveram lugar nas 

frentes ribeirinhas do ARS, esta quinta desenvolveu-se a partir do século 

XVI, tendo o conjunto edificado sofrido profundas transformações no 

século XVIII623. Da Quinta do Saldanha faziam parte “diversas construções 

destinadas ao uso agrícola, pela casa principal de dois pisos, por um 

oratório, jardins, horta, vinhas e pomar, salinas e um moinho de maré de 

quatro mós” (CMM, 2013). Adquirida pelo Município do Montijo durante a 

década de 1980, a mesma foi objectivo de uma intervenção de reabilitação 

(que incluiu a Casa Senhorial, o edifício dos aposentos dos empregados e a 

Ermida do Nosso Senhor dos Aflitos) concluída em 2002, e que visou 

transformar este espaço num pólo de lazer (Figura 264). Para além da 
                                                      
623

 Como referem CARVALHO et al., “a quinta conheceu profundas alterações em consequência do 
Terremoto de 1755, que afectou principalmente esta zona, que gozava de grande proximidade ao 
estuário do Tejo. Na realidade, ao tremor de terra seguiu-se o avanço do mar que, de acordo com 
relatos conhecidos, galgou as ruas e as águas chegaram às portas da Igreja Matriz. De tal forma que, 
tanto a ermida como as edificações principais, são o resultado arquitectónica e construtivamente, do 
período pós-terremoto” (CARVALHO et al., 2009: 108-109). 
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reabilitação do conjunto edificado (que alberga, presentemente, a 

Universidade Sénior do Montijo), na área desta Quinta foi ainda construído 

um espaço verde urbano (Jardim da Quinta do Saldanha).  

 

Figura 264. Jardim da Quinta do Saldanha (i) e Ermida do Nosso Senhor dos Aflitos (ii), Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Moinho de Maré do Cais – este imóvel foi adquirido pela CMM em meados 

da década de 1990, quando se encontrava já em situação de abandono e 

em avançado estado de degradação. Por sua vez, o PDM veio reafirmar, em 

1997, o interesse patrimonial do imóvel, propondo a sua preservação e 

classificação, um intento reforçado pelo PEZOR que relevou o interesse 

desta recuperação no âmbito do processo de revitalização da frente 

ribeirinha da cidade. Com efeito, em 2005, foi concluída a sua recuperação 

(edifício e respectiva caldeira), proporcionando o contacto da população, 

em geral, e da comunidade escolar e visitantes, em particular, com os 

métodos e técnicas de moagem tradicional (Figura 265). Por outro lado, 

tratando-se de um “ícone da história local que sintetiza uma relação 

intensa, de vários séculos, entre a actividade agrícola e o rio” (CMM, 2008), 

materializa uma intervenção que contribui para a afirmação da identidade 

deste território e para a salvaguarda da memória colectiva624. 

                                                      
624

 Complementarmente, a recuperação do Moinho de Maré do Cais pretendeu contribuir para o 
desassoreamento da sua envolvente através do sistema tradicional baseado na existência de uma 
caldeira (e respectiva comporta ou porta-de-água) que tira partido dos fluxos e refluxos da maré. 

(i) (ii) 
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Figura 265. Vista aérea (i) e parcial (ii) do Moinho de Maré do Cais (Montijo) 

  
Fonte: Arquivo do Município do Montijo (Autoria: Desconhecido, 2007); Própria, 2013. 

 

• Embarcações Tradicionais de Pesca – a CMM adquiriu e recuperou duas 

embarcações de pesca de pequeno porte: a Canoa da Pesca “Deolinda 

Maria” (Figura AIII-12, Anexo III) e a Motora “Lubélia Maria” (Figura AIII-11, 

Anexo III) – ambas adquiridas no início da década de 1990 –, outrora 

utilizadas na faina da pesca no Estuário do Tejo. Note-se que o Município 

do Montijo foi o único do ARS a adquirir embarcações tradicionais de 

pesca625, um aspecto diferenciador que está inerente à importância que 

aquela actividade adquiriu nesta comunidade. Estas embarcações são 

utilizadas, essencialmente para participação em eventos náuticos 

(incluindo eventos e cerimónias de cariz religioso626) ligados a este tipo de 

embarcações (Figura 266). Por outro lado, estas embarcações encontram-

se regularmente atracadas ou fundeadas na frente ribeirinha da cidade do 

Montijo, pelo que promovendo o contacto com este património e a sua 

valorização simbólica no contexto do processo de revitalização da frente de 

água. 

 

 

                                                      
625

 Os demais municípios (com a excepção de Almada que não possui embarcações tradicionais) são 
proprietários de embarcações tradicionais de carga, dedicadas ao tráfego fluvial de mercadorias e 
passageiros. 

626
 A título de exemplo, refira-se as tradicionais Procissões em Honra de S. Pedro, as festividades de cariz 

religioso de vários municípios do ARS (e.g. Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita) 
ou, mais recentemente, o “I Cruzeiro Religioso Avieiro e do Tejo”. 

(i) (ii) 
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Figura 266. Participação da Embarcação Tradicional Canoa “Deolinda Maria” nos eventos 
“Volvo Ocean Race – Lisbon Stopover” (i) e “I Cruzeiro Religioso Avieiro e do Tejo” (ii)  

  
Fonte: Própria, 2012; Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Paulo Rodrigues, 2013). 

 

• Antigos Armazéns Comerciais Portuários – ainda durante a década de 1990 

assistiu-se também à reabilitação e reconversão funcional de antigos 

armazéns comerciais portuários localizados na frente ribeirinha – junto ao 

Cais das Faluas (Figura 267) –, nos quais se instalaram estabelecimentos de 

restauração e bebidas627. Mais recentemente, os armazéns portuários 

existentes na Rua Miguel Pais – entre o Cais dos Vapores e o Cais das 

Faluas (Figura 267) – foram objecto de uma intervenção semelhante, 

predominando aqui os estabelecimentos de restauração e bebidas628. 

 

Figura 267. Antigos armazéns portuários localizados junto ao Cais das Faluas (i) e Cais dos 
Vapores (ii), Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

                                                      
627

 Um destes armazéns encontra-se actualmente sem actividade, evidenciando um avançado estado de 
degradação. 

628
 O levantamento funcional conduzido no âmbito do presente trabalho (Figura AV-2, Anexo V) permitiu 

concluir que seis dos oito armazéns (i.e. 75%) recuperados funcionam como estabelecimentos de 
restauração e bebidas.  

(i) 

(i) (ii) 

(ii) 
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• Preservação de outros elementos patrimoniais – no âmbito das 

intervenções que têm vindo a ser realizadas na frente ribeirinha do Montijo 

foram ainda preservados alguns elementos patrimoniais ligados ao 

processo de industrialização deste concelho, que se afirmam como 

elementos simbólicos que remetem para a identidade industrial deste 

território e, assim, contribuem para a sua diferenciação e para a 

valorização da memória colectiva. São os casos das chaminés das unidades 

industriais corticeiras629 e do depósito de água da Mundet (Figura 268). 

 

Figura 268. Chaminé e Depósito de Água da Mundet (i) e Chaminé da J.M. Pinto Clara & Filho (ii), 
Montijo 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Por fim, importa referir o Museu do Pescador (instalado na Avenida dos 

Pescadores), um equipamento cultural desenvolvido pela centenária Sociedade 

Cooperativa União Piscatória Aldegalense (SCUPA) e que materializa uma iniciativa de 

valorização do património e identidade cultural ligada à actividade piscatória, a qual 

deteve particular significado económico e social neste território até meados do século 

XX. O acervo deste museu começou a ser recolhido na década de 1980 (logo após o 

declínio da actividade piscatória), incluindo: fotografias, artefactos ligados à faina da 

pesca e miniaturas de embarcações tradicionais de pesca (Figura 269)630.  

                                                      
629

 Entre estes elementos contam-se os pertencentes às unidades fabris corticeiras da Mundet 
(preservado aquando da instalação de uma grande superfície comercial) e da J. M. Pinto Clara & Filho 
(preservado aquando da intervenção de reabilitação da Quinta do Saldanha). 

630
 No espaço público contíguo à Sede Social da SCUPA e Museu do Pescador foi erguido, em 1999, um 

monumento que homenageia a comunidade piscatória do Montijo, o qual contém a seguinte inscrição: 

(i) (ii) 
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Figura 269. Museu do Pescador (Montijo) 

  
Fonte: Própria, 2012. 

 

I.6. Município de Alcochete 

Com orientação a Norte, aberta ao Mar da Palha, a frente ribeirinha do concelho 

de Alcochete estende-se desde a Praia do Samouco até ao Rio das Enguias, donde se 

destaca – de Poente para Nascente – o conjunto de antigas marinhas de Alcochete-

Samouco, as antigas unidades de secagem de bacalhau, o núcleo urbano de Alcochete, 

o espaço agrícola do sítio das Hortas e o conjunto de antigas marinhas do Rio das 

Enguias. Uma ocupação indissociável das actividades que aqui se instalaram durante o 

período de desenvolvimento das funções litorais e actividades agrícolas, assim como 

das unidades industriais de secagem natural de bacalhau que, tardiamente, aqui se 

fixaram. Uma ocupação que, como será possível constatar adiante, influi também na 

natureza das orientações e intervenções preconizadas pelos planos e projectos de 

referência para a revitalização deste território.  

Neste contexto, evidenciam-se, por um lado, as propostas de requalificação 

urbana focadas nas frentes ribeirinhas (i) do núcleo de Alcochete, (ii) da Praia do 

Samouco, e (iii) das antigas unidades de secagem do bacalhau. Por outro lado, 

destacam-se as propostas de projectos de revalorização ambiental das áreas 

                                                      

“Há no gesto das pessoas lembranças do tempo ido de quando era pescador da faina do rio que era 
caminho para o pão tirado das águas”. 
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correspondentes aos conjuntos de antigas marinhas (integrantes da ZPE do Estuário do 

Tejo631).  

 

I.6.1. Instrumentos de Planeamento Territorial  

I.6.1.1. Plano Director Municipal  

O PDM de Alcochete em eficácia foi promulgado em 1997632. Atentando na 

Planta de Ordenamento deste instrumento (Figura 270), a mesma permite aferir da 

importante presença de espaços naturais (Categoria I, i.e. áreas integrantes da REN) na 

frente ribeirinha (correspondentes, em grande medida, às áreas de antigas marinhas), 

relevando a importância dos valores naturais em presença neste território.  

 

Figura 270. Planta de Ordenamento do PDM de Alcochete 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/97, de 22 de Agosto. 

                                                      
631

 Para uma análise mais detalhada acerca das áreas protegidas do Estuário do Tejo vide Anexo VI. 

632
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/97, de 22 de Agosto.  
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Para além desta classe de espaço, a frente ribeirinha do concelho de Alcochete é 

ainda classificada como: (i) espaço urbano consolidado correspondente ao núcleo 

antigo633 e restante Vila de Alcochete; (ii) espaço urbano não consolidado a Nascente 

desta vila; e, (iii) espaços de recreio e lazer em Alcochete e Samouco. 

No primeiro dos espaços assinalados (i), incluem-se duas áreas de expansão 

recentemente consolidadas nas frentes ribeirinhas Nascente e Poente da Vila de 

Alcochete. Em ambos os casos os projectos urbanísticos materializaram formas de 

construção do espaço físico que privilegiaram a relação com o plano de água estuarino. 

A Poente com a valorização da proximidade à Praia dos Moinhos634, assumindo o 

espaço construído, na sua forma, a abertura e o contacto visual com o plano de água 

(Figura 271). A Nascente635, o conjunto de edifícios construído em momento mais 

recente procurou beneficiar da cota mais elevada, valorizando o contacto visual com o 

plano de água e o enquadramento cénico por este proporcionado (Figura 271)636.   

                                                      
633

 De acordo com o PDM, “o centro histórico de Alcochete (…), embora não classificado globalmente 
[como património cultural construído], é um conjunto de grande valor cultural” (Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 141/97, de 22 de Agosto). 

634
 Note-se que a valorização desta área por via da afirmação da Praia dos Moinhos como espaço 

privilegiado de veraneio iniciou-se no exórdio do século XX, sendo que “esta nucleação que surge no 
lugar de Valbom, apesar de intrinsecamente ligada a Alcochete, funcionou até há pouco tempo como 
uma nucleação distinta, no entanto a crescente urbanização dos interstícios acabou por conferir ao 
aglomerado uma continuidade do seu espaço urbano” (Plural, 2007: 162). Já na segunda metade da 
década de 2000 esta frente ribeirinha foi objecto de uma intervenção de requalificação do espaço 
público, com a criação de um espaço verde urbano. Em 2010, esta área foi ainda dotada de novos 
equipamentos de apoio à prática desportiva (Skate Parque e Estação de Vitalidade). 

635
 O PDM propôs ainda para a área de expansão urbana a Nascente da Vila de Alcochete a elaboração 

de um PP que contemplasse a construção de uma doca de recreio, devendo “garantir que na parte 
poente deste espaço sejam garantidos os acessos à futura doca de recreio e implementados apenas 
usos de fruição pública orientados para o apoio terrestre das actividades ligadas ao porto de recreio e à 
sua doca” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/97, de 22 de Agosto). Contudo, a construção 
deste equipamento foi excluída da ratificação da Resolução do Conselho de Ministros. Uma decisão 
fundamentada no facto de a localização proposta integrar-se na ZPE do Estuário do Tejo e da RNET, 
destruindo “uma área entremarés de uma zona de margem vaso-arenosa em estado seminatural”, área 
que “constitui habitat de alimentação importante de um conjunto significativo de espécies de aves 
aquáticas migradoras”. Acresce ainda a estes argumentos, o problema decorrente do facto “daquele 
equipamento (…) eliminar as condições de tranquilidade de áreas entremarés adjacentes e próximas do 
local em questão necessárias à utilização continuada por espécies de aves migradoras (…)” (Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 141/97, de 22 de Agosto).  

636
 Note-se que estes edifícios de construção recente encontram-se orientados a Noroeste, uma 

orientação igualmente constatável ao longo da Rua do Norte (integrante do núcleo antigo da vila), a 
Nascente da Capela da Senhora da Vida (Figura AIII-51, Anexo III). A Poente desde monumento, e até à 
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Figura 271. Áreas urbanas consolidadas a Poente (i) e Nascente (ii) da Vila de Alcochete 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Quanto aos espaços de recreio e lazer (iii), mais precisamente no que se refere à 

sub-categoria correspondente a Alcochete, o Regulamento do PDM apontou para a 

reconversão funcional das áreas das antigas unidades de secagem de bacalhau, 

localizadas junto à Praia dos Moinhos, para actividades de recreio e lazer ou turísticas. 

Por sua vez, no caso da sub-categoria “Samouco”, o Regulamento remeteu a estratégia 

de intervenção a operacionalizar neste território para os usos e regras estabelecidos 

pelo PP Quinta da Praia (analisado no ponto seguinte).  

O processo de revisão deste PMOT foi iniciado em 1999637. Do conjunto de 

objectivos que se pretende que o modelo de ordenamento venha a materializar 

destacam-se, pela sua relevância para o território em estudo, os seguintes638: (i) 

definição de um modelo de ordenamento que promova a valorização dos espaços 
                                                      

Igreja da Misericórdia, as fachadas dos edifícios encontram-se, porém, orientadas para os arruamentos 
de penetração interior, perpendiculares à Rua do Norte (Figura AIII-51, Anexo III). 

637
 A decisão de revisão do PDM, dois anos após a sua ratificação, teve como fundamentos: (i) o 

desajustamento do Plano com as perspectivas actuais do município, em face da rápida evolução do 
enquadramento regional resultante das novas acessibilidades; (ii) a existência de desequilíbrio entre as 
áreas destinadas à habitação e as actividades económicas, o que poderá conferir ao concelho um papel 
de dormitório da AML; (iii) a deficiente regulamentação dos usos não agrícolas em espaços rurais; (iv) a 
necessidade de redimensionar os valores definidos para as cedências destinadas a espaços verdes e 
equipamentos; (v) a necessidade de reequacionar os índices urbanísticos definidos para os espaços 
urbanos e urbanizáveis, que tendencialmente deverão ser reduzidos, bem como eventuais ajustamentos 
a alguns perímetros urbanos; (vi) promover a conformidade com o PROT-AML, em particular no que 
respeita a medidas de defesa e promoção ambiental, bem como ao objectivo de transformar Alcochete 
em área de excelência para a fixação de actividades turísticas, lúdicas e de lazer; (vii) promover a 
articulação do Plano com a evolução dos conceitos de ordenamento reflectidos nos novos regimes 
jurídicos dos planos e da urbanização/edificação (Plural, 2007: 1).  

638
 Para além da compatibilização com outros Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), 

hierarquicamente superiores, e com planos/estudos estratégicos (e.g. PEDEPES). 

(i) (ii) 
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naturais, num quadro de sustentabilidade ambiental, e o desenvolvimento rural 

integrado; (ii) definição de novos critérios de localização e distribuição de actividades 

turísticas, face à crescente procura deste tipo de infra-estruturas na região; (iii) revisão 

dos princípios e regras de preservação do património natural e cultural639 (Cf. Plural, 

2007: 2).    

 

I.6.1.2. Planos de Pormenor 

Do conjunto de PP em vigor no concelho do Alcochete, apenas dois incidem 

sobre a frente ribeirinha: PP Quinta da Praia e PP Quinta do Flamingo (Figura 272). 

Destaque ainda para o PP do Alto dos Moinhos (correspondente à área da Fábrica do 

Alumínio Português), actualmente em elaboração (Figura 272). 

 

Figura 272. Área de intervenção dos PP em vigor e em elaboração com incidência nas frentes 
ribeirinhas do concelho de Alcochete 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Declaração de Publicação do PP Quinta da Praia-Samouco, de 

29 de Outubro de 1991; Portaria n.º 303/97, de 08 de Maio. 

                                                      
639

 Note-se que, ao nível do património cultural, o levantamento dos imóveis com valor patrimonial 
efectuado no âmbito dos trabalhos de revisão do PDM (que incluiu a arquitectura religiosa, a 
arquitectura civil privada, a arquitectura civil pública, a arquitectura industrial e as estruturas de apoio) 
apenas identificou a estrutura do Moinho de Maré da Praia das Fontes e alguns moinhos de vento, 
como imóveis ligados a funções económicas anteriormente ocorridas neste território. Paralelamente, 
este trabalho identificou ainda, na frente ribeirinha, dois imóveis de arquitectura religiosa de interesse 
público (i.e. Igreja da Misericórdia e Capela da Senhora da Vida) e um com interesse patrimonial (i.e. 
Ermida de Nossa Senhora da Conceição dos Matos, localizada na área de marinhas do Samouco-
Alcochete), assim como o Núcleo Antigo de Alcochete como conjunto de imóveis arquitectónicos com 
importância (Cf. Plural, 2007). 
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I.6.1.2.1. PP Quinta da Praia – Samouco 

O PP Quinta da Praia foi publicado em 1991640, propondo a organização da área 

de implantação em quatro zonas fundamentais:  

• Zona sujeita à recuperação – para a qual foi proposto um estudo de 

reabilitação e recuperação, tendo em vista a preservação dos valores 

patrimoniais e de memória da antiga Quinta da Praia; 

• Zona de equipamentos desportivos – que incluiu a proposta de vários 

equipamentos (e.g. pavilhão gimnodesportivo, campos de jogo); 

• Espaços exteriores – destinados predominantemente a actividades de 

recreio e lazer, incluindo (i) parque urbano, (ii) parque de merendas e zona 

infantil, (iii) arborização de protecção e alamedas arborizadas, (iv) frente 

de praia incluindo café/esplanada, (v) áreas de arruamentos e 

estacionamento, (vi) zona do cais, ancoradouro de embarcações e 

quiosque; 

• Loteamento para habitações – vocacionado para habitações unifamiliares 

em banda, localizado no sector Sul da área de implantação do PP.  

 

As regras de uso e ocupação do solo, assim como a proposta de implantação de 

equipamentos e o desenho do espaço público consubstanciados neste PP evidenciam, 

de forma clara, a aposta na reapropriação e valorização da frente ribeirinha do 

Samouco para fins de recreio e lazer. Um projecto cuja concretização gradual teve 

início na década de 1990641, contemplando desde então várias intervenções (Figura 

273):  

 

 

 

                                                      
640

 Declaração publicada no Diário da República n.º 249 (II Série), de 29 de Outubro de 1991. 

641
 Note-se que a proposta de implantação de equipamentos e de desenho do espaço público 

materializada no PP sofreu algumas alterações. Não obstante, os usos e ocupação deste território e os 
principais equipamentos de cariz desportivo e cultural mantiveram-se.  
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Figura 273. Zonamento da frente ribeirinha do Samouco com base na Planta de Implantação 
do PP Quinta da Praia 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Declaração de Publicação do PP Quinta da Praia Samouco, de 29 de 
Outubro de 1991, sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, 

Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

• Balneários Públicos – equipamento concluído em 1997, visando o apoio à 

fruição balnear da Praia do Samouco642 (Figura 274); 

 

Figura 274. Balneários Públicos (i) e área do Cais da Praia do Samouco (ii), Samouco 
(Alcochete) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

                                                      
642

 A instalação de passadiços e chapéus-de-sol, assim como a plantação de árvores para melhoria das 
condições proporcionadas aos veraneantes, apresentam-se como intervenções complementares para 
qualificar esta praia. 

(i) (ii) 
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• Arranjo da Área do Cais da Praia e Ordenamento do Estacionamento – a 

primeira destas intervenções contemplou o arranjo do espaço público na 

área do Cais da Praia (Figura 274), tendo sido recentemente 

complementada com uma intervenção de arranjo da rampa de alagem; a 

segunda consistiu no ordenamento da área de estacionamento de apoio à 

praia e instalação de um estabelecimento de restauração/bebidas;  

• Parque de Merendas do Samouco – inaugurado em 2005, este 

equipamento constitui-se como um amplo espaço verde localizado na 

frente ribeirinha (junto à Praia do Samouco) dotado de áreas de refeição 

ao ar livre (Figura 275), dispondo igualmente de mobiliário urbano que 

proporciona a estadia dos visitantes, de um pequeno campo de jogos e, na 

sua envolvente, de um parque infantil (Figura 275). 

 

Figura 275. Parque de Merendas (i) e Parque Infantil (ii) na frente ribeirinha do Samouco 
(Alcochete) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

• Circuito Pedonal do Samouco – inaugurada em 2005, esta infra-estrutura 

liga a entrada Nascente da Vila do Samouco à frente ribeirinha, numa 

extensão aproximada de 1,2 km (Figura 276). Por forma a melhorar as 

condições de apoio à prática desportiva, este circuito foi entretanto (2010) 

complementado com nove equipamentos de manutenção física ao ar livre 

(Figura 276) – que se juntaram aos equipamentos já existentes junto à 

praia – e com outros equipamentos de apoio à prática desportiva, 

nomeadamente um Skate Parque (2013); 

(i) (ii) 
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Figura 276. Circuito pedonal (i) e equipamentos de manutenção física ao ar livre (ii) no 
Samouco (Alcochete) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

Por outro lado, conforme proposto pelo PP Quinta da Praia, esta frente 

ribeirinha foi ainda dotada, no final da década de 1990, com um estabelecimento que 

funciona presentemente como restaurante/bar panorâmico. Instalado em parte da 

área correspondente à antiga Quinta da Praia, este projecto permitiu a reabilitação e 

reconversão funcional de algum património arquitectónico desta Quinta, 

nomeadamente de um antigo Moinho de Vento. 

Finalmente, importa referir que nesta frente ribeirinha (a Nascente do Cais da 

Praia) é preservado um interessante cais palafítico (Figura 277) que serve de apoio a 

pequenas embarcações de pesca, embarcações de apoio à actividade de mariscadores 

e embarcações de recreio. 

 

Figura 277. Cais Palafítico do Samouco (Alcochete) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

(i) (ii) 
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I.6.1.2.2. PP Quinta do Flamingo 

A área de intervenção do PP Quinta do Flamingo, ratificado em 1997643, confina 

com a frente ribeirinha na Avenida D. Manuel I, junto ao estabelecimento hoteleiro 

aqui existente. Nesta área, as transformações decorrentes da operacionalização do PP 

traduziram-se, essencialmente, na construção de edifícios para habitação plurifamiliar 

nos pisos superiores e unidades de comércio e serviços no piso térreo (Figura 278). 

Este PP já se encontra executado.  

 

Figura 278. Edifícios integrados na área de intervenção do PP Quinta do Flamingo, com 
localização na frente ribeirinha da Vila de Alcochete 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

I.6.1.2.3. PP do Alto dos Moinhos 

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcochete 

(CMAL), a elaboração dos estudos de suporte a este PP encontram-se em curso, não 

tendo sido possível obter elementos detalhados que permitissem uma análise e 

interpretação aprofundadas das orientações a estabelecer para a ocupação e 

transformação do solo na sua área de intervenção.  

Não obstante, em função dos elementos obtidos torna-se possível aferir que este 

PP, que tem como área de intervenção as instalações da antiga Fábrica do Alumínio 

Português e espaço envolvente, preconiza a edificação de um complexo 

multidimensional (que inclui áreas habitacionais, espaços comerciais e de serviços), de 

                                                      
643

 Portaria n.º 303/97, de 08 de Maio. 
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um pavilhão multiusos e do espaço da feira. Prevê igualmente a construção de um 

Parque Urbano Ribeirinho com 8 ha, o qual “constituirá um grande e aprazível espaço 

verde de estadia e lazer” (CMAL, 2009: 3), assegurando (i) a preservação dos valores 

naturais em presença, (ii) a consolidação e remate do espaço urbano a Nascente da 

Vila de Alcochete, e (iii) a devida articulação com a área protegida integrante da RNET.   

 

I.6.2. Documentos Estratégicos – “Alcochete 2025” Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Município644 

Alicerçando-se no Diagnóstico Prospectivo e Integrado do concelho de 

Alcochete, este documento estratégico veio reconhecer a frente ribeirinha como 

território com potencial turístico. Um entendimento decorrente da importância dos 

valores naturais e paisagísticos, assim como dos valores culturais em presença nesta 

área de interface terra-água.  

No primeiro caso, foi destacada a integração parcial da frente ribeirinha na área 

da RNET, “uma área de especial valor ecológico e de elevada qualidade paisagística e 

ambiental, o que proporciona uma oferta rica e diversificada, que com a futura 

requalificação da Frente Ribeirinha de Alcochete irá aumentar o potencial turístico 

existente” (Augusto Mateus & Associados, 2010: 26). Contribui ainda para a oferta de 

recursos turísticos associados aos valores naturais a área das antigas marinhas do 

Samouco, uma área de refúgio e nidificação de várias espécies de avifauna. 

No segundo caso, o documento estratégico destacou o núcleo urbano antigo da 

Vila de Alcochete, que estabelece uma estreita relação morfológica com o Estuário do 

Tejo, indissociável da sua génese, arreigada no desenvolvimento de funções 

intrinsecamente ligadas ao estuário e à acessibilidade por este conferida (e.g. 

                                                      
644

 Atendendo às transformações expectáveis no território concelhio e às novas dinâmicas 
socioeconómicas induzidas pela melhoria das acessibilidades decorrentes da construção da Ponte Vasco 
da Gama, foi apresentado, em 1998, o “Plano de Desenvolvimento Estratégico da Vila de Alcochete”. 
Neste documento foi dado particular relevo à revitalização da frente ribeirinha enquanto suporte ao 
desenvolvimento das actividades turística e de lazer, intento que deu corpo a uma das linhas gerais de 
orientação do documento: “Alcochete cidade ribeirinha, dos lazeres e do turismo”. Também o 
património natural e construído foi entendido como um recurso estratégico, formalizando-se a sua 
valorização e salvaguarda como um dos objectivos específicos deste documento estratégico.  
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actividades agrícolas, salicultura, transporte fluvial de mercadorias). Desta forma, “a 

frente ribeirinha constitui-se como o principal eixo funcional da Vila de Alcochete, 

enquanto local privilegiado e de encontro dos habitantes de Alcochete, dotado de 

numerosos estabelecimentos de comércio e de serviços (…) e onde se realizam 

habitualmente a esmagadora maioria dos eventos tradicionais, ligados à cultura local” 

(Augusto Mateus & Associados, 2010: 27). 

A importância dos valores naturais, paisagísticos e culturais, mormente ligados 

ao Estuário do Tejo e em presença na frente ribeirinha, estão presentes nos eixos que 

estruturam a estratégia de desenvolvimento645, com a aposta: (i) na valorização da 

RNET como espaço-âncora para o reforço da atractividade do concelho para o 

desenvolvimento de actividades ligadas ao lazer, turismo de natureza, conhecimento e 

investigação na área da biodiversidade estuarina; (ii) na valorização do plano de água 

estuarino e do seu valor cénico para o desenvolvimento de produtos turísticos e de 

lazer, assim como para o reforço da atractividade para a fixação de actividades 

criativas; (iii) na criação de condições para potenciar a apropriação social da frente 

ribeirinha; e, (iv) no desenvolvimento de uma estratégia de promoção comercial e de 

reforço da atractividade do núcleo urbano antigo de Alcochete para a fixação de 

actividades económicas. 

Para concretizar estas orientações, a Proposta Preliminar de Plano de Acção 

apontou os projectos com incidência na frente ribeirinha estuarina do concelho de 

Alcochete identificados no Quadro 34. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
645

 A saber: Eixo 1 – Alcochete como espaço de capitalidade nas funções associadas à biodiversidade e 
conservação da natureza e “porta de entrada” da RNET; Eixo 2 – Alcochete espaço de visitação e lazer; 
Eixo 3 – Alcochete espaço de iniciativa, empreendedorismo e localização empresarial; Eixo 4 – Alcochete 
espaço de atractividade residencial; Eixo 5 – Governança e governabilidade (Augusto Mateus & 
Associados, 2011: 6). 
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Quadro 34. Projectos propostos pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município – 
“Alcochete 2025” 

Operação Projectos 

Requalificação da Frente Ribeirinha 
da Vila 

Requalificação da Avenida D. Manuel I; Programa de Animação Cultural. 

Regeneração Urbana e Revitalização 
Económica do Centro Histórico 

Parque Urbano do Alto dos Moinhos; Requalificação da Rua do Norte e 
Largo João da Horta; Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues; 
Revitalização do Passeio dos Navegantes. 

Arco Ribeirinho Sul Arco Ribeirinho Sul. 

Rede de Equipamentos e Espaços 
Culturais 

Núcleo Museológico da Molinologia (Praia dos Moinhos). 

Envolvente paisagística do Fórum Cultural. 

Promoção da Identidade Cultural de 
Alcochete 

Eventos e acções de promoção, divulgação e desenvolvimento do 
município (festivais de gastronomia, encontro de embarcações, etc.). 

Qualificação e Aumento da Oferta de 
Alojamento Turístico 

Complexo Turístico Alfoz. 

Complexo Turístico Tagus Spa Resort (Praia dos Moinhos – Secas do 
Bacalhau). 

Valorização da RNET Equipamento (potencial sede do ICNB e Centro de Investigação); Centro 
de Interpretação da RNET (Parque Biológico); Modernização e 
diversificação da oferta didáctica do Centro de Interpretação da RNET; 
Praia das Hortas; Ampliação do Sítio das Hortas (Pólo de Animação 
Ambiental: criação de uma quinta pedagógica); Criação de um Circuito 
Pedonal nas Salinas da Fundação João Gonçalves Júnior. 

Valorização da Ligação ao Tejo Aquisição de embarcação tradicional (Bote “Leão”); Cais Palafítico do 
Samouco; Cais Palafítico do Sítio das Hortas; Marina/Ancoradouro 
Turístico; Requalificação do espaço público com potencial turístico – 
valorização das praias do Samouco/Forno de Cal. 

Qualificação das Áreas Residenciais Elaboração de PP (incluindo o PP do Alto dos Moinhos). 

Consolidação da Oferta Cultural do 
Concelho 

Plano de Memórias do Município; Projecto “Fábrica da Cultura”; 
Programa de animação cultural e do comércio. 

Fonte: Elaboração própria com base em Augusto Mateus & Associados, 2011. 

 

I.6.3. Projectos de Referência 

À semelhança dos demais municípios integrantes do ARS, a frente ribeirinha do 

concelho de Alcochete tem vindo a ser objecto de vários projectos de requalificação 

urbana e de revalorização ambiental. Um processo despoletado ainda no decorrer da 

década de 1980, aquando da iniciativa de promoção de ideias para a revitalização da 

frente ribeirinha da Vila de Alcochete646. Embora não tendo sido concretizado, é de 

referir que este projecto incluía a instalação de uma marina (Figura 279), para a qual 

foi mesmo concedida a competente concessão por parte da APL (Cf. APL, 1990: 49). 

                                                      
646

 Também iniciado neste período, mais precisamente no despontar da década de 1990, destaca-se 
ainda o complexo turístico Alfoz na frente ribeirinha de Alcochete (incluindo as valências de hotel, 
restaurante, discoteca e centro náutico). 
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Figura 279. Esboços do Projecto da Marina e Complexo Náutico-Turístico de Alcochete 

  
Fonte: Extraído de APL, 1990. 

 

Mais recentemente, para além do projecto de valorização da frente ribeirinha do 

Samouco (enquadrado pelo PP Quinta da Praia), a CMAL despoletou a elaboração do 

Projecto de Revitalização da Frente Ribeirinha de Alcochete no início da década de 

2000. Com uma área de intervenção compreendida entre as antigas unidades de 

secagem de bacalhau (a Poente) e o limite Nascente da Praia dos Moinhos (Figura 

280), este projecto privilegiou a valorização turística deste sector da frente ribeirinha, 

apostando na criação de espaços culturais, espaços verdes/recreativos urbanos e 

espaços de actividades económicas, vocacionados para o turismo, recreio e lazer.  

 

Figura 280. Área de intervenção do Projecto de Revitalização da Frente Ribeirinha de Alcochete 

 
Fonte: Elaboração própria com base em CMAL (2003), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, 

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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No âmbito deste projecto de requalificação da frente ribeirinha foram 

consideradas diversas intervenções nos domínios enunciados647 (Figura 281), 

destacando-se: 

• Espaços Culturais: Fórum Cultural de Alcochete; requalificação de Moinhos 

de Vento; Museu do Bacalhau, Museu do Vento, Ecobox e Centro de 

Educação Ambiental (a integrar no Complexo de Lazer referido abaixo). 

• Espaços Verdes/Recreativos Urbanos: Passeio Ribeirinho (pedonal e 

ciclável) e Circuito de Manutenção; Porto de Recreio e Equipamento de 

Apoio ao Porto de Recreio. 

• Espaços de Actividades Económicas: apoios de praia e espaços para 

restauração/bares; Complexo de Lazer com hotel, apartamentos turísticos, 

espaços de restauração/bares e equipamentos culturais (a implantar na 

área do Secadouro de Alcochete da Sociedade Nacional de Armadores de 

Bacalhau); Complexo Hoteleiro, integrando hotel, apartamentos turísticos 

e espaços de restauração/bares e espaços culturais (a edificar na área da 

antiga unidade de secagem de bacalhau da Pescal). 

 

Figura 281. Planta de Síntese do Projecto de Revitalização da Frente Ribeirinha de Alcochete 

 
Fonte: CMAL, 2003. 

                                                      
647

 Para além destes domínios de intervenção foi ainda proposta a melhoria das acessibilidades fluviais – 
preconizando o projecto a criação de um terminal que assegurasse o transporte de fluvial de 
passageiros entre Alcochete e o Parque das Nações (Lisboa) –, assim como a criação de áreas de 
estacionamento junto aos principais pólos atractores de deslocações a localizar na frente ribeirinha. 
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Da análise da proposta de intervenção subjacente a este projecto resulta clara a 

adopção de uma abordagem na qual está presente uma perspectiva de reabilitação e 

conservação do património construído herdado do passado industrial deste território. 

Esta perspectiva está presente nos Complexos de Lazer a construir na área do 

Secadouro de Alcochete da Sociedade Nacional de Armadores de Bacalhau, assim 

como no Complexo Hoteleiro a instalar na área da antiga unidade de secagem de 

bacalhau da Pescal. Dois projectos que, para além da requalificação e reconversão 

funcional destas áreas, promovendo o aproveitamento de edifícios, propõem a 

valorização da memória e identidade territorial através de uma importante 

componente museológica associada às funções e actividades económicas aqui 

instaladas em ciclos de ocupação precedentes (no caso, o Museu do Bacalhau, 

associado à indústria da secagem natural de bacalhau, e o Museu do Vento, ligado à 

moagem tradicional). Também enquadrável nesta perspectiva de valorização dos 

elementos patrimoniais do passado industrial deste território é a proposta de 

reabilitação dos moinhos de ventos existentes ao longo da frente ribeirinha de 

Alcochete.  

O Fórum Cultural de Alcochete, localizado na área da antiga unidade de secagem 

da Bacalhau de Portugal, e cuja inauguração ocorreu em 2005, constitui a principal 

concretização do projecto em análise (Figura 282). Representando uma intervenção de 

reconversão funcional de uma antiga área industrial devoluta, esta intervenção 

permitiu a criação de um equipamento cultural de referência na frente ribeirinha 

Poente da Vila de Alcochete648. Torna-se, porém, evidente a necessidade de realização 

de arranjos exteriores na área envolvente ao equipamento, que permitam um melhor 

enquadramento urbanístico do mesmo.  

 

 

 

 

 

                                                      
648

 Trata-se de um espaço multifacetado, capacitado para receber eventos tais como: espectáculos 
diversos, conferências, congressos, exposições, acções de formação, entre outros. 
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Figura 282. Localização (i) e edifício (ii) do Fórum Cultural de Alcochete 

  
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Própria, 2013. 
 

Posteriormente, foi apresentado o Programa de Acção para a Regeneração da 

Frente Ribeirinha de Alcochete (2009), o qual foi objecto de uma candidatura ao PORL 

2007-2013 (Parcerias para a Regeneração Urbana) que mereceu aprovação em 

Dezembro desse mesmo ano. Tendo como objectivo a requalificação urbana e 

revitalização económica da frente ribeirinha, o Programa assentou em quatro eixos 

estratégicos: (i) estimular a dinâmica de negócios do tecido comercial e empresarial; 

(ii) requalificar urbanisticamente a frente ribeirinha; (iii) promover os valores 

ambientais e paisagísticos de um território singular; e, (iv) requalificar e modernizar a 

rede de equipamentos de base social649 (Cf. CMAL, 2009: 2). Tendo em vista a 

concretização destas orientações, foram delineados vários projectos de intervenção, 

dos quais se destaca: 

• Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues – intervenção que consiste 

no alargamento da plataforma deste miradouro e na criação de um passeio 

ribeirinho a uma cota inferior (junto ao plano de água), ligando a Avenida 

dos Combatentes da Grande Guerra e a Rua do Norte650 (Cf. CMAL, 2009: 3) 

– Figura 283.  

                                                      
649

 Complementarmente, foi ainda integrado neste Programa o PP do Alto dos Moinhos que, conforme 
referido anteriormente, inclui “um Parque Urbano Ribeirinho com sensivelmente 8 hectares, que 
constituirá um grande e aprazível espaço verde, de estadia e lazer, a par de uma nova imagem urbana 
de qualidade” (CMAL, 2009: 2). 

650
 Por razões de natureza económico-financeira, esta intervenção foi reprogramada para uma 2.ª Fase 

do Projecto. 

(i) (ii) 
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Figura 283. Miradouro Amália Rodrigues (i) e Esboço do Projecto de Requalificação (ii) 

  
Fonte: Própria, 2013; Extraído de CMAL, 2009. 

 

• Requalificação da Rua do Norte e Largo da Misericórdia – no caso da Rua 

do Norte a intervenção consiste no reordenamento dos espaços de 

estacionamento e circulação (pedonal, ciclável e viária), assim como na 

substituição do pavimento, substituição do muro marginal e introdução de 

mobiliário urbano (Cf. CMAL, 2009: 4). Por sua vez, no que respeita ao Largo 

da Misericórdia, o projecto contempla a deslocação do muro marginal a 

Poente da Ponte-Cais (Figura 284), “dando origem a um substancial 

alargamento do espaço público, que, por sua vez, será também objecto de 

arranjo de espaços exteriores” (CMAL, 2009: 4). Note-se que as obras 

inerentes a estas intervenções tiveram início em 2013. 

 

Figura 284. Esboço do Projecto de Requalificação do Largo da Misericórdia (Alcochete) 

 
Fonte: Extraído de CMAL, 2009. 

 

(i) (ii) 
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• Requalificação da Avenida D. Manuel I – esta intervenção (que contempla 

ainda o Largo Barão de Samora Correia e o Jardim do Rossio651), iniciada 

em 2013, envolve o alargamento da plataforma terrestre em cerca de 15m, 

permitindo: (i) a criação de um passeio ribeirinho (pedonal e ciclável) junto 

ao plano de água; (ii) a expansão e requalificação dos espaços verdes 

urbanos; (iii) o reordenamento dos espaços de estacionamento e dos 

planos de circulação (pedonal, ciclável e viária, passando a circulação 

automóvel a fazer-se pelo arruamento interior do Largo Barão de Samora 

Correia); e, (iv) reabilitação da Ponte-Cais (Figura 285). Desta forma, 

pretende-se melhorar as condições de fruição da frente ribeirinha, 

reforçando a sua atractividade e contribuindo para a criação de uma nova 

centralidade na Vila de Alcochete. 

 

Figura 285. Esboço do Projecto de Requalificação da Avenida D. Manuel I (Alcochete) 

 
Fonte: Extraído de CMAL, 2009. 

. 

• Aquisição da Embarcação Tradicional Bote “Leão” – entendido pela CMAL 

como um investimento focado na conservação do património e na 

salvaguarda e valorização da identidade local, este projecto consiste na 

                                                      
651

 À semelhança da intervenção de requalificação do Miradouro Amália Rodrigues, também a 
intervenção de requalificação global do Jardim do Rossio foi reprogramada para a uma segunda fase do 
Projecto. 
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aquisição da embarcação Bote “Leão”652 (Figura 286), preconizando a 

autarquia a sua utilização em passeios fluviais no Estuário do Tejo.  

 

Figura 286. Embarcação tradicional do Estuário do Tejo Bote “Leão” 

  
Fonte: Museu Municipal de Alcochete (Autoria: Desconhecido). 

 

• Projecto das Salinas – esta intervenção, que tem como promotor a 

Fundação Gonçalves Júnior, objectiva a requalificação e valorização da 

Salina do Brito – onde funciona actualmente o Núcleo do Sal do Museu 

Municipal de Alcochete – nas vertentes produtiva, ecoturística e de 

investigação653 (CMAL, 2009: 8) – Figura 287.  

 

 

 

                                                      
652

 Trata-se de uma embarcação emblemática do Estuário do Tejo, conhecida entre as gentes locais 
como o “Rei dos Nordestes” (devido às suas características, esta embarcação era particularmente veloz, 
daí esta designação), “cuja história era ligada com o porto fluvial de Alcochete, antigamente um centro 
importante de construção de barcos e possuindo ainda uma rica tradição marítima” (LEITÃO, 2000: 106). 
Como lembra LEITÃO, a importância histórica e cultural desta embarcação é ainda reforçada pelo seu 
envolvimento num milagre que terá ocorrido em pleno Estuário do Tejo (conhecido como o “Milagre do 
Bote Leão”, e que levou mesmo à deposição de um ex voto na Igreja de Nossa Senhora da Atalaia (Cf. 
LEITÃO, 2000: 106-108).   

653
 Este Projecto contempla as seguintes intervenções/acções: (i) requalificação e valorização da 

salicultura, com vista à certificação do Sal Tal-qual; (ii) recuperação da salina tradicional de cabeceiras 
“A Gorda”; (iii) formação de activos para o desenvolvimento de actividades turísticas de exploração 
salineira; (iv) comercialização da marca Sal Tal-qual de Alcochete; (v) valorização das salinas para fins 
terapêuticos; (vi) reconversão e utilização do armazém para instalação de equipamentos de apoio ao 
projecto; (vii) requalificação do troço fronteiro da Praia dos Moinhos; (viii) animação de percursos para 
observação da natureza (birdwatching, aquacultura e processo de fabrico de sal); (ix) reposição das 
dunas cinzentas; (x) edição de materiais de divulgação e merchandising (CMAL, 2009: 8). 
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Figura 287. Projecto das Salinas – Salina do Brito (Alcochete) 

  
 

Fonte: Extraído de CMAL, 2009. 
 

Para além destes projectos de referência ao nível da requalificação das frentes 

ribeirinhas, destacam-se igualmente (i) os projectos de reabilitação de património 

ligado aos usos e funções aqui desenvolvidas aquando dos ciclos económicos 

precedentes, assim como (ii) os projectos de revalorização ambiental que potenciam 

os valores naturais em presença na frente ribeirinha (nomeadamente os que ocorrem 

nas áreas protegidas): 

• Núcleo do Sal (Museu Municipal de Alcochete) – na sequência de um 

protocolo formalizado entre a CMAL e a Fundação João Gonçalves Júnior, 

este núcleo do Museu Municipal de Alcochete foi inaugurado em 1990, 

funcionando actualmente na “casa da marinha” da Salina do Brito. O 

núcleo integra a “casa da marinha” (onde se encontra exposto o acervo de 

objectos utilizados na safra e se reconstituem alguns espaços que faziam 

parte da organização das marinhas – nomeadamente o espaço de convívio, 

repouso e arrecadação) e a marinha propriamente dita (que possibilita o 

contacto com as técnicas de produção tradicional de sal) – Figura 288. 

Trata-se de um projecto de preservação e valorização do património 

cultural numa frente ribeirinha, que formula ainda uma iniciativa relevante 

para a salvaguarda e valorização da memória colectiva. 
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Figura 288. Núcleo do Sal do Museu Municipal de Alcochete – “Casa da Marinha” (i) e Salina do 
Brito (ii), Alcochete 

  
 

Fonte: Própria, 2013. 
 

• Salinas do Samouco – a recuperação e preservação do Complexo de Salinas 

do Samouco formaliza um projecto de revalorização ambiental decorrente 

dos compromissos assumidos pelo Estado Português no contexto da 

minimização dos impactes ambientais associados à construção da Ponte 

Vasco da Gama. Com uma área de 360 ha, este complexo é gerido, tal 

como referido anteriormente, pela Fundação para a Protecção e Gestão 

Ambiental das Salinas do Samouco. Para além da preservação do complexo 

(pelo que assegurando a preservação deste património cultural e a 

conservação da natureza nesta área protegida), destacam-se as actividades 

desenvolvidas nos domínios da educação ambiental. 

• Pólo de Animação Ambiental do Sítio das Hortas – este equipamento, 

localizado na frente ribeirinha do Sítio das Hortas (Alcochete) e inserido na 

área da RNET, foi desenvolvido com base numa parceria entre a CMAL, o 

ICNF e o Freeport Outlet (Figura 289). Inaugurado em 2008, este pólo de 

animação ambiental visa a promoção de actividades de sensibilização 

ambiental da comunidade escolar, constituindo-se com um exemplo de um 

projecto de revalorização ambiental das frentes ribeirinhas e do plano de 

água estuarino. 

 

 

 

 

(i) (ii) 
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Figura 289. Pólo de Animação Ambiental do Sítio das Hortas (Alcochete) 

  
 

Fonte: Própria, 2013. 
 

• Embarcação Tradicional do Estuário do Tejo – à semelhança de outros 

municípios do ARS, a CMAL adquiriu e recuperou, em 1987, a embarcação 

tradicional Bote-de-fragata “Alcatejo”, visando a sua valorização enquanto 

património cultural, mas simultaneamente preconizando o alargamento da 

oferta cultural do município. Neste sentido, a embarcação é utilizada 

sobretudo em passeios fluviais que têm como finalidade a sensibilização 

ambiental e sensibilização para o património marítimo-fluvial do Estuário 

do Tejo (Figura 290). Ademais, a presença regular do Bote-de-fragata 

“Alcatejo” junto à Ponte-Cais de Alcochete contribui igualmente para (i) o 

contacto com este património, (ii) a salvaguarda da memória colectiva 

relacionada com o papel deste modo de transporte no desenvolvimento e 

organização funcional deste território654, assim como para (iii) a sua 

formulação como elemento patrimonial integrante da paisagem ribeirinha, 

conferindo-lhe identidade.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
654

 Sobre este aspecto, o preâmbulo do Regulamento da Embarcação Tradicional “Alcatejo” refere 
mesmo que a presença desta embarcação na frente ribeirinha “suscita a nostalgia de outros tempos, em 
que a sensibilidade do Homem do Mar era tocada pela incomparável beleza do regresso das fragatas à 
ponte-cais em Alcochete”. 
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Figura 290. Embarcação Tradicional Bote-de-fragata “Alcatejo” junto à Ponte-Cais de 
Alcochete (i) e navegando no Estuário do Tejo (ii) 

  
Fonte: Sector de Imagem e Comunicação – Câmara Municipal de Alcochete.  

 

Finalmente, importa referir a presença de um elemento de arte urbana no 

núcleo antigo de Alcochete que evoca a relação histórica, cultural e socioeconómica 

deste território com a salicultura e que homenageia os seus trabalhadores: a Estátua 

do Salineiro (Francisco Simões, 1985 – Alcochete) – Figura 291. 

 

Figura 291. Estátua do Salineiro (Alcochete) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

(i) (ii) 
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II. A REVITALIZAÇÃO DAS FRENTES RIBEIRINHAS: LÓGICAS COMUNS E ESPECIFICIDADES 

TERRITORIAIS 

A análise desenvolvida no capítulo anterior permitiu perceber que, período pós-

industrial, se tem assistido a uma dinâmica regional de promoção da revitalização das 

frentes ribeirinhas estuarinas, indissociável do seu reconhecimento como espaços de 

oportunidade para a prossecução de intervenções indutoras da afirmação e 

consolidação de um novo ciclo de ocupação deste território, potenciador do 

desenvolvimento local (H3). Partindo da validação desta hipótese explicativa, e em 

conformidade com os objectivos gerais e específicos que presidem a este trabalho de 

investigação, torna-se agora possível sistematizar as lógicas de intervenção nestas 

frentes ribeirinhas, atendendo à sua natureza, à sua abordagem e à oportunidade 

destes processos. 

 

II.1. Da Natureza das Intervenções em Frentes Ribeirinhas 

A análise dos resultados da investigação, desenvolvida no capítulo precedente, 

tornou evidente a natureza diferenciada das intervenções de revitalização projectadas 

e/ou concretizadas nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS. Corroborando a 

abordagem conceptual proposta na Parte I, verificou-se que tais intervenções são 

passíveis da seguinte sistematização (fundada na sua natureza, âmbito espacial e 

objectivos, aspectos que decorrem da incidência territorial diferenciada dos anteriores 

ciclos de ocupação): (i) intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas dos 

núcleos urbanos; (ii) intervenções de regeneração dos espaços industriais ribeirinhos 

abandonados ou em declínio; (iii) intervenções de revalorização ambiental dos espaços 

naturais e naturalizados das frentes ribeirinhas. 

 

II.1.1. As Intervenções de Requalificação nos Núcleos Urbanos Ribeirinhos 

Tendo por base a análise desenvolvida na Parte II foi possível compreender o 

processo de gradual obsolescência funcional das frentes de água dos núcleos urbanos 

ribeirinhos, ou com estes confinantes, decorrente do declínio das actividades 
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económicas que aqui se instalaram, mormente, aquando do ciclo de desenvolvimento 

das funções litorais, actividades agrícolas e comerciais (e.g. quintas agrícolas, 

salicultura, cais e armazéns comerciais portuários associados ao transporte fluvial de 

mercadorias com recurso a embarcações tradicionais), ciclo de industrialização arcaica 

(e.g. indústria moageira, construção e reparação naval tradicional, secagem natural de 

bacalhau) e primeiro ciclo regional de industrialização moderna (e.g. indústria 

corticeira, indústria conserveira, construção e reparação naval em ferro/aço). Um 

processo de declínio que se verificou, de um modo geral, a partir da segunda metade 

do século XX e que actuou no sentido da perda de vitalidade económica destes 

territórios e, bem assim, da sua progressiva desqualificação. A prevalência de 

estruturas abandonadas e/ou devolutas, outrora afectas a estas actividades (e.g. 

quintas agrícolas, estruturas de marinhas e de moinhos de maré, armazéns comerciais 

portuários, instalações industriais), é disso elucidativa. Como efeito, aquando da 

emergência do ciclo pós-industrial, a ocupação das frentes das ribeirinhas com tais 

estruturas, herdadas dos ciclos anteriores, resultava num “efeito barreira”, indutor da 

ocorrência de uma descontinuidade entre o tecido urbano adjacente e o plano de água 

estuarino. 

No mesmo sentido actuava a forma de muitos núcleos urbanos ribeirinhos, 

porquanto o seu traçado reforçava a separação entre o tecido urbano e o interface 

com o plano de água estuarino. A orientação dos edifícios para arruamentos interiores 

paralelos à margem, ocorrendo o contacto com a frente ribeirinha apenas por meio de 

ruas estreitas (ou travessas) perpendiculares a estas, coloca claramente em evidência 

tal agnição. Uma forma urbana intrinsecamente ligada ao sítio, proporcionando uma 

menor exposição (i.e. uma situação de abrigo) em relação aos ventos dominantes655 

(e.g. Barreiro Antigo) ou aos fenómenos episódicos de cheias no Estuário do Tejo (e.g. 

Bairro dos Pescadores, no Montijo). Por outro lado, importa não descurar que estes 

territórios se constituíam como “lugar de trabalho”, suporte de múltiplas actividades 

económicas. Contexto que favoreceu uma descontinuidade entre o tecido urbano e a 

                                                      
655

 Esta preocupação está ainda presente nas orientações estabelecidas pelo EEEAG para o PP do Cais do 
Ginjal, quando este documento aponta para a criação de espaços públicos de qualidade, 
nomeadamente a abertura de pracetas interiores (abrigadas dos ventos de Norte)” (CMA, 2011a: 54). 



II – A REVITALIZAÇÃO DAS FRENTES RIBEIRINHAS: LÓGICAS COMUNS E ESPECIFICIDADES TERRITORIAIS 

 

609 

frente ribeirinha (traduzindo uma relação estreita entre a forma urbana e a função do 

território), fazendo da frente ribeirinha um território pouco atractivo (e.g. Montijo, 

Moita, Alhos Vedros). A poluição associada ao desenvolvimento de algumas destas 

actividades (com destaque para as descargas poluentes de efluentes domésticos e das 

actividades industriais do primeiro ciclo de industrialização moderna), resultou ainda 

na degradação da qualidade ambiental do estuário, aspecto subsidiário da 

desqualificação da frente ribeirinha. 

As especificidades territoriais das frentes ribeirinhas dos núcleos urbanos do 

ARS, ou com estes confinantes, foi assim determinante da natureza das opções de 

intervenção, focadas na sua requalificação e, bem assim, na procura de soluções 

potenciadoras da melhoria da articulação urbanística e funcional destes territórios 

com o plano de água e tecido urbano adjacente (Figura 292).  

 

Figura 292. Remissivo espacial das intervenções de requalificação de frentes ribeirinhas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, procurou-se criar condições para a sua fruição (vocacionada 

predominantemente para o recreio e lazer) e afirmação como espaços diferenciados, 

capazes de se constituir como novas centralidades qualificadoras do tecido e vida 

urbana, tirando partido da presença do elemento “água” e do enquadramento 

proporcionado pelo plano de água estuarino (Figura 293). Isto através de:  

• valorização do espaço público – com intervenções  que privilegiaram o seu 

arranjo, a maior abertura em relação ao plano de água estuarino (e.g. 

através da valorização de eixos e planos de contacto físico e visual), a 
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melhoria da sua imagem e a qualificação da oferta de equipamentos e 

infra-estruturas, por via da sua construção e/ou reabilitação.  

• valorização do património construído – com a reabilitação física de 

edifícios e atribuição de funções indutoras de novas dinâmicas económicas 

e sociais. 

• melhoria da qualidade do ambiente urbano – com a criação e/ou 

recuperação de espaços verdes urbanos ou com a criação de zonas 

pedonais, possibilitando a fruição e apropriação do espaço público.  

 

Figura 293. Evolução da relação dos núcleos urbanos do ARS com a frente ribeirinha estuarina  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 294 e Figura 295 apresentam, de forma sistematizada, alguns exemplos 

de intervenções de requalificação concretizadas nas frentes ribeirinhas estuarinas do 

ARS no período pós-industrial. 

 

Figura 294. Exemplos de intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas do ARS no 
período pós-industrial – Almada, Barreiro e Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 295. Exemplos de intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas do ARS no 
período pós-industrial – Moita, Montijo e Alcochete 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

II.1.2. As Intervenções de Regeneração nos Espaços Industriais Abandonados ou em 

Declínio 

O exórdio da segunda metade do século XX marcou o despontar do segundo ciclo 

regional de industrialização moderna no ARS, evidenciando-se o desenvolvimento de 

três grandes complexos industriais: a CUF (Barreiro), a Siderurgia Nacional (Paio Pires, 

Seixal) e os Estaleiros Navais da Lisnave (Margueira, Almada). Com uma situação 

geográfica privilegiada no contexto do Estuário do Tejo e da AML (a CUF e os Estaleiros 
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Navais da Lisnave localizados em frentes ribeirinhas abertas ao Mar da Palha, e a 

Siderurgia Nacional implantada numa frente ribeirinha do Rio Coina), estes complexos 

instalaram-se em terrenos até então ocupados por actividades dos ciclos precedentes. 

No caso da CUF, assinala-se a indústria corticeira e a salicultura, ocorrendo na frente 

ribeirinha Norte do Barreiro várias marinhas (estruturas que se mantiveram em 

actividade neste território até à expansão do complexo industrial). Por sua vez, na área 

de implantação da Siderurgia Nacional predominava a actividade agrícola, verificando-

se ainda a existência de actividade de extracção de sal, embora com expressão 

relativamente reduzida. No caso da frente ribeirinha da Margueira, estavam aqui 

implantados vários estaleiros de construção e reparação naval tradicional e em 

ferro/aço. Na sequência deste processo algumas destas actividades acabaram por 

deslocalizar-se, procurando, de um modo geral, as frentes ribeirinhas de concelhos 

limítrofes. O mesmo verificou-se com os estaleiros de construção e reparação naval 

que saíram da área da Mutela (Almada) e se instalaram no concelho do Seixal. Assim 

aconteceu também com algumas unidades industriais corticeiras que saíram do 

Barreiro (por força a implantação da CUF e, sobretudo, em resultado da expansão 

urbana que este complexo industrial impulsionou) tendo vindo a instalar-se no 

concelho da Moita (com destaque para Alhos Vedros). Acresce que a instalação dos 

complexos da segunda industrialização pressupôs a ampliação do território destas 

frentes ribeirinhas por via da criação de extensos aterros, facilitados pela sua 

morfologia, os quais vieram proporcionar artificialmente as condições de base exigidas 

para a implantação e desenvolvimento destas indústrias.   

Com a década de 1980 a marcar o declínio das actividades industriais do segundo 

ciclo de industrialização moderna, que o decénio seguinte confirmou, assistiu-se a uma 

progressiva obsolescência funcional destes territórios que vieram a constituir-se como 

extensos brownfields, com importantes passivos ambientais associados (mormente 

nos casos da Siderurgia Nacional e da CUF/Quimiparque) – Figura 296. 
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Figura 296. Remissivo espacial das intervenções de regeneração de frentes ribeirinhas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A emergência do terceiro ciclo de industrialização moderna (ou período pós-

industrial) fez denotar uma crescente preocupação com a requalificação do Estuário do 

Tejo e com a revitalização das suas frentes ribeirinhas, patente, por exemplo, nas 

opções estratégicas do PROT-AML e no modelo territorial preconizado por este 

instrumento, que o PNPOT veio posteriormente corroborar. Neste contexto, e 

atendendo à dimensão e degradação (urbanística e ambiental) dos territórios a 

intervencionar, foi reconhecida a importância da prossecução de operações de 

regeneração dos complexos industriais do segundo ciclo de industrialização enquanto 

estratégia de longo prazo para: (i) a valorização de extensos territórios dotados de 

localizações e enquadramentos paisagísticos privilegiados; (ii) a afirmação de novas 

centralidades no ARS capazes de contribuir para a concretização do modelo territorial 

proposto pelo PROT-AML; (iii) a renovação do tecido industrial regional (com novas 

indústrias nas áreas da economia do conhecimento e cultura), contribuindo para o 

reforço da competitividade deste território (Figura 297). 
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Figura 297. Evolução dos territórios do segundo ciclo regional de industrialização moderna 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Certo é que a crise financeira internacional de 2008, que se estendeu 

posteriormente à economia e sociedade portuguesa, fez emergir importantes 

condicionalismos à prossecução das intervenções previstas no Projecto ARS e nos 

instrumentos de planeamento territorial concebidos para as áreas destes complexos 

industriais. A extinção da sociedade Arco Ribeirinho Sul, S.A.656, a suspensão dos 

                                                      
656

 O Decreto-lei n.º 57/2012, de 12 de Março, que determina a extinção desta sociedade, aponta como 
razões para esta decisão governamental “os actuais constrangimentos e a indispensabilidade de 
racionalizar os custos e de redução e simplificação de estruturas”.   
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projectos estruturantes no domínio das acessibilidades (e.g. NAL, TTT, Alta Velocidade, 

expansão do MST), a dificuldade de mobilização dos recursos financeiros necessários à 

concretização dos investimentos públicos previstos no Plano Estratégico integrante do 

Projecto ARS, ou a crise no sector da construção e no mercado imobiliário, actuaram 

precisamente nesse sentido. Não obstante, a análise daqueles instrumentos permite 

aferir da prevalência de lógicas de intervenção nestes territórios, ancoradas nas 

seguintes linhas de orientação: 

• Valorização do potencial inerente a extensos territórios, como uma 

orografia (decorrente da sua constituição através de aterros) e situação 

geográfica favorável no contexto da AML e do Estuário do Tejo; 

• Resolução dos passivos ambientais herdados do segundo ciclo regional de 

industrialização moderna (e.g. remoção de resíduos industriais, 

descontaminação dos solos, descontaminação de águas subterrâneas); 

• Transformação dos usos do solo, tendo por base modelos de ocupação que 

privilegiam o desenvolvimento de uma estrutura urbana multifuncional, 

com áreas residenciais, áreas para actividades de comércio e serviços e 

áreas de actividades culturais e de lazer. No caso dos terrenos da 

Siderurgia Nacional e da CUF/Quimiparque, o zonamento e modelos de 

ocupação preconizados pelas propostas de instrumentos de planeamento 

territorial incidentes nestes territórios (PU do Território da Quimiparque e 

Área Envolvente e PP da Área da ex-Siderurgia, respectivamente) visam 

ainda tornar possível a compatibilização de usos urbanos e industriais 

(incluindo as actividades industriais existentes e previstas); 

• Promoção e valorização da articulação destes territórios com os 

ecossistemas ribeirinhos (e.g. criação de estruturas e corredores verdes); 

• Criação de condições estruturais para a instalação e desenvolvimento de 

novas actividades económicas, nomeadamente por meio da melhoria das 

acessibilidades (locais, regionais, nacionais e internacionais) e da promoção 
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de espaços para acolhimento de actividades económicas (e.g. parques de 

negócios e parques empresariais); 

• Valorização da qualidade arquitectónica das áreas a intervencionar como 

forma de contribuir para a criação de novas imagens urbanas de qualidade 

e modernidade (indutoras do gradual esbatimento do estereótipo de 

“subúrbio industrial” associado ao ARS), o que remete para uma 

preocupação simultânea com a qualificação física e com a projecção da sua 

imagem;  

• Criação de equipamentos e espaços-âncora (e.g. no caso do território da 

Margueira são passíveis de referência o Terminal de Cruzeiros, a Praça da 

Lisnave, o Museu da Indústria Naval e o Museu do Tejo) com escala supra-

local, capazes de contribuir para (i) a qualificação e diferenciação dos 

territórios intervencionados, (ii) a dinamização social destes territórios 

captando novos públicos, (iii) o reforço da integração funcional do ARS com 

a cidade de Lisboa, e (iv) a afirmação destes territórios como novas 

centralidades urbanas à escala metropolitana; 

• Participação da Administração Central (primeiro através da sociedade Arco 

Ribeirinho Sul, S.A. e depois através da Baía do Tejo, S.A., na sequência da 

transferência das atribuições e competências daquela para esta entidade) 

na coordenação global do projecto de intervenção para estes territórios 

(Projecto ARS) e na assunção de um conjunto de projectos estruturantes e 

transversais. 

 

II.1.3. As Intervenções de Revalorização Ambiental nos Espaços Naturais e 

Naturalizados 

Para além das intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas dos núcleos 

urbanos e das intervenções de regeneração dos espaços industriais obsoletos/em 

declínio do segundo ciclo regional de industrialização moderna, as intervenções de 

revitalização das frentes ribeirinhas do ARS no período pós-industrial contemplam 
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ainda operações focadas na revalorização ambiental de espaços naturais e 

naturalizados657. As áreas que não sofreram alterações significativas decorrentes de 

processos antropogénicos, preservando por isso as suas características naturais 

(nomeadamente no que se refere ao equilíbrio ecológico do ecossistema estuarino)658, 

assim como as áreas ocupadas por actividades tradicionais que ocorreram no ARS 

durante o período de desenvolvimento das funções litorais e ciclo de industrialização 

arcaica (nomeadamente as áreas ocupadas por estruturas de antigas marinhas, 

actividades agrícolas e caldeiras de moinhos de maré) – constituem-se com o suporte 

privilegiado para prossecução deste tipo de intervenções (Figura 298). Mais 

recentemente, estas propostas de intervenção em frentes ribeirinhas (materializadas 

em instrumentos de planeamento territorial, documentos de orientação estratégica e 

projectos) têm vindo ainda a contemplar a recuperação ecológica de espaços de 

transição (e.g. espaços industriais-espaços naturais, espaços urbanos-espaços naturais) 

e de antigos espaços industriais degradados (mormente do primeiro ciclo regional de 

industrialização moderna). 

 

Figura 298. Remissivo espacial das intervenções de revalorização ambiental de frentes 
ribeirinhas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                      
657

 A valorização dos valores naturais em presença e dos aspectos qualitativos das paisagens ribeirinhas 
foi também assumido pelos PMOT, mais precisamente pelos PDM, ao proporem usos compatíveis com 
estes objectivos (e.g. “espaços naturais e culturais” na frente ribeirinha Norte de Almada, “espaços 
verdes de recreio/lazer e protecção/enquadramento” na frente ribeirinha do rio Coina – Barreiro –, 
“espaços de recreio e lazer” na frente ribeirinha a Poente do núcleo urbano de Alcochete), não se 
descurando a fruição destes espaços pela comunidade. 

658
 A conservação de espécies e habitats nalguns sectores das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS 

decorre ainda da existência de áreas classificadas com diferentes estatutos de conservação de âmbito 
nacional, comunitário ou internacional: RNET (integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas), Sítio 
da Lista Nacional de Sítios (Rede Natura 2000 – Directiva Habitats), Sítio da Lista Nacional de Sítios (Rede 
Natura 2000 – Directiva Aves), Sítio Ramsar, Área importante para Aves (vide Anexo VI). 
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Com efeito, as intervenções projectadas neste domínio incluem, de um modo 

geral, (i) a melhoria das condições ecológicas destes espaços, (ii) a sua dotação com 

estruturas e equipamentos que propiciam uma utilização sustentável dos mesmos por 

parte da comunidade, e (iii) a criação de condições de suporte ao desenvolvimento de 

actividades económicas compatíveis com a sua conservação.  

No primeiro caso estão em causa intervenção objectivadas na recuperação 

ecológica e valorização ambiental e paisagística dos sistemas naturais. A análise 

desenvolvida no capítulo anterior permitiu identificar diferentes propostas de 

intervenção desta natureza no ARS, tais como: acções de recuperação e/ou 

manutenção dos ecossistemas estuarinos (Figura 299); acções orientadas para a 

estruturação e/ou valorização de corredores ecológicos (Figura 300); acções de 

renaturalização (e.g. proposta de renaturalização de parte do Cais do Ginjal, 

consubstancia no EEEAG); conservação de espaços de elevado valor ecológico (Figura 

301); acções de descontaminação e de eliminação de focos de degradação da 

qualidade ambiental659 (Figura 302); acções de consolidação das margens; acções de 

limpeza e recuperação de linhas de água (Figura 303). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
659

 Para além das acções focadas na resolução de problemas de contaminação com origem em 
actividades instaladas nas frentes ribeirinhas ou áreas ribeirinhas adjacentes, importa ter em conta que 
a melhoria da qualidade ambiental do Estuário do Tejo tem vindo a ser impulsionada pela minimização 
das descargas poluentes originadas num hinterland mais alargado, em resultado da entrada em 
funcionamento de várias ETAR. 
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Figura 299. Exemplos de propostas de acções de recuperação e/ou manutenção dos 
ecossistemas estuarinos 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura 300. Exemplos de propostas de acções orientadas para a estruturação e/ou valorização 
de corredores ecológicos 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 301. Exemplos de propostas de acções de conservação de espaços de elevado valor 
ecológico 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura 302. Exemplos de propostas de acções de descontaminação e eliminação de focos de 
degradação da qualidade ambiental 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 



PARTE III – AS FRENTES RIBEIRINHAS DO ARCO RIBEIRINHO SUL NO PERÍODO PÓS-INDUSTRIAL 

622 

Figura 303. Exemplos de propostas de acções de consolidação de margens, de limpeza e 
recuperação de linhas de água 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

No âmbito da segunda natureza de intervenções de revalorização ambiental das 

frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, tem sido privilegiada a criação de condições de 

suporte à fruição dos espaços naturais/naturalizados por parte da comunidade. Um 

processo indissociável da importância crescente que tem vindo a ser socialmente 

atribuída aos novos valores ecológicos (patente na afirmação progressiva de uma 

consciência ambiental global), denotando a consolidação do processo de enraizamento 

do paradigma ecológico, ocorrido numa dupla lógica bottom-up (com o 

desenvolvimento daquilo que tem vindo a ser designado como uma “cidadania 

ambiental” activa) e top-down (com a adopção de políticas ou estabelecimento de 

acordos e convenções internacionais objectivadas na preservação do ambiente ou no 

incentivo a práticas e actividades mais consentâneas com a sustentabilidade 

ambiental). A valorização e, bem assim, a procura do contacto com a natureza 

constitui uma das manifestações deste processo, igualmente indissociável: (i) da 

crescente valorização de experiências sensoriais (proporcionadas pelos valores 

naturais em presença e pela dinâmica temporal das frentes ribeirinhas – e.g. marés, 
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migrações de aves, dinâmicas de erosão e assoreamento660); (ii) da valorização da água 

e dos ecossistemas associados como elemento de sustentabilidade ambiental; (iii) da 

aposta na qualificação das periferias urbanas; (iv) do interesse crescente pelas 

actividades de recreio e lazer; (v) do reconhecimento destas áreas como paisagens 

culturais; e, (vi) do recrudescimento da atracção exercida pela “água” enquanto 

suporte (físico ou cénico) a estas actividades no contexto do paradigma pós-industrial. 

No caso dos espaços naturais/naturalizados das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS a 

sua valorização tem vindo a ocorrer por meio da criação de condições para o 

desenvolvimento dos seguintes tipos de actividades (Figura 304):   

• Actividades lúdico-recreativas – por forma a proporcionar a fruição lúdico-

recreativa dos espaços naturais/naturalizados das frentes ribeirinhas por 

parte da comunidade, as intervenções projectadas contemplam: (i) a 

criação de percursos suportados na reabilitação/qualificação de estruturas 

existentes (e.g. muros de protecção das antigas marinhas) ou na criação de 

estruturas ligeiras (e.g. criação de passeios pedonais/cicláveis) que 

garantem a acessibilidade e permeabilidade destes territórios; (ii) a 

dotação destes espaços com equipamentos ligeiros de apoio a actividades 

desportivas (e.g. circuitos de manutenção, equipamentos de manutenção 

física ao ar livre), recreativas e de lazer (e.g. instalação de equipamentos 

que proporcionam a estadia e a contemplação do enquadramento 

paisagístico estuarino); (iii) a instalação de postos de observação da 

avifauna; e, (iv) a dotação destes espaços com elementos informativos 

sobre os valores naturais e culturais em presença. Tirando partido das 

condições criadas – ou a criar – pelos projectos de natureza física, importa 

ainda referir as acções sem expressão discreta no território, incluindo a 

                                                      

660
 Recorde-se a este propósito que, de acordo com SIEBER (1997), a “natureza inexplorada” constitui 

uma das dimensões de conexão e apropriação social das frentes de água. Por sua vez, FISHER aprofunda 
esta dimensão das experiências sensoriais referindo “the sensory experiences, key to the unique spirit of 
the waterfront, might come from the feel of saltwater spray against the skin, from the sense of dappled 
shade along a leafy promenade, from the scent of water-satured soil, from a breath of humid air, or 
from the sensation, when walking on a pier or breakwater, of being on a boat at sea, imagining remote 
and distant destinations” (FISHER, 2004: 60).   
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definição de itinerários e percursos centrados na observação dos valores 

naturais.  

• Actividades educativas – com o intuito de promover a sensibilização 

ambiental e para o património por parte da comunidade, assim como a 

devolução de um novo significado cultural a estes territórios, as 

intervenções de revalorização ambiental têm vindo a incluir projectos de 

suporte a actividades educativas. Neste âmbito destacam-se as propostas 

de: (i) recuperação de estruturas herdadas do ciclo de desenvolvimento 

das funções litorais (i.e. antigas marinhas), com fins essencialmente 

pedagógicos (i.e. proporcionar o contacto com métodos tradicionais de 

extracção de sal e sensibilizar a comunidade para a importância destas 

estruturas enquanto habitats para aves); (ii) instalação de centros de 

interpretação ambiental que preconizam o aproveitamento e valorização 

das potencialidades destes espaços para a realização de actividades de 

sensibilização e educação ambiental, conservação da natureza e da 

biodiversidade (e.g. actividades e jogos temáticos, workshops ou percursos 

que privilegiam a interpretação dos valores naturais).   

 

Para além das intervenções focadas na criação de condições para o 

desenvolvimento de actividades lúdico-recreativas e educativas, o reconhecimento da 

importância dos valores naturais em presença nas frentes ribeirinhas tem-se traduzido 

ainda na proposta de criação de equipamentos que possibilitem o desenvolvimento de 

actividades de investigação científica sobre os ecossistemas estuarinos (Figura 304).    
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Figura 304. Exemplos de propostas de intervenção orientadas para o desenvolvimento de 
actividades lúdico-recreativas, educativas e científicas  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Finalmente, no que diz respeito à terceira natureza de intervenções, objectivadas 

na criação de condições de suporte ao desenvolvimento de actividades económicas 

compatíveis com a conservação dos espaços naturais/naturalizados, estas 

contemplam: (i) a instalação de unidades hoteleiras (de um modo geral a partir da 

reabilitação e reconversão de instalações herdadas dos ciclos económicos precedentes 

– e.g. edifícios de moinhos de maré, unidades de secagem natural de bacalhau – que 

se encontram abandonadas/funcionalmente devolutas); (ii) desenvolvimento de 

actividades de animação turística (e.g. percursos turísticos para observação da 

natureza, em geral, e da avifauna em particular – birdwatching –, observação de 

processos produtivos tradicionais – e.g. produção artesanal de sal, moagem de cereais 

em moinhos de maré, construção de embarcações tradicionais); (iii) recuperação e 

modernização de antigas marinhas tendo em vista a produção e comercialização de 
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sal; e, (iv) recuperação e modernização de antigos viveiros de peixe (ou outras 

estruturas compatíveis) para produção aquícola (Figura 305).       

 

Figura 305. Exemplos de propostas de intervenção orientadas para o desenvolvimento de 
actividades económicas  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

II.1.4. As Frentes Ribeirinhas entre a Forma Institucionalmente Desejada e as 

Realizações 

A interpretação da dinâmica regional de revitalização de frentes ribeirinhas 

estuarinas no período pós-industrial permite igualmente aferir da existência de um 

hiato entre as orientações delineadas nos diferentes planos e projectos com incidência 

neste território (IGT, documentos estratégicos e projectos de intervenção em frentes 

ribeirinhas) e a sua concretização. Aspecto que remete para a sua eficácia enquanto 

instrumentos com capacidade para impulsionar a transformação destes territórios, 
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mas também o desfasamento temporal decorrente dos ritmos diferenciados de 

evolução ou reconversão da base económica do território e a sua capacidade de 

reconfiguração. 

Por um lado, verificou-se a assunção institucional das opções de revitalização das 

frentes ribeirinhas, quer por meio da sua transposição para a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial – plasmada no PROT-AML –, quer por via da sua tradução 

nos PMOT (PDM, PU e PP). Por outro lado, a análise da informação recolhida permite 

constatar o esforço notório que tem vindo a ser desenvolvido nos vários municípios do 

ARS para a execução de projectos de intervenção que materializem tais opções, sendo 

diversas as intervenções de requalificação incidentes em núcleos urbanos ribeirinhos e 

de revalorização ambiental nos espaços naturais e naturalizados.  

Contudo, a extensão do território a intervencionar e a magnitude das 

intervenções, com a subsequente necessidade de mobilização de recursos financeiros 

e de criação de parcerias institucionais que viabilizem tais operações, tem-se traduzido 

na dilatação temporal da sua implementação. A dificuldade de despoletar os processos 

de regeneração dos complexos industriais abandonados/em declínio do segundo ciclo 

de industrialização corrobora tal agnição. Isto não obstante o reconhecimento destes 

territórios como áreas com potencial de reconversão e renovação por parte do PROT-

AML, orientação que o PNPOT veio posteriormente confirmar e que diferentes PMOT – 

em eficácia (PUAN) ou em elaboração (PU do Território da Quimiparque e Área 

Envolvente e PP da Área da ex-Siderurgia, este último entretanto substituído pelo 

PESN) – procuram concretizar. Noutra perspectiva, alguns municípios têm vindo a 

adoptar estratégias de intervenção de longo prazo, com a execução faseada de acções 

subsidiárias da concretização de conceitos globais de intervenção. É, por exemplo, o 

caso do município da Moita com o PROTEJO. 

 

II.2. Da Abordagem das Intervenções em Frentes Ribeirinhas 

Noutra perspectiva, a análise dos resultados da investigação coloca em evidência 

que as abordagens prosseguidas no âmbito das intervenções de revitalização das 
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frentes ribeirinhas estuarinas do ARS são informadas por grandes orientações (ou 

princípios orientadores) que se assumem como tendencialmente transversais a este 

contexto territorial, a saber: (i) afirmação das frentes ribeirinhas como “territórios do 

lazer”; (ii) adopção de soluções urbanísticas indutoras da compatibilização de 

actividades nos territórios correspondentes aos brownfields do segundo ciclo regional 

de industrialização moderna; (iii) reconhecimento e assunção do plano de água 

estuarino como território integrante das frentes ribeirinhas; e, (iv) assunção gradual de 

abordagens integradas, suportadas por conceitos globais de intervenção.  

 

II.2.1. A Afirmação das Frentes Ribeirinhas como “Territórios do Lazer” 

No contexto das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas 

do ARS no período pós-industrial predomina uma abordagem que privilegia a sua 

constituição como “territórios do lazer”, enquanto tendência global de ocupação 

destes espaços de interface terra-água. Uma abordagem alicerçada nos valores 

naturais e culturais em presença, e que tem como principais catalisadores:  

a) o interesse crescente (e, bem assim, o incremento da procura potencial) 

por actividades de recreio e lazer, uma tendência que caracteriza 

globalmente o período pós-industrial;  

b) o reforço da atractividade exercida pelo elemento “água” enquanto 

suporte (físico ou cénico) a actividades de recreio e lazer;  

c) as oportunidades providenciadas por estes espaços de charneira para o 

desenvolvimento de um leque alargado de actividades específicas (e.g. 

náutica de recreio, actividades ligadas ao turismo de natureza e ecoturismo 

que privilegiam o contacto com o ecossistema estuarino – e.g. 

birdwatching); 

d) a necessidade de revitalização de territórios funcionalmente obsoletos, 

sendo as actividades de recreio e lazer entendidas como vector de suporte 

aos processos de intervenção, induzindo a frequência, a apropriação e a 

dinamização social das frentes ribeirinhas; 
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e) o reconhecimento das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas 

que promovem a criação de condições de suporte ao recreio e lazer 

enquanto intervenções que, para além da qualificação do território, 

proporcionam a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Sendo transversal aos três tipos de intervenções de revitalização de frentes 

ribeirinhas identificados no ARS, esta abordagem denota, porém, especificidades 

inerentes à natureza de cada um destes tipos intervenções. Com efeito, no caso dos 

processos de requalificação das frentes ribeirinhas de núcleos urbanos é possível 

identificar três gerações de intervenções, segundo a natureza de abordagem da 

dimensão “recreio e lazer”: 

• uma primeira geração de intervenções (1980-1990) seguiu uma lógica 

assente na criação de espaços verdes urbanos (e.g. parques, jardins, 

parques de merendas), os quais favoreceram o recreio e lazer passivos, 

nomeadamente através da estadia e da contemplação da paisagem – e 

valor cénico associado – providenciada pelo plano de água estuarino 

(Figura 306); 
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Figura 306. Exemplos de intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas dos núcleos 
urbanos segundo a natureza da abordagem da dimensão “recreio e lazer” 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

• uma segunda geração de intervenções (1990-2000) privilegiou o recreio e 

lazer activos, criando condições para o reforço da permeabilidade 

territorial das frentes ribeirinhas e da conectividade entre espaços 

enquanto elementos de suporte àquelas actividades (Figura 306). Assistiu-

se então ao desenvolvimento de projectos que objectivaram (i) a conexão e 

continuidade dos espaços verdes de primeira geração, procurando-se 

constituir corredores verdes urbanos de ligação, e (ii) a criação de passeios 

ribeirinhos (pedonais/cicláveis), dotados de equipamentos de apoio à 

prática desportiva (e.g. circuitos de manutenção, circuitos de geriatria, 

equipamentos de manutenção física ao ar livre) e ao recreio e lazer (e.g. 

qualificação dos percursos existentes, arranjo do espaço público, melhoria 
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da iluminação pública, criação de espaços que privilegiaram a 

contemplação do enquadramento cénico estuarino) – Figura 307.  

 

Figura 307. Representação esquemática da segunda geração de intervenções de requalificação 
das frentes ribeirinhas atendendo à abordagem da dimensão “recreio e lazer” 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

• uma terceira geração de intervenções (a partir de 2000) privilegiou a 

dotação das frentes ribeirinhas com equipamentos-âncora (e.g. infra-

estruturas de apoio à náutica de recreio, equipamentos de cariz cultural) 

capazes de se consolidar como novos pólos turísticos locais/regionais, 

estruturadores de ofertas integradas, induzindo a atracção de novos 

públicos, a diferentes escalas territoriais (Figura 306).  

 

Quanto às intervenções de revalorização ambiental dos espaços naturais e 

naturalizados, as formas de promoção das actividades de recreio e lazer foram 

devidamente explanadas no ponto relativo à natureza destas intervenções (vide ponto 

II.1.3 do presente Capítulo).  

Finalmente, no âmbito das propostas inerentes às intervenções de regeneração 

dos espaços industriais abandonados ou em declínio, é possível perceber que o mix de 

usos preconizado para estes territórios prevê o desenvolvimento de actividades ligadas 
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ao turismo, recreio e lazer, entre outras. A dotação destes territórios com grandes 

espaços de fruição do plano de água estuarino (e.g. parque urbano e represa na 

Quimiparque, Praça do Tejo e Praça da Lisnave na Margueira, parque urbano na 

Siderurgia Nacional) e com equipamentos de referência naqueles domínios é mesmo 

entendida como um aspecto determinante da sua qualificação e diferenciação, assim 

como do reforço da sua atractividade (Figura 308).  

 

Figura 308. Equipamentos de referência no domínio do “recreio e lazer” previstos no âmbito 
das intervenções de regeneração de espaços industriais abandonados ou em declínio 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Acresce que as estratégias de suporte e os zonamentos propostos pelos 

instrumentos que pretendem enquadrar as intervenções relativas aos três complexos 

industriais do segundo ciclo de industrialização estabelecem, por exemplo, uma clara 

aposta na afirmação da vocação náutica destes territórios. A aposta no turismo náutico 

e náutica de recreio (e.g. marinas e portos de recreio, áreas de apoio às actividades 

marítimo-turísticas, terminal de cruzeiros), e na valorização da dimensão cultural 
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associada ao recreio e lazer, através da criação de equipamentos culturais (e.g. 

museus, equipamentos culturais multiusos) e da promoção de actividades e eventos 

de referência (e.g. festivais e eventos ancorados no elemento “água”), corroboram 

este entendimento (Figura 308). 

 

II.2.2. Dos Conflitos de Usos à Compatibilização de Actividades nas Frentes 

Ribeirinhas 

Na transição para o período pós-industrial, a polifuncionalidade do Estuário do 

Tejo e frentes ribeirinhas do ARS traduzia-se na prevalência de funções e actividades 

que enformavam algumas situações de conflito, determinadas por incompatibilidades 

decorrentes das externalidades negativas na produção. Tal como referido 

anteriormente, os impactes ambientais provocados pelos grandes complexos 

industriais do segundo ciclo regional de industrialização moderna (e.g. poluição 

atmosférica, contaminação dos solos, contaminação das massas de água), assim como 

a poluição com origem nos efluentes de origem doméstica, constituem exemplos desta 

situação. 

Não obstante, o período pós-industrial veio consubstanciar uma progressiva 

desindustrialização da economia (particularmente visível aquando do declínio da 

indústria pesada), indissociável da emergência de um novo paradigma territorial e 

tecnológico (terceiro ciclo tecnológico). Um processo que adquiriu expressão maior no 

ARS com a obsolescência da actividade dos complexos industriais do segundo ciclo de 

industrialização, sendo também evidenciado pela atenção institucionalmente 

conferida à revitalização das frentes ribeirinhas.  

Com efeito, o declínio da actividade destes complexos industriais (e, mais 

recentemente, a prossecução de acções de descontaminação por parte da entidade 

gestora dos terrenos, tendo em vista a minimização ou eliminação dos passivos 

ambientais existentes) veio reduzir o potencial de conflito entre actividades neste 
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território661. No mesmo sentido tem vindo a actuar o recrudescimento das 

preocupações ambientais (subjacentes ao paradigma ecológico), traduzido, por 

exemplo, na aplicação de legislação que objectiva a protecção do ambiente ou no 

investimento em soluções promotoras do controlo da poluição (e.g. entrada em 

funcionamento de ETAR, implementação de “tecnologias limpas”). Paralelamente, o 

paradigma territorial e funcional associado ao período pós-industrial veio colocar o 

acento tónico na criação de condições para o desenvolvimento de indústrias de base 

tecnológica e do conhecimento (incluindo a aposta nas “energias limpas” – veja-se, a 

este propósito, o modelo preconizado pelo MUDA para os terrenos da Quimiparque), 

compatíveis com as intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas centradas na 

promoção de funções sociais, com destaque para a habitação, recreio e lazer. 

Noutra perspectiva, as intervenções delineadas para as frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS, mormente as intervenções de regeneração delineadas para os 

complexos industriais da Quimiparque e Siderurgia Nacional, mostram que o 

desenvolvimento de actividades industriais não é incompatível com estes processos de 

revitalização. Concretizando, no primeiro caso, a proposta do PU do Território da 

Quimiparque e Área Envolvente reconhece a importância económica da manutenção 

das actividades industriais do segundo regional ciclo de industrialização moderna, 

enquanto actividades produtivas geradoras de emprego e estruturantes no âmbito do 

processo de afirmação de um pólo industrial e logístico no contexto da AML. Neste 

                                                      
661

 Isto não significa, porém, que o potencial de conflito entre actividades tenha sido eliminado. Tal 
como foi possível aferir anteriormente, a Proposta de Alteração do PROT-AML, ao preconizar a reserva 
de terrenos que possibilitassem um eventual aproveitamento da Trafaria como alternativa de expansão 
do Porto de Lisboa, veio despoletar um conflito com as opções de desenvolvimento para a Trafaria, 
definidas pela CMA e outras entidades locais, centradas na requalificação urbana e revalorização 
ambiental desta frente ribeirinha. Não obstante a não ratificação daquele IGT, o plano de 
reestruturação para o Porto de Lisboa apresentado em Fevereiro de 2013 veio reafirmar o interesse de 
expansão do porto para este território através da construção de um novo terminal de contentores. Uma 
intenção que foi objecto de oposição por parte da CMA e comunidade local. O surgimento da 
“Associação Contentores na Trafaria Não!”, a prossecução de várias iniciativas que contestam este 
projecto (incluindo a promoção de uma petição pública) – Figura AIII-52, Anexo III – ou o parecer 
negativo da Assembleia Metropolitana de Lisboa, são elucidativos desta situação de conflito. Também 
na frente ribeirinha Norte de Almada, as orientações estabelecidas para o PUAP salientam o potencial 
de conflito entre o processo de requalificação e revalorização ambiental da frente ribeirinha 
correspondente à área de intervenção deste PU, e a presença das actividades industriais que aqui têm 
lugar.     
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sentido, a planta de zonamento proposta por este documento privilegia uma 

organização do território que procura a compatibilização de usos e funções, prevendo 

a criação de uma barreira naturalizada – Parque Verde Urbano – por forma a minimizar 

o impacte visual associado às actividades a desenvolver na zona vocacionada para 

actividades industriais e logísticas (Zona A) – Figura 191 e Figura 192. O 

desenvolvimento das actividades industriais é não só compatibilizado com a 

valorização das frentes ribeirinhas estuarinas para a fixação de indústrias de base 

tecnológica e conhecimento, habitação, espaços verdes e equipamentos diferenciados 

(Zona B), mas também para o desenvolvimento de actividades relacionadas com o 

turismo, recreio e lazer (Zona C).  

De igual forma, o esboço da planta de implantação do PP da Área da ex-

Siderurgia (Figura 163) previa um zonamento que compatibilizava os usos 

habitacionais, comércio, serviços, equipamentos e lazer (Zona Norte) com os usos 

industriais (Zona Central), industriais ligeiros e actividades logísticas (Zona Sul). Isto 

através da criação de espaços verdes de enquadramento na sua envolvente, assim 

como da criação de corredores estruturantes, suportados em parques urbanos. Tal 

como referido anteriormente, pretendia-se que estes elementos garantissem a 

separação física e visual entre zonas, constituindo-se ainda como elementos que 

deveriam contribuir para o isolamento acústico da envolvente relativamente ao ruído 

associado às actividades industriais existentes e previstas para esta área. 

Esta análise permite ainda concluir que, não obstante o predomínio de uma 

abordagem valorativa das frentes ribeirinhas como “territórios do lazer”, denota-se a 

emergência, num período mais recente, de uma perspectiva multifuncional das 

intervenções de revitalização destes territórios, que potencie diferentes utilizações dos 

mesmos (e.g. as frentes ribeirinhas como local para “trabalhar, residir e divertir”), mais 

evidente nos projectos delineados para os grandes brownfields.    
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II.2.3. A Assunção do Plano de Água como Território Integrante das Frentes 

Ribeirinhas 

A análise diacrónica das intervenções de revitalização delineadas para as frentes 

ribeirinhas no período pós-industrial deixa transparecer um gradual reconhecimento e, 

bem assim, uma progressiva assunção do plano de água estuarino como parte 

integrante deste território de interface (Figura 309).  

 

Figura 309. Representação esquemática do processo de assunção do plano de água como 
território integrante das frentes ribeirinhas  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com efeito, numa abordagem inicial o plano de água era encarado de forma 

passiva, mormente focada na valorização da dimensão cénica proporcionada por este 

elemento. Evoluiu-se então para uma abordagem em que, para além desta dimensão 

valorativa, o plano de água passou a ser apropriado pelas propostas de intervenção 

enquanto (i) território de suporte a actividades indutoras da qualificação das frentes 
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ribeirinhas e do desenvolvimento de ofertas diferenciadas no domínio do recreio e 

lazer, e (ii) território que dispõe de recursos naturais passíveis de valorização, 

proporcionando experiências diferenciadas. Um processo evolutivo cuja ocorrência é, 

naturalmente, indissociável da melhoria da qualidade ambiental do Estuário do Tejo.  

No que concerne à dimensão de território de suporte a actividades 

diferenciadas, esta tem expressão maior na criação de condições para o 

desenvolvimento da náutica de recreio, sendo que a proposta de dotação das frentes 

ribeirinhas com infra-estruturas de apoio às actividades náuticas (e.g. marinas, portos 

de recreio, infra-estruturas ligeiras) reflecte precisamente esta abordagem662. Para 

além de formalizarem rótulas de articulação terra-água que garantem o acesso à água 

(e, desta forma, possibilitarem a fruição do plano de água estuarino) e de favorecerem 

o ordenamento da actividade, tais infra-estruturas são entendidas como espaços-

âncora que contribuem para a qualificação destes territórios. Induzem, assim, a 

emergência e/ou consolidação de novas centralidades urbanas e a sua dinamização 

social e económica (dado o potencial de instalação e desenvolvimento de actividades 

de apoio e complementares na sua envolvente, mormente actividades de comércio e 

serviços). 

Por sua vez, no âmbito da assunção do plano de água como território que dispõe 

de valores naturais e paisagísticos que enformam recursos passíveis de oferecerem 

experiências diferenciadas, destaca-se a proposta e adopção de soluções que 

proporcionam um contacto mais intenso com o elemento “água”. A construção de 

passadiços (e.g. passadiço sobre o plano de água entre a Rua Miguel Pais e a área dos 

moinhos de vento de Alburrica, no Barreiro; proposta de passadiço sobre o plano de 

água da Baía do Seixal, que pretendia unir o Parque Ribeirinho da Amora ao Núcleo 

Urbano Antigo da Arrentela) ou a construção de estruturas avançadas sobre o plano de 

                                                      

662
 Complementarmente, para além da vertente de acesso à água, importa referir que alguns destes 

projectos têm contemplado intervenções objectivadas na melhoria das condições de navegabilidade no 
plano de água estuarino. Exemplo disso são as propostas de acções pontuais de dragagem de 
canais/calas de navegação e de construção de infra-estruturas que assegurem a manutenção regular das 
condições de navegabilidade destes canais/calas (e.g. construção do novo açude da Caldeira da Moita, 
construção do dique em talude na frente ribeirinha da cidade do Montijo, proposta de construção de 
uma caldeira artesanal na frente ribeirinha de Sarilhos Pequenos).      
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água (e.g. estrutura avançada sobre o plano de água no Parque Ribeirinho da Amora; 

dique em talude com passeio ribeirinho pedonal/ciclável e dotado de mobiliário 

urbano no Montijo). 

 

II.2.4. Do Projecto Fragmentado à Abordagem Integrada das Intervenções nas 

Frentes Ribeirinhas 

Noutra acepção, a análise diacrónica das intervenções de revitalização das 

frentes ribeirinhas no período pós-industrial deixa igualmente transparecer uma 

mutação gradual nas lógicas da articulação espacial e funcional dos territórios 

intervencionados (ou a intervencionar). Concretizando, de uma abordagem centrada 

em projectos considerados isoladamente, com reduzida transversalidade funcional e 

com articulação limitada com as frentes ribeirinhas confinantes e com a área ribeirinha 

adjacente, evoluiu-se para uma abordagem integrada, tendencialmente suportada por 

conceitos globais de intervenção, que procuram equacionar (i) a natureza e 

potencialidades dos territórios a intervencionar, (ii) o papel das frentes ribeirinhas no 

seu contexto territorial de inserção, e (iii) formas de assegurar uma maior coerência no 

mosaico territorial que são as frentes ribeirinhas.  

Como evidências desta mutação na abordagem e conceptualização das 

propostas de intervenção é possível destacar: 

• a emergência da preocupação com a conectividade territorial dos sectores  

intervencionados, tanto no que respeita à área ribeirinha adjacente, como 

no que concerne aos sectores das frentes ribeirinhas com estes confinantes 

(Figura 310). Uma preocupação traduzida na melhoria das acessibilidades à 

frente ribeirinha e na dotação destes territórios com infra-estruturas de 

suporte à circulação, vocacionadas sobretudo para modos suaves; 
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Figura 310. Representação esquemática da conectividade territorial nos sectores 
intervencionados das frentes ribeirinhas  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

• o alargamento do âmbito espacial das intervenções, passando a ser 

delineados planos que consideram sectores mais extensos das frentes 

ribeirinhas, através de propostas de intervenção faseadas no tempo. Algo 

que decorre não apenas do reconhecimento do potencial existente nestes 

territórios e da oportunidade da sua revitalização como suporte a novas 

funções e actividades, como também das sinergias geradas por operações 

mais abrangentes, que tirem partido das vocações específicas das 

diferentes áreas de intervenção, criando motivos e estímulos diferenciados 

para a frequência e apropriação destes territórios; 

• o alargamento do âmbito espacial das intervenções às áreas ribeirinhas 

adjacentes, procurando-se assim (i) melhorar a articulação urbanística e 

funcional entre estes territórios, fomentando a sua integração e a efectiva 

extensão dos núcleos urbanos ribeirinhos até à sua frente de água, e (ii) 

contribuir para a criação de novas centralidades nas frentes ribeirinhas 

que, por via das novas dinâmicas geradas (e.g. criação de equipamentos-

âncora indutores da atracção de novos públicos, acolhimentos de novas 

funções e actividades), impulsione a requalificação do tecido urbano e a 

revitalização económica e social destes núcleos. 
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Note-se que, pela sua natureza, as intervenções de regeneração dos territórios 

correspondentes aos grandes complexos industriais do segundo ciclo regional de 

industrialização moderna são particularmente elucidativas desta abordagem integrada.  

 

II.3. Da Oportunidade das Intervenções em Frentes Ribeirinhas 

Os processos de intervenção nas frentes ribeirinhas do ARS são ainda 

indissociáveis do reconhecimento social e institucional destes espaços de transição 

terra-água como espaços de oportunidade, mercê da conjugação de diversos factores, 

seguidamente explicitados. Pela sua relevância neste contexto, discute-se com maior 

profundidade a problemática da conectividade territorial e acessibilidade às frentes 

ribeirinhas. Por fim, ensaia-se uma sistematização dos factores impulsionadores da 

dinâmica processual da revitalização de frentes ribeirinhas no ARS no período pós-

industrial, em função da escala territorial em que estes foram germinados 

(internacional, nacional/regional e local).    

 

II.3.1. O Reconhecimento das Frentes Ribeirinhas como Espaços de Oportunidade 

A multiplicidade de intervenções propostas e/ou concretizadas nas frentes 

ribeirinhas estuarinas do ARS no período pós-industrial constitui um indicador 

relevante do reconhecimento destes territórios como activos estratégicos a valorizar, 

tendo em vista a afirmação do seu potencial lúdico-recreativo e turístico, como 

também de suporte a novas actividades ligadas à cultura e ao conhecimento. Neste 

sentido, é interessante notar que, de forma gradual, estas intervenções deixaram de 

perspectivar as frentes ribeirinhas exclusivamente de acordo com uma lógica local (i.e. 

projectos orientados para a satisfação das necessidades das comunidades locais – e.g. 

espaços de recreio e lazer qualificados), para passarem a equacionar também o seu 

papel no contexto regional663 e a sua capacidade para captação de turistas e visitantes. 

                                                      
663

 Algo que é reconhecido pelo PROT-AML, quando este instrumento refere que os espaços estuarinos 
“podem ter um papel destacado na requalificação da vida metropolitana, oferecendo condições 
privilegiadas para o recreio, lazer e turismo na ligação ao mar, aos rios e à natureza” (MAOT, 2004: 31). 
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Desta forma, estes territórios passam também a ser reconhecidos como espaços de 

oportunidade para o reposicionamento do ARS na AML.  

Este reconhecimento ganha expressão na década de 1990 com o surgimento de 

projectos de diferentes naturezas, influenciados pelas especificidades inerentes ao seu 

substrato territorial, e que procuraram tirar partido da presença/proximidade do 

elemento “água”664. Uma oportunidade que decorreu, em grande medida, da 

conjugação dos seguintes factores: 

• existência de terrenos disponíveis (e.g. espaços industriais abandonados, 

espaços urbanos degradados e em declínio), parte dos quais com (i) uma 

situação geográfica privilegiada no contexto territorial do Estuário do 

Tejo/AML, (ii) uma orografia favorável (como são os casos dos brownfields 

do segundo ciclo de industrialização), e (iii) um enquadramento 

paisagístico singular; 

• disponibilidade de apoios financeiros para projectos de revitalização de 

frentes de água (e.g. no âmbito dos vários ciclos de programação 

comunitária); 

• perspectiva de investimentos estruturantes no domínio dos transportes e 

acessibilidades, que deveriam conferir uma melhoria da conectividade do 

ARS a diferentes escalas territoriais, potenciando o reforço da sua 

centralidade no seu contexto territorial de inserção;  

• melhoria da qualidade ambiental do Estuário do Tejo, em boa parte 

resultante dos investimentos realizados em ETAR; 

• execução gradual de investimentos para minimização e/ou resolução dos 

passivos ambientais existentes nos brownfields; 

• existência de valores naturais e culturais passíveis de apropriação por parte 

das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas, pelo que 

                                                      
664

 Como refere PORTAS, “a água ofereceu a oportunidade (ou o pretexto) para as cidades se projectarem 
no futuro, aderindo aos valores e aos mitos mais importantes (ou de moda) da civilização urbana no 
final deste século (PORTAS, 1998: 106). 
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constituindo recursos de suporte ao desenvolvimento de um conjunto de 

actividades específicas (e.g. náutica de recreio, actividades ligadas ao 

turismo de natureza e ecoturismo que privilegiam o contacto com o 

ecossistema, actividades de cariz cultural), indutoras da emergência de um 

novo ciclo de ocupação nestes territórios. 

 

II.3.2. A Conectividade Territorial e as Diferentes Escalas de Acessibilidade 

Da análise das propostas de intervenção delineadas para as frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS resulta claro que a conectividade e acessibilidade a estes territórios 

é tida como um factor determinante do seu sucesso, sendo esta questão equacionada 

a diferentes escalas territoriais: intra-urbana, local, regional/nacional e internacional. 

Algo que confirma o entendimento de PORTAS, autor que considera que “a cidade 

emergente e regenerada parece, pois, caminhar para a associação positiva e cúmplice 

entre a morfologia tradicional da cidade existente e a lógica estrutural de gestão de 

redes e fluxos, procurando que deste complexo «cocktail», entre espaço e funções, 

surja uma cidade mais sustentável e, talvez a invenção de um novo tecido urbano” 

(PORTAS, 1998: 107).     

Numa perspectiva mais abrangente (i.e. escalas regional/nacional e 

internacional), os investimentos estruturantes previstos para a AML no domínio dos 

transportes e acessibilidades foram entendidos como uma oportunidade para a 

revitalização destas frentes ribeirinhas, em particular para os processos de 

regeneração dos brownfields herdados do segundo ciclo regional de industrialização 

moderna. A melhoria das acessibilidades (rodoviárias, ferroviárias e aéreas) 

proporcionadas por tais infra-estruturas constituiu uma das dimensões deste impulso: 

TTT, NAL, ligação ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Madrid, PLP e infra-estruturas 

de cariz regional (e.g. conclusão da 2.ª e 3.ª Fases do Projecto do MST, construção da 

ponte Seixal-Barreiro, conclusão do IC32/CRIPS (Figura 68).  

Reconheceu-se assim, tacitamente, que as acessibilidades (suportadas em 

soluções multimodais) e o bom funcionamento dos sistemas de transporte formulam 
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uma condição necessária (ainda que não suficiente) para o desenvolvimento destes 

territórios, suportando os fluxos materiais de pessoas e mercadorias inerentes às 

actividades que neles se pretende desenvolver. Uma agnição que tem subjacente o 

racional de que as infra-estruturas de transporte, ao funcionarem como elementos 

fundamentais para a mobilidade de pessoas e mercadorias, contribuem, em diferentes 

âmbitos espaciais, para uma circulação rápida e eficiente entre os territórios 

crescentemente globalizados. Tal tende, então, a favorecer a fixação e/ou 

desenvolvimento de actividades económicas que valorizam a acessibilidade como 

factor de localização. Noutra acepção, foi ainda entendido que algumas destas infra-

estruturas, ao impulsionarem a concentração de funções e actividades de apoio ao seu 

funcionamento (como seria o caso do NAL com a concentração de actividades 

aeroportuárias), poderiam encontrar nas frentes ribeirinhas do ARS o espaço 

disponível para a sua fixação e desenvolvimento, algo que o Projecto ARS procurou 

potenciar. 

  Numa outra escala – intra-urbana e local –, a conectividade territorial, a 

acessibilidade e mobilidade nas frentes ribeirinhas tem vindo a constituir-se como uma 

preocupação transversal aos diferentes projectos de intervenção, sobretudo a partir 

de meados da década de 1990. Algo resultante da compreensão da relevância da 

conectividade e acessibilidade para a apropriação destes territórios (incluindo espaços 

urbanos e naturais) e para sua vivência quotidiana pela comunidade. Com efeito, tem 

sido privilegiada: 

• a promoção de intervenções urbanísticas que melhorem a conectividade 

territorial e articulação funcional da frente ribeirinha com o tecido urbano 

adjacente (e.g. Projecto “Eixo do Parque da Cidade à Frente Ribeirinha” 

proposto pelo PEZOR; Projecto de Reperfilamento da Avenida Bento 

Gonçalves que preconiza a requalificação dos eixos de acesso à frente de 

água a partir do Barreiro Antigo; orientações estabelecidas pelo EEEAG 

para o PP do Cais do Ginjal, Cacilhas - Almada); 

• a criação/requalificação de passeios ribeirinhos que visam garantir a 

conectividade entre espaços e promover a permeabilidade do território nas 
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frentes ribeirinhas (e.g. rede de percursos pedonais/cicláveis com 

incidência nas frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas adjacentes do 

concelho da Moita propostos pelo PMPPC; reabilitação do passeio 

ribeirinho que assegura a ligação entre Cacilhas e o Olho de Boi, Almada); 

• o alargamento das áreas pedonalizadas nas frentes ribeirinhas (e.g. 

Reperfilamento da Avenida Marginal, na Moita; Projecto Integrado de 

Qualificação do Espaço Público do Seixal); 

• o reordenamento das áreas de estacionamento, visando-se a dissuasão da 

circulação automóvel e da procura de estacionamento na frente ribeirinha, 

libertando o espaço público, por exemplo, para a circulação 

pedonal/ciclável e para a criação de áreas de estadia (e.g. Projecto de 

Requalificação da Rua do Norte e Largo da Misericórdia, em Alcochete; 

Projecto de Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal); 

• a implementação de soluções que visam potenciar a melhoria da 

mobilidade nas frentes ribeirinhas, incluindo o recurso a modos suaves 

(e.g. Elevador da Boca do Vento, em Almada; Projecto BICLAS, a 

implementar na frente ribeirinha do Seixal). 

 

II.3.3. A Emergência das Frentes Ribeirinhas como Espaços de Participação 

Institucional Alargada 

Pela sua natureza e atendendo às especificidades inerentes à sua condição de 

interface terra-água, as intervenções nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS 

caracterizaram-se, desde cedo, pela prossecução de parcerias de cooperação 

institucional665. As iniciativas que envolveram, ainda durante a década de 1990, a 

articulação entre municípios e autoridade portuária são disso exemplo (e.g. 

requalificação do Passeio Ribeirinho da Avenida Bento Gonçalves, no Barreiro; arranjo 

                                                      
665

 As zonas flúvio-marítimas e terrestres do DPM, que integram a área de jurisdição da APL, constituem 
um exemplo das especificidades inerentes à condição de interface terra-água das frentes ribeirinhas 
estuarinas que se traduz na necessidade de articulação institucional tendo em vista a prossecução de 
intervenções de revitalização destes territórios.    
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do Passeio Ribeirinho da Avenida General Moutinho, na Trafaria; remoção de carcaças 

de embarcações abandonadas nas frentes ribeirinhas dos concelhos da Moita e 

Montijo). Também no início dos anos 1990, os vários municípios ribeirinhos do 

Estuário do Tejo encetaram trabalhos conjuntos (a nível político e técnico) tendo em 

vista a recuperação e aproveitamento das frentes ribeirinhas para a náutica de recreio. 

Partindo de uma base de cooperação institucionalmente restrita e orientada 

para acções específicas, assistiu-se, na década de 2000, ao alargamento da 

participação dos agentes locais (ou stakeholders) nas intervenções nestes territórios. 

Um processo gradual, indissociável da mutação na abordagem da articulação espacial 

e funcional dos territórios intervencionados. Uma mutação que, tal como referido 

anteriormente, traduziu-se na afirmação de uma abordagem integrada, suportada por 

conceitos globais de intervenção, cuja conceptualização estratégica passou a 

preconizar o envolvimento de agentes locais na implementação e/ou dinamização das 

intervenções. Um aspecto que demonstra como a obsolescência funcional, a 

acentuada degradação física e a desvitalização económica e social das frentes 

ribeirinhas criaram condições de base para a mobilização dos agentes locais. Mais 

recentemente (no período de vigência do QREN), o impulso decorrente da necessidade 

de operacionalização de Parcerias Locais no quadro das intervenções financiadas no 

âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana veio reforçar esta dinâmica de 

envolvimento e cooperação institucional666. 

A emergência das frentes ribeirinhas como espaços de participação institucional 

alargada, resultante da operacionalização desta abordagem, é ainda indissociável do 

reconhecimento das virtualidades deste processo como forma de: (i) despoletar a 

cooperação e networking institucional em diferentes domínios de actuação (e.g. 

promoção e gestão de equipamentos e infra-estruturas, promoção de actividades 

desportivas e culturais, desenvolvimento de ofertas turísticas integradas, 

organização/promoção de eventos); e, (ii) assegurar um mais efectivo 

                                                      
666

 Veja-se, por exemplo, os casos das intervenções inerentes ao Programa de Acção para a Valorização 
da Frente Ribeirinha da Arrentela-Seixal, Programa de Acção para a Valorização da Frente Ribeirinha da 
Amora, Projecto REPARA, Operação de Valorização Integrada da Zona Ribeirinha da Caldeira da Moita à 
Praia do Rosário ou Programa de Acção para a Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete. 
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comprometimento das instituições (e respectivas lideranças) com estes processos que, 

pela sua natureza, são de longo prazo.  

Sendo evidente a emergência de abordagens integradas à escala local, que 

contemplam uma participação institucional alargada na implementação e/ou 

dinamização das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas, à escala regional 

é, porém, notória a ausência de um quadro de referência estratégico, suportado por 

uma plataforma colaborativa, que garanta a articulação territorial e funcional destas 

intervenções e, bem assim, favorecendo a consolidação de um processo regional 

integrado667. Isto não obstante o reconhecimento tácito da relevância desta 

articulação. Concretizando, o PROT-AML concluiu pelo mérito de uma abordagem 

desta natureza quando apontou para a importância de implementação de projectos de 

requalificação global de áreas ribeirinhas (isto no âmbito das Orientações Territoriais 

para o Estuário do Tejo), por forma a permitir a articulação das intervenções de 

regeneração dos grandes complexos industriais do segundo ciclo de industrialização no 

contexto territorial do ARS e, bem assim, a criação de sinergias nos processos de 

revitalização de frentes ribeirinhas.  

No mesmo sentido, e dando corpo a esta orientação, a abordagem integrada 

prosseguida pelo Projecto ARS teve subjacente o pressuposto de que “a requalificação 

dos territórios objecto de intervenção (…) surge como uma oportunidade enquanto 

alavanca do desenvolvimento do [ARS] no contexto da AML (…)” (Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 66/2009, de 07 de Agosto). Uma abordagem transposta para 

a sua gestão, isto através da implementação de uma estrutura de coordenação (i.e. a 

sociedade Arco Ribeirinho Sul, S.A. enquanto entidade responsável pela coordenação 

global do Projecto ARS), que visou garantir a articulação do conceito de intervenção e 

                                                      
667

 Esta questão foi discutida e aprofundada no âmbito do “DeltaNet Project – Network of European 
Deltas”, tendo-se identificado a estrutura participativa e de comunicação proporcionada pelo Severn 
Estuary Partnership (SEP) como uma boa prática cuja implementação no Estuário deveria ser 
equacionada, porquanto indutora da maior articulação e cooperação entre agentes. Note-se que a SEP 
assentou na criação de parcerias que materializam uma estrutura formal de natureza público-privada 
(i.e. a SEP) que consubstancia uma visão coordenada dos vários stakeholders. Esta entidade organiza 
actividades de comunicação, concepção e gestão de eventos e promove a integração entre as vertentes 
científica e política (Cf. AAVV, 2011). 
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a sua implementação no quadro regional, potenciando os efeitos de arrastamento que 

este projecto deveria induzir nos territórios adjacentes668.  

Também os municípios do ARS reconhecerem a importância da afirmação de um 

processo de âmbito regional que permitisse ganhar escala, e que se articulasse e desse 

coerência às dinâmicas instaladas à escala local. Precisamente com este intuito foi 

constituído, em 2007, o Grupo de Trabalho Regional “Arco Ribeirinho Sul” para o 

desenvolvimento integrado de projectos focados na revitalização das frentes 

ribeirinhas deste território, do qual resultou a formalização da candidatura “Rede 

Urbana Arco Ribeirinho Sul”. Esta candidatura foi apresentada no âmbito do 

instrumento de política “Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação” 

(financiado pelo PORL 2007-2013), tendo integrado os municípios da Moita, Seixal, 

Barreiro, Montijo e Alcochete.  

Desta forma, resulta claro o reconhecimento institucional de que o processo de 

revitalização das frentes ribeirinhas é passível de articulação no contexto do ARS, 

favorecendo a consolidação de um processo regional integrado, indutor da emergência 

de um novo ciclo de ocupação deste território e subsidiário da concretização das 

opções de desenvolvimento que subjazem ao modelo territorial preconizado para a 

AML. Desta forma corrobora-se o entendimento expresso na hipótese explicativa H4 

desta investigação. 

 

II.3.4. As Frentes Ribeirinhas como Suporte à Interacção Sistémica de Factores 

Germinados a Diferentes Escalas 

Tal como a contextualização da problemática da investigação desenvolvida na 

Parte I do presente trabalho permitiu perceber, as dinâmicas de revitalização de 

frentes de água resultam da conjugação de múltiplos factores, de natureza exógena e 

                                                      
668

 Note-se que, para além de representantes dos Membros do Governo responsáveis por pastas 
relevantes no âmbito do projecto, de empresas públicas responsáveis por actividades ou projectos com 
interesse para o projecto, e de representantes dos municípios onde se localizam os territórios objecto 
de intervenção (Almada, Seixal e Barreiro), aquando da sua constituição o Conselho Consultivo da Arco 
Ribeirinho Sul, S.A. incluía ainda representantes dos municípios da Moita, Montijo e Alcochete.  
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endógena, pelo que germinados a diferentes escalas territoriais: internacional, 

nacional/regional (i.e. os factores exógenos) e local (i.e. os factores endógenos). A 

maior ou menor preponderância destes factores sobre as dinâmicas ocorridas em 

determinado território é variável no tempo e no espaço.  

A análise detalhada destes factores e uma aferição aprofundada da relação 

causal dos mesmos nas dinâmicas de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas do 

ARS ultrapassa o âmbito deste trabalho. Não obstante, considera-se relevante a 

explicitação sumária de alguns dos principais factores actuantes neste território, 

atestando-se assim da validade da agnição consubstanciada no enunciado deste ponto. 

Com efeito, à escala internacional, o período pós-industrial caracterizou-se, entre 

outros aspectos, por uma progressiva desindustrialização das economias dos países 

ocidentais, um processo particularmente evidente no declínio da indústria pesada e 

nas profundas mutações na indústria dos transportes marítimos669. A obsolescência 

funcional das frentes de água portuárias e industriais, com localizações próximas de 

centros urbanos, criou então a oportunidade para que fossem desencadeadas amplas 

operações de regeneração destas frentes de água. Num primeiro momento nos EUA, 

depois na Europa, difundindo-se de seguida por outras regiões do globo, o processo de 

revitalização destes territórios afirmou-se então como um fenómeno global, 

impulsionador da redescoberta da água e do reforço da atractividade exercida por este 

elemento enquanto suporte físico e cénico para diferentes funções e actividades (e.g. 

turismo, recreio e lazer, habitação, actividades que beneficiam da proximidade à água 

enquanto elemento de suporte à criação de novas imagens urbanas de qualidade e 

modernidade). Perante condições similares, decorrentes do declínio e subsequente 

obsolescência funcional dos espaços afectos às actividades do primeiro ciclo regional 

de industrialização moderna e, posteriormente, dos grandes complexos industriais do 

segundo ciclo, as abordagens preconizadas para a revitalização as frentes ribeirinhas 

                                                      
669

 Relativamente aos factores determinantes do declínio das actividades industriais do ciclo de 
industrialização arcaica e primeiro e segundo ciclos regionais de industrialização moderna, estes são 
sistematizados na Parte II do presente trabalho.  
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do ARS foram, naturalmente, influenciadas pelas experiências internacionais670. Alguns 

dos documentos que enquadraram ou materializaram propostas de intervenção para 

estes territórios discutem mesmo as abordagens e conceitos adoptados em casos 

internacionais tidos como referência para as intervenções em causa (e.g. MUDA, 

documentos que serviram de suporte à elaboração da proposta do PU do Território da 

Quimiparque e Área Envolvente).  

Ainda à escala internacional, a adesão de Portugal à então CEE marcou não 

somente o afluxo de fundos comunitários, desde logo mobilizadores de um volume 

avultado de investimentos para o desenvolvimento regional (os apoios enquadrados 

pela OID da Península Setúbal são disso exemplo), como também a aplicação de 

mecanismos de suporte à reconversão económica de zonas afectadas pela 

reestruturação de indústrias específicas, como são os casos dos estaleiros navais 

(Programa RENAVAL) e da indústria siderúrgica (Programa RESIDER). Tal constituiu um 

importante estímulo à modernização do tecido produtivo e diversificação da base 

económica regional, como também um impulso não negligenciável à implementação 

de projectos de revitalização de frentes ribeirinhas, nomeadamente através de 

instalação de equipamentos de apoio à actividade turística, ao recreio e lazer (de que 

são exemplo o Projecto de Valorização da Zona Ribeirinha do Samouco, em Alcochete 

ou o Projecto do Parque José Afonso, Baixa da Banheira – Moita). Posteriormente, no 

âmbito dos sucessivos períodos de programação comunitária, os apoios 

disponibilizados em diferentes domínios (e.g. requalificação urbana e valorização 

ambiental, dinamização da actividade económica e promoção da base produtiva 

regional, qualificação do território e valorização do património) foram igualmente 

mobilizados para projectos com incidência nas frentes ribeirinhas estuarinas, 

constituindo-se assim como importantes instrumentos indutores da transformação 

destes territórios.    

À escala nacional e regional, do conjunto de factores que influenciaram estas 

dinâmicas, merece particular destaque a prioridade política atribuída (i) à recuperação 

                                                      
670

 Sobre este aspecto, e tal como referido anteriormente, GASPAR refere-se mesmo a um “mimetismo 
relativamente à tendência noutros países” (GASPAR, 2000: 31). 
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ou reconversão de áreas degradadas e também (ii) à reabilitação e revitalização de 

centros históricos, enquanto objectivos específicos a prosseguir pela política de 

ordenamento do território e de urbanismo671. Orientações que foram assumidas nos 

Programas de Governo subsequentes, e que vieram a informar vários mecanismos de 

incentivo a processos de reabilitação e requalificação urbana, bem como a ser 

transpostas para os IGT com incidência nas frentes ribeirinhas do ARS. O Programa 

Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades 

constitui um exemplo de um instrumento enquadrável na primeira destas 

dimensões672. O Polis Barreiro e o Polis Moita, ambos com áreas de intervenção 

confinadas às frentes ribeirinhas dos seus núcleos urbanos de inserção, contam-se 

entre as iniciativas apoiadas por este Programa no ARS. Da mesma forma, os 

mecanismos de incentivo criados pelo quadro legislativo da reabilitação urbana têm 

vindo a conformar estímulos à reabilitação e requalificação deste território. A criação, 

em 2012, das ARU de Cacilhas e da Trafaria, em Almada, e da ARU do Barreiro Antigo, 

no Barreiro, são disso exemplo. Ainda sobre a prioridade política atribuída, ao nível da 

Administração Central, à recuperação ou reconversão de áreas degradadas, importa 

referir que o Projecto ARS formulou uma iniciativa do Governo, cuja coordenação 

global foi atribuída a uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 

(Arco Ribeirinho Sul, S.A.). 

Quanto à segunda dimensão enunciada, importa recordar que o PROT-AML veio 

reconhecer que o ARS se pautava pela existência de núcleos históricos ribeirinhos que 

se mantêm conservados e preservados, pela presença de áreas habitacionais 

desqualificadas e pela presença de áreas industriais abandonadas ou em processo de 

abandono. Neste contexto, estabeleceu um conjunto de normas gerais (orientações 

territoriais) que atribuem particular relevância (i) à requalificação dos espaços urbanos 

ribeirinhos e margens do Estuário do Tejo, (ii) à reconversão das áreas industriais em 

                                                      
671

 Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de 
Agosto). 

672
 Instrumento este que visa “melhorar a qualidade de vida nas cidades, através de intervenções nas 

vertentes urbanística e ambiental, melhorando a atractividade e competitividade de pólos urbanos que 
têm um papel relevante na estruturação do sistema urbano nacional” (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio). 
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declínio ou abandonadas, privilegiando a sua utilização para serviços de apoio às 

actividades económicas e para a criação de espaço público, e (iii) e à preservação e 

recuperação das frentes ribeirinhas em articulação com a utilização do Estuário do 

Tejo para as actividades de recreio e lazer (Cf. MAOT, 2004). Este IGT entendeu também 

as frentes ribeirinhas do Estuário do Tejo como espaços de requalificação da vida 

metropolitana, pelo que a aposta na sua fruição para fins de turismo, recreio e lazer 

respondeu às exigências decorrentes da concretização do modelo de desenvolvimento 

regional. Posteriormente, o PNPOT veio corroborar o essencial destas orientações, 

assumindo como opções estratégicas de base territorial para a RLVT: (i) a 

requalificação do Estuário do Tejo e das suas frentes ribeirinhas urbanas; (ii) a 

reabilitação dos espaços industriais abandonados, apostando em projectos de 

referência internacional no caso daqueles que beneficiam de uma localização 

privilegiada; (iii) proteger os espaços naturais, compatibilizando esta protecção com o 

desenvolvimento de actividades de recreio e lazer (Cf. Lei n.º 58/2007, de 04 de 

Setembro). 

Em estreita articulação com a escala internacional, os diferentes PO (de âmbito 

nacional e regional) enquadrados pelos diferentes períodos de programação 

comunitária, vieram consubstanciar orientações e comparticipações financeiras que 

suportaram importantes operações integradas de revitalização de frentes ribeirinhas, 

assim como projectos de menor dimensão com incidência neste território. Como 

exemplo deste estímulo desencadeado a uma escala nacional/regional, destaca-se 

num período recente, e sob a égide da Política de Cidades POLIS XXI, as intervenções 

enquadradas pelo instrumento “Parcerias para a Regeneração Urbana”, co-financiadas 

pelo PORL 2007-2013 no âmbito do QREN. São disso exemplo: Tratamento do Passeio 

Ribeirinho de Cacilhas ao Olho de Boi (Espaço Cultural para Exposições Temporárias) e 

Reabilitação do Museu Naval de Almada, em Almada; Programa de Acção para a 

Valorização da Frente Ribeirinha da Amora e o Programa de Acção para a Valorização 

da Frente Ribeirinha da Arrentela-Seixal, no Seixal; Projecto REPARA, no Barreiro; 

Operação de Valorização Integrada da Zona Ribeirinha da Caldeira da Moita à Praia do 

Rosário, na Moita; Programa de Acção para a Regeneração da Frente Ribeirinha de 

Alcochete. 
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Também à escala nacional/regional, embora noutra perspectiva, o sucesso que 

veio a ser alcançado por algumas intervenções de revitalização de frentes de água, 

constituiu um factor exógeno impulsionador de intervenções no ARS. O projecto de 

reconversão e requalificação da Doca de Santo Amaro e, posteriormente, a 

intervenção de regeneração da EXPO’98/Parque das Nações são disso exemplo.  

Um último factor exógeno germinado à escala nacional/regional que importa 

referir, prende-se com as decisões relativas aos investimentos estruturantes em infra-

estruturas de transportes que, tal como explanado anteriormente, criaram a 

perspectiva de uma melhoria substancial da acessibilidade e conectividade territorial 

do ARS a diferentes escalas. Ainda que estes investimentos tenham sido suspensos na 

sua quase totalidade, tal perspectiva desencadeou um processo relevante orientado 

para a revitalização das frentes ribeirinhas do ARS, com destaque para os brownfields 

do segundo ciclo regional de industrialização moderna, através do Projecto ARS. 

Finalmente, à escala local, os primeiros factores que importa relevar prendem-se 

com as características físicas dos sítios e com os condicionalismos inerentes à sua 

situação geográfica. Tal como foi possível aferir anteriormente, a conjugação destes 

factores com as formas herdadas dos ciclos de ocupação precedentes, veio a 

influenciar a natureza dos processos de intervenção em frentes ribeirinhas, 

proporcionado condições de base diferenciadas para a sua apropriação.  

Noutra dimensão, as iniciativas dos agentes locais formularam-se como 

importantes forças germinadas a esta escala. O reconhecimento do potencial de 

reconversão e revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas, acompanhado pela 

assunção desta orientação enquanto opção estratégica de base territorial transposta 

para os PMOT e documentos de natureza estratégica, ilustra a atitude pró-activa da 

administração local para desencadear a transição para um novo ciclo de ocupação 

deste território, tirando partido: (i) dos recursos naturais e culturais existentes neste 

território; (ii) da procura latente de actividades de recreio e lazer673; (iii) do reforço da 

                                                      
673

 Sobre esta questão, e embora focando-se especificamente na náutica de recreio, em concreto na 
necessidade de promover um maior equilíbrio e adequação na distribuição territorial da oferta de infra-
estruturas ao território, o Plano Integrado da Rede de Infra-estruturas de Apoio à Náutica de Recreio no 
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atractividade exercida pelo elemento “água” e da existência de um ambiente social 

favorável ao restabelecimento do contacto físico e visual com este (actuando 

localmente como uma pressão para a prossecução de intervenções de revitalização 

destes territórios); e, (iv) do potencial de captação de novas actividades económicas 

que impulsionem a transição para este novo ciclo. Uma atitude que tem vindo a ser 

materializada, de forma gradual, através de instrumentos de planeamento territorial e 

de documentos de orientação estratégica de base territorial, como também projectos 

de corporizam tais orientações, e que consubstanciam a prossecução de esforços 

financeiros não negligenciáveis. Embora predominantemente de iniciativa pública, 

importa referir a ocorrência de alguns projectos de iniciativa privada nas frentes 

ribeirinhas do ARS, mormente nas áreas do imobiliário e do turismo674.  

Nesta atitude pró-activa dos agentes locais é ainda possível constatar uma 

preocupação efectiva com a relação homem-ambiente, tal como VALLEGA (1993) 

estabeleceu na sua proposta de sistematização da comunidade enquanto factor 

determinante do despoletar de processos de reconversão das frentes de água. As 

intervenções de revalorização ambiental das frentes ribeirinhas, os investimentos no 

domínio da prevenção e minimização de impactes ambientais (e.g. ETAR) ou a 

importância atribuída à resolução dos passivos ambientais herdados dos ciclos 

económicos precedentes corroboram este entendimento. 

 

                                                      

Estuário do Tejo (PIRANET), promovido pela APL, entende que o ARS possui “um potencial latente que 
importa explorar (…), e que decorre: da existência de uma procura potencial na região passível de se 
afirmar como procura efectiva caso sejam criadas condições para tal (…); da existência de património 
natural e cultural (incluindo a gastronomia) capaz de despoletar o interesse de nautas e, bem assim, a 
procura de passagem (…)” (APL, 2010b: 7). Noutra dimensão, é ainda interessante notar que este 
documento entende que o desenvolvimento da rede de infra-estruturas de apoio à náutica de recreio 
no Estuário do Tejo deverá ocorrer em articulação com as intervenções de revitalização de frentes 
ribeirinhas, por forma a gerar sinergias que favoreçam estes processos e induzam o crescimento da 
procura por actividades náuticas (Cf. APL, 2010b: 11).  

674
 Não obstante, constata-se que o envolvimento de agentes privados nas intervenções de revitalização 

das frentes ribeirinhas tem-se apresentado como um dos aspectos sensíveis destes processos, 
condicionando muito vezes a prossecução de intervenções mais abrangentes, que ficam confinadas ao 
espaço público. As dificuldades inerentes ao cadastro predial urbano, ao envolvimento dos proprietários 
de parcelas localizadas nestes territórios ou à criação de dinâmicas de investimento na reabilitação do 
edificado (mesmo quando estão disponíveis apoios e incentivos para o efeito, por exemplo no quadro 
de operações de reabilitação urbana) são disso exemplo.   
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III. A REVITALIZAÇÃO DAS FRENTES RIBEIRINHAS: DIMENSÃO PATRIMONIAL E CULTURAL 

A compreensão das estratégias de apropriação e valorização do património e 

identidade cultural no âmbito dos processos de revitalização das frentes ribeirinhas no 

período pós-industrial constitui um dos objectivos gerais do presente trabalho de 

investigação. Um intento cuja prossecução tem subjacente o teste da hipótese 

explicativa – suportado pelos procedimentos de análise documental e observação 

directa – que afirma que estes elementos são apropriados e valorizados (i) como 

recursos para a promoção de várias actividades, (ii) como vectores de reforço da 

identidade territorial e (iii) como elementos de diferenciação territorial. 

A abordagem qualitativa adoptada neste trabalho permitiu a validação desta 

hipótese, verificando-se uma efectiva apropriação valorativa do património e 

identidade cultural no âmbito das intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS. Em função da forma como os elementos patrimoniais675 são 

apropriados nestes processos, é ainda possível corroborar a proposta de 

sistematização apresentada na hipótese em apreço, que identifica três grandes 

dimensões de apropriação valorativa, a saber: (i) recursos para novas actividades; (ii) 

vectores de reforço da identidade territorial; e, (iii) elementos de diferenciação 

territorial. 

Quanto à dimensão centrada na apropriação do património e identidade cultural 

como recursos para novas actividades, esta é indissociável da dinâmica regional de 

afirmação das frentes ribeirinhas como “territórios do lazer”. Uma dinâmica que, 

conforme referido anteriormente, tem vindo a ser impulsionada com o intuito de 

possibilitar a transição destes territórios para um novo ciclo de ocupação, sustentando 

a emergência de novas trajectórias de desenvolvimento que permitam a refundação 

de uma nova paisagem, pós-industrial. Neste contexto, os elementos patrimoniais e 

                                                      

675
 Opta-se pela utilização do conceito de “elemento patrimonial” na medida em que remete para um 

entendimento abrangente dos elementos do património cultural enquanto vectores portadores de valor 
ou significado histórico-cultural. Tal opção permite assim considerar não apenas os bens patrimoniais 
stricto sensu (i.e. bens imóveis de interesse cultural ou bens culturais móveis classificados ou em 
processo de classificação), mas também outros elementos que se constituem como heranças materiais 
ou simbólicas representativas da relação e identidade cultural ligada aos ciclos precedentes de 
ocupação das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS.  
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culturais, reconhecidos como elementos notáveis da história económica destes 

territórios, são apropriados essencialmente como recursos de suporte ao 

desenvolvimento de novas actividades que devem actuar como catalisadores da 

revitalização das frentes ribeirinhas, donde se destaca o turismo e lazer e as indústrias 

culturais.  

Por sua vez, a apropriação valorativa do património e identidade cultural como 

vectores de reforço da identidade territorial remete para uma atitude pró-activa dos 

agentes locais no âmbito das intervenções de revitalização de frentes ribeirinhas, ao 

pressupor a encetação de um processo de patrimonialização dos elementos herdados 

dos ciclos precedentes. Com efeito, à luz dos valores que enformam a identidade 

cultural destas comunidades, tais elementos são reconhecidos como representações 

culturais simbólicas – portadoras de significado – desta identidade676. A sua 

reabilitação ou conservação nestas intervenções tem assim subjacente os propósitos 

de: (i) transpor para o território esta matriz identitária, pelo que constituindo vectores 

indutores do reforço da sua identidade territorial, reforçando o “sentido de lugar”; (ii) 

dotar o território de elementos patrimoniais que formalizem instrumentos de 

salvaguarda da memória colectiva, de sensibilização da comunidade para o património 

e de reforço da ligação e identificação com o território; (iii) providenciar recursos de 

suporte ao desenvolvimento de novas actividades (e.g. turismo e lazer); (iv) 

providenciar elementos (ou recursos) passíveis de apropriação e valorização por 

estratégias de diferenciação territorial.      

Finalmente, a dimensão respeitante à apropriação do património e identidade 

cultural como elementos de diferenciação territorial, tem subjacente o 

reconhecimento do valor e utilidade de tais elementos no quadro de estratégias mais 

abrangentes de diferenciação destes territórios, que visam reforçar a sua 

competitividade e, bem assim, a sua atractividade a diferentes escalas (local, 

regional/nacional e internacional). Seja para a captação de investimentos subsidiários 

                                                      
676

 Sobre esta questão, e a propósito dos grandes complexos do segundo ciclo de industrialização, o 
Projecto ARS refere precisamente que “o desenvolvimento dessas actividades (…) marcou, de forma 
indelével, os territórios envolventes, quer na estrutura física da paisagem, quer ao nível 
socioeconómico, quer ainda em termos culturais e identitários” (MAOTDR, 2009: 26). 
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da concretização das orientações delineadas para a transformação destes territórios 

(e.g. projectos urbanísticos, projectos em sectores produtores de bens e serviços 

transaccionáveis), seja para o reforço da atractividade em relação a procuras/públicos 

diferenciados (e.g. procura turística, procura lúdico-recreativa, procura de bens e 

serviços culturais). Desta forma, tais elementos são tidos como particularmente 

relevantes em estratégias de diferenciação pela imagem (ao contribuírem para criação 

de imagens distintivas, com “sentido de lugar”), e de diferenciação pelo suporte (na 

medida em que consubstanciam recursos patrimoniais singulares, não ubíquos, tanto 

no caso do património cultural – herdado dos ciclos económicos precedentes, que 

tiveram uma incidência territorial específica nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS – 

como no caso do património natural – os valores naturais que ocorrem, por exemplo, 

nas áreas classificadas ou o enquadramento paisagístico proporcionado pelo plano de 

água estuarino e cidade de Lisboa são disso exemplo)677.  

Tendo por base esta sistematização, a Figura 311 apresenta um esquema de 

síntese que, suportado nos resultados da análise documental e trabalho de campo, 

pretende demonstrar que a articulação existente entre estas grandes dimensões de 

apropriação valorativa não pressupõe a sua mútua exclusividade. A forma com estas 

dimensões são apreendidas no âmbito dos planos e projectos para as frentes 

ribeirinhas denota antes a existência de uma forte complementaridade entre elas. Em 

resultado, e como exemplo, as intervenções promotoras da apropriação de elementos 

patrimoniais como suporte a novas actividades tenderão a contribuir não só para a 

afirmação da identidade deste território, como também a constituir elementos 

indutores da sua diferenciação. A Figura 311 consubstancia ainda uma proposta de 

classificação das acções que visam a operacionalização destas dimensões no âmbito 

                                                      

677
 Nesta perspectiva, tais elementos têm vindo a ser apropriados como recursos integrados em 

diferentes rotas turísticas, por exemplo: o PMAB propôs a criação de rotas turísticas temáticas (“Rota 
Industrial”, “Rota dos Descobrimentos” e “Rota Azul”), que se alicerçam no património natural e cultural 
em presença nas frentes ribeirinhas como recursos turísticos; o PEDTCS definiu produtos ligados ao 
ambiente e à base económica local que promovem a apropriação dos recursos patrimoniais herdados 
dos ciclos de ocupação precedentes, dos quais se destacam a “Rota da Arqueologia Industrial” e a “Rota 
da Ecologia e Faina no Tejo”. 



III – A REVITALIZAÇÃO DAS FRENTES RIBEIRINHAS: DIMENSÃO PATRIMONIAL E CULTURAL 

 

657 

das intervenções de revitalização de frentes ribeirinhas. Considerando a sua natureza e 

objectivos, estas acções são passíveis da seguinte classificação tipológica678:  

• Conservação do património cultural; 

• Adaptação do património a novos usos e funções; 

• Apropriação de elementos simbólicos de referência; 

• Promoção de eventos de cariz cultural;  

• Sensibilização da comunidade para o património.  

 

Figura 311. A dimensão patrimonial e cultural nas intervenções de revitalização das frentes 
ribeirinhas  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nesta proposta de classificação discute-se, de seguida, a forma como 

as diferentes dimensões de apropriação do património e identidade cultural se fazem 

reflectir nestas acções.  

                                                      
678

 Note-se que, à semelhança das dimensões de apropriação valorativa que as enquadram, algumas das 
intervenções propostas e/ou concretizadas nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS são compósitas ou 
multivalentes, pelo que passíveis de serem perspectivas de acordo com as abordagens inerentes a vários 
tipos de acções.   
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III.1.1. Conservação do Património Cultural  

A conservação, restauro e reabilitação do património cultural apresenta-se como 

um dos tipos de acções que as intervenções nas frentes ribeirinhas estuarinas do ARS 

têm vindo a preconizar. Na perspectiva da dimensão relativa à apropriação do 

património e identidade cultural como recursos para novas actividades, tais acções 

objectivam, predominantemente, a constituição de novos recursos turísticos e para o 

lazer (e.g. na perspectiva do touring cultural), indutores da diversificação e qualificação 

da oferta turística, assim como do reforço da atractividade destes territórios. É disso 

exemplo maior a criação de museus (ou núcleos museológicos) a partir da reabilitação 

de estruturas notáveis – mormente edifícios – e da conservação do espólio existente, 

ligado às actividades económicas outrora aqui desenvolvidas no decorrer dos vários 

ciclos de ocupação das frentes ribeirinhas. Isto com o intuito de preservar e 

salvaguardar este património e criar recursos, ou equipamentos-âncora, que 

promovam a qualificação da oferta e reforcem a atractividade das frentes ribeirinhas 

(Figura 312).  

Estas acções tendem também a incluir uma vertente de cariz regulamentar (para 

além dos mecanismos legalmente previstos para a protecção e salvaguarda do 

património classificado), sendo vários os instrumentos, documentos e projectos que 

apontam para medidas objectivadas na garantia de salvaguarda dos valores 

patrimoniais (e.g. orientações enquadradoras da Revisão do PDM do Seixal, PDM do 

Montijo, Proposta de PP Baía Sul – Seixal, Proposta de PU do Território da 

Quimiparque e Área Envolvente). 
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Figura 312. Exemplos de acções de conservação do património cultural  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Por outro lado, estas acções tendem a contribuir para a formulação de vectores 

indutores do reforço da identidade territorial ao recuperarem e conservarem – nos 

territórios intervencionados – elementos herdados de anteriores ciclos de ocupação 

que comportam valor histórico e cultural (Figura 312). Por meio de processos de 

patrimonialização (que envolvem, entre outros procedimentos, o seu inventário, 

documentação, interpretação e recuperação/restauro), tais elementos passam então a 

constituir-se como instrumentos de divulgação e comunicação da história destes 

territórios.  

Na perspectiva da apropriação do património e identidade cultural como 

elementos de diferenciação territorial, é interessante notar que diversas intervenções 

de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas entendem as acções de conservação 

do património como processos passíveis de contribuir para a qualificação e reforço da 

atractividade dos territórios intervencionados, ao promoverem a criação de um 
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portefólio de recursos culturais singulares679. Algo decorrente do facto de 

proporcionarem uma apropriação valorativa de elementos que dificilmente são 

mimetizáveis noutros contextos territoriais, porquanto herdados de ciclos de ocupação 

que, entre outros aspectos, tiraram partido de factores de localização – não ubíquos –, 

nomeadamente aqueles providenciados por sítios (e.g. inerentes às propriedades 

gerais dos espaços estuarinos) e por uma situação geográfica (e.g. proximidade em 

relação ao porto e cidade de Lisboa) diferenciados.      

 

III.1.2. Adaptação do Património a Novos Usos e Funções 

A adaptação do património a novos usos e funções materializa outro tipo de 

acção, centrado na apropriação do património – mormente edifícios históricos – como: 

(i) suporte ao desenvolvimento de novas funções urbanas coerentes com as 

estratégias de transformação preconizadas pelos instrumentos de planeamento 

territorial para estas áreas; (ii) suporte à captação de novas actividades; (iii) 

instrumentos de reforço da identidade destes territórios; e, (iv) elementos de 

diferenciação territorial. Um processo resultante da perda de utilidade prática destes 

elementos (predominantemente afectos a actividades portuárias e industriais), 

determinante da sua obsolescência e gradual abandono, não se verificando a sua 

conservação no quadro do primeiro tipo de acções explicitado. 

De um modo geral, este tipo de acções enforma uma “reinvenção” destes 

edifícios através da atribuição de novas funções (i.e. reabilitação e reconversão 

funcional), sendo que os processos de reabilitação privilegiam a manutenção das suas 

características arquitectónicas originais enquanto atributos portadores de valor 

histórico-cultural e estético, capaz de contribuir para a preservação da memória do 

                                                      
679

 Por exemplo: o PUAN entende que a promoção cultural, do património e da história local constituem 

formas de valorizar a identidade e de diferenciar o território da área de intervenção; a Carta Estratégica 

do Concelho da Moita elege o Estuário do Tejo e frentes ribeirinhas estuarinas como recurso para o 

desenvolvimento de actividades turísticas de recreio e lazer, tanto na perspectiva da valorização dos 

recursos naturais como culturais (neste caso a aposta incidiu no desenvolvimento de produtos capazes 

de valorizar a memória e a cultura ribeirinha). 
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lugar, mormente relacionada com as actividades económicas que aqui ocorreram. 

Resulta, por isso, natural que estas acções, à semelhança das demais, tendam a 

reflectir a incidência territorial diferenciada dos ciclos económicos precedentes, 

apropriando-se e valorizando elementos patrimoniais relativos a actividades que, no 

quadro destes ciclos, detiveram expressão relevante nos territórios de intervenção. 

Note-se ainda que, em muitos casos, estas acções tendem a estabelecer elos de 

ligação simbólica destes territórios com a água (ou plano de água) devido à relação 

funcional destes elementos patrimoniais com o elemento “água” (e.g. moinhos de 

maré, antigos armazéns comerciais portuários, antigas unidades de secagem de 

bacalhau). Como tal, conferem e reforçam o sentido de identidade ligado à água.  

No conjunto de intervenções propostas e/ou concretizadas no ARS é possível 

identificar três abordagens distintas. A primeira prende-se com a reconversão destes 

edifícios para equipamentos/espaços vocacionados para actividades de cariz cultural, 

indutores da captação de investimento, da criação de emprego, e do reforço da 

atractividade das frentes ribeirinhas para novos públicos (i.e. turistas e visitantes). 

Incluem-se nesta abordagem: (i) a criação de museus/núcleos museológicos em que 

ocorre uma adaptação do edifício a esta nova função, sem que se verifique um 

processo de musealização do espólio – industrial ou outro – relacionado com a 

actividade económica que justificou originalmente a sua construção; (ii) a criação de 

espaços vocacionados para o acolhimento de indústrias criativas, ligadas a diversas 

actividades (e.g. artes performativas e entretenimento, moda, design, cinema, 

publicidade, belas artes); (iii) a criação de equipamentos culturais de natureza diversa 

(e.g. espaços para espectáculos, galerias para exposições temporárias, ateliers, 

espaços multifuncionais para eventos culturais diversos, escolas de artes) – Figura 313.  
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Figura 313. Exemplos de acções de adaptação do património para equipamentos/espaços 
vocacionados para actividades de cariz cultural 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

No contexto desta abordagem, está igualmente presente a dimensão relativa à 

afirmação de vectores de reforço da identidade territorial, que adquire particular 

expressão: (i) na preservação das características arquitectónicas dos edifícios históricos 

(ou conjuntos edificados) – nomeadamente as suas fachadas –, que enformam 

elementos singulares que são apropriados como activos que permitem a preservação 

da memória histórica do lugar; (ii) na criação de museus – ou núcleos museológicos – 

que recuperam e conservam o património (embora não in situ, tal como se verifica nas 

acções de conservação do património), promovendo a divulgação e comunicação da 

história destes territórios (Figura 313).  

Sob a égide da apropriação do património e identidade cultural como elementos 

de diferenciação territorial, a abordagem em apreço tende ainda a possibilitar a sua 
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valorização através de: (i) criação de equipamentos/espaços culturais de referência 

que, pela oferta de programas culturais de qualidade, apresentam capacidade de 

atracção regional, induzindo o reforço da atractividade das frentes ribeirinhas para 

públicos diferenciados e, bem assim, a sua constituição como elementos-âncora da 

revitalização urbana das áreas de intervenção; (ii) afirmação de elementos nas frentes 

ribeirinhas que, pela singularidade inerente à evocação da relação destes territórios 

com o plano de água e com os ciclos de ocupação precedentes, são passíveis de se 

constituir como novos pontos de referência; (iii) criação de ambientes urbanos 

diferenciados e cosmopolitas, nomeadamente nos espaços que se pretende reabilitar 

e reconverter para indústrias criativas680. 

Por sua vez, a segunda abordagem remete para a reconversão do património 

construído para empreendimentos turísticos (para além do reconhecimento do valor 

patrimonial do edifício ou conjunto edificado recuperado ou a recuperar, estas acções 

tendem ainda a valorizar as amenidades providenciadas pelos valores naturais em 

presença na sua envolvente), procurando-se assim diversificar e qualificar a oferta 

existente na região e dinamizar estes territórios do ponto de vista económico e social. 

São vários os exemplos de propostas enquadráveis nesta abordagem, que apontam 

para a criação de diferentes tipos de empreendimentos (e.g. estabelecimentos 

hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, resorts, parques de 

campismo e de caravanismo) – Figura 314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
680

 Note-se que a Proposta de Alteração do PROT-AML entendia os brownfields do segundo ciclo de 
industrialização moderna como espaços privilegiados para a criação e desenvolvimento de pólos de 
indústrias criativas.  
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Figura 314. Exemplos de acções de adaptação do património para empreendimentos turísticos 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

À semelhança da abordagem anterior, a proposta de recuperação do património 

construído, que lhe atribui novas funções ligadas a empreendimentos turísticos, 

representa uma forma inovadora de assegurar a sua conservação in situ, possibilitando 

não apenas a valorização do património como suporte a uma actividade económica 

geradora de emprego e com capacidade de impulsionar a dinamização de actividades 

conexas (a montante e a jusante), como também induzindo a geração de 

externalidades positivas ao nível da constituição de vectores que contribuem para a 

afirmação da identidade das frentes ribeirinhas (e.g. moinhos de maré, edifícios de 

unidades industriais de secagem natural de bacalhau – Figura 314). Por outro lado, 

este intento de apropriação valorativa do património edificado herdado dos ciclos 

económicos precedentes, tem subjacente um reconhecimento tácito de que estes 

elementos constituem uma forma de diferenciação do empreendimento turístico, 

porquanto formulam atributos que lhe conferem singularidade, prestígio e 
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autenticidade. Algo propiciador de experiências diferenciadas, um aspecto 

crescentemente valorizado pela procura turística.    

Finalmente, a terceira abordagem está relacionada com a reabilitação e 

adaptação do património construído para actividades de comércio e serviços, com 

destaque para: estabelecimentos de restauração e bebidas; actividades de animação 

turística; espaços para eventos; espaços de incubadoras de empresas; e, serviços 

públicos diversos (Figura 315).  

   

Figura 315. Exemplos de acções de adaptação do património para actividades de comércio e 
serviços 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Uma abordagem que, na óptica da apropriação valorativa do património e 

identidade cultural para novas funções, tem subjacente duas perspectivas distintas. No 

caso dos estabelecimentos dos ramos da restauração (e similares) e animação 

turística, verifica-se uma apropriação activa dos elementos patrimoniais. Ou seja, são 
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entendidos como elementos que contribuem para a oferta de um produto ou serviço 

diferenciado (e.g. antigos armazéns comerciais portuários, antigos conjuntos 

edificados de quintas agrícolas), acrescentando-lhe valor. Por sua vez, no que se refere 

aos espaços vocacionados para serviços de apoio às empresas e serviços públicos 

diversos, tende a ocorrer uma apropriação passiva do património e identidade cultural. 

Nestes casos a instalação dos serviços em edifícios históricos é operada de forma 

instrumental, i.e., enquanto acção de suporte à sua reabilitação/recuperação e à 

criação espaços que reforcem a atractividade das frentes ribeirinhas, proporcionando 

uma maior fruição destes territórios e a sua dinamização social (não havendo, porém, 

uma apropriação valorativa dos elementos patrimoniais na diferenciação dos serviços 

prestados). Note-se que, em ambas as perspectivas, se verifica a materialização de 

acções de adaptação do património edificado, pelo que constituindo vectores 

subsidiários do reforço da identidade territorial. 

 

III.1.3. Apropriação de Elementos Simbólicos de Referência 

A apropriação de elementos simbólicos de referência no âmbito dos processos 

de intervenção em frentes ribeirinhas, mormente ligados às funções litorais, às 

actividades comerciais (i.e. transporte fluvial de mercadorias) e ao passado industrial 

destes territórios, representa outro tipo de acção de apropriação valorativa do 

património e identidade cultural enquanto elementos portadores de valor histórico-

cultural e estético. Tais acções contemplam: (i) o restauro/recuperação de elementos 

patrimoniais existentes nos territórios intervencionados; (ii) a reintrodução de 

elementos patrimoniais pré-existentes nos territórios intervencionados; (iii) a 

introdução ex novo de elementos patrimoniais que evocam a relação histórica e 

sociocultural dos territórios intervencionados com as actividades que aqui tiveram 

lugar no decorrer dos ciclos económicos precedentes; e, (iv) a introdução de 

elementos de arte pública que celebram a herança cultural ligada a estas actividades 

(Figura 316). 
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Figura 316. Exemplos de acções de preservação de elementos de referência simbólica 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

De acordo com as grandes dimensões de apropriação valorativa do património e 

identidade cultural consideradas no presente trabalho, estes elementos tendem a ser 

apropriados como: 

• Elementos passíveis de se formularem como novos pontos de atracção e 

como recursos patrimoniais apropriáveis no âmbito da constituição de 

produtos turísticos compósitos (centrados em recursos culturais e 

naturais providenciados pelas frentes ribeirinhas e áreas ribeirinhas 

adjacentes) e em estratégias de promoção turística (e.g. o Farol de 

Cacilhas e a Fragata “D. Fernando II e Glória” – atracada nas docas dos 

antigos Estaleiros Navais da Parry & Sons – integram a Planta dos 

Recursos Turísticos do Concelho de Almada proposta pelo PEVDTCA);  
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• Elementos simbólicos de representação da identidade cultural do 

território intervencionado que permitem preservar a memória histórica 

destes locais e que reforçam o carácter e imagem de lugar, pelo que 

formulando vectores de salvaguarda da memória colectiva e de afirmação 

da identidade territorial. Sendo portadores de poder simbólico, 

constituem ainda importantes instrumentos de divulgação e comunicação 

desta identidade junto da comunidade e dos newcomers (“à la Sieber”), 

respectivamente;   

• Elementos que, pelo seu valor histórico-cultural e estético, são utilizados 

como elementos icónicos no âmbito de intervenções de requalificação do 

espaço público em frentes ribeirinhas, contribuindo para a sua 

diferenciação e, nalguns casos, para a emergência de novas centralidades 

urbanas. 

 

É também interessante notar que, no contexto dos processos de revitalização 

das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, preconiza-se uma apropriação das 

preexistências notáveis enquanto elementos estruturantes do espaço, que devem ser 

valorizados no desenho urbano. Esta apropriação e valorização das preexistências 

como elementos simbólicos de referência – ao passado industrial destes territórios – é 

particularmente relevante nas intervenções de regeneração dos brownfields do 

segundo ciclo de industrialização moderna. Exemplo disso é o PUAN, com “a nova área 

de desenvolvimento urbano (…) concebida de forma a valorizar as características do 

local, tirando partido dos marcos e referências pré-existentes, naturais e construídos, e 

dos elementos notáveis da paisagem como as docas, o pórtico, os silos, o morro, as 

vias principais de circulação, os espaços verdes e os edifícios históricos” (Atkins et al., 

2009g: 14), acrescendo que “a nova malha urbana reflecte as características 

estruturantes do lugar: linearidade das docas, vistas, aspectos climáticos, usos e 

densidades (…)” (Atkins et al., 2009b: 29).  
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Note-se que esta orientação de apropriação e valorização das preexistências no 

desenho urbano dos territórios a intervencionar está também presente em projectos 

de requalificação nos núcleos urbanos ribeirinhos: 

• Reordenamento do espaço público envolvente ao Cais das Faluas 

(Montijo), com intervenções ao nível do pavimento, mobiliário urbano e 

iluminação, que permitiram melhorar o enquadramento deste cais 

histórico, assim como as condições de fruição do território 

intervencionado, contribuindo para o reforço da sua atractividade e 

apropriação social; 

• Recuperação das duas docas dos Estaleiros Navais da Parry & Sons no 

âmbito da transformação do layout do espaço público da área de 

intervenção do PP de Cacilhas, uma acção que materializou a valorização 

de um elemento simbólico da matriz identitária deste território, ligada à 

indústria naval; 

• Proposta de requalificação do Cais do Ginjal (EEEAG), privilegiando-se a 

manutenção da morfologia da área de intervenção e o respeito pela lógica 

construtiva (Cf. CMA, 2011a: 54). 

 

Desta forma, procura-se a valorização de vectores capazes de afirmar a 

identidade dos territórios intervencionados, conferindo-lhes sentido de lugar, 

dotando-os simultaneamente de elementos de diferenciação e qualificação. Ainda 

neste domínio da apropriação e valorização simbólica de elementos patrimoniais em 

processos de revitalização de frentes de água, é interessante notar que tais acções não 

se restringem ao espaço terrestre. De facto, todos os municípios do ARS 

empreenderam acções de recuperação/reabilitação e conservação de património 

flutuante, designadamente embarcações tradicionais de carga (tráfego local), 

embarcações tradicionais de pesca e navios históricos (Figura 317). Elementos 

simbólicos que representam a ligação destes territórios ao transporte fluvial de 

mercadorias, à actividade piscatória e à construção e reparação naval, 

respectivamente. Com efeito, para além da utilização destas embarcações para fins de 
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sensibilização ambiental e para o património, a sua presença no plano de água (onde 

se encontram atracadas ou fundeadas, formulando elementos integrantes da 

paisagem ribeirinha) constitui uma forma de apropriação simbólica deste património 

nos processos de revitalização das frentes ribeirinhas, formalizando vectores de 

reforço da identidade e elementos indutores da diferenciação destes territórios681. 

 

Figura 317. Exemplos de património flutuante em presença nas frentes ribeirinhas 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

III.1.4. Promoção de Eventos de Cariz Cultural 

A promoção de eventos de cariz cultural, enquanto tipo de acção subjacente às 

intervenções de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, deve ser 

                                                      
681

 Às embarcações tradicionais propriedade dos municípios do ARS – predominantemente embarcações 

de médio-grande porte (Varinos e Botes-de-fragata) – juntam-se ainda as de pequeno porte (Canoas e 

Catraios) propriedade de particulares ou de entidades terceiras (designadamente associações e clubes 

náuticos, de que é exemplo maior a ANS, proprietária de uma frota constituída por quatro embarcações 

tradicionais – duas Canoas e dois Catraios), que contribuem igualmente para estender a apropriação 

valorativa do património cultural ao plano de água. 
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entendida sob uma tripla perspectiva. A primeira remete para a celebração ou 

exaltação histórico-cultural através da programação de eventos que, do ponto de vista 

da produção cultural, evocam a identidade cultural destes territórios. São os casos dos 

encontros de embarcações tradicionais (incluindo regatas e desfiles)682, eventos 

náuticos de cariz cultural que ocorrem regularmente nas frentes ribeirinhas dos vários 

municípios do ARS e que apresentam um potencial não negligenciável de atracção de 

participantes e visitantes a estes territórios. 

Uma segunda perspectiva alicerça-se na promoção de eventos culturais que não 

pressupõem uma dimensão discreta de celebração do património e identidade 

cultural, e que inclui espectáculos/festivais de música, exposições artísticas, 

espectáculos de teatro e artes performativas, entre outros, orientadas para a 

comunidade local e/ou para turistas e visitantes. Tal como o enquadramento teórico 

deste trabalho permitiu perceber, a programação destes eventos nas frentes 

ribeirinhas (tanto no espaço público como em equipamentos vocacionados/adaptados 

para o efeito) prossegue os objectivos de: (i) dinamizar social, cultural e 

economicamente estes territórios; (ii) contribuir para a sua afirmação no seu contexto 

territorial de inserção; (iii) criar ofertas diversificadas que contribuam para a fruição 

destes territórios e para a captação de públicos diferenciados; e, (iv) criar ofertas 

passíveis de valorização e integração em produtos turísticos (e.g. produto “Motor de 

Animação: Seixal Cultural”, proposto pelo PEDTCS). Do amplo conjunto de iniciativas 

propostas sob a égide desta perspectiva683, destacam-se como exemplos de iniciativas 

já concretizadas o Projecto Seixal Cultural684, o Projecto de Animação do Passeio 

                                                      
682

 Para além das iniciativas promovidas pelas associações e clubes náuticos destaca-se, a título de 
exemplo, o Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal (promovido pela CMS) e o Encontro 
Culturas Ribeirinhas (promovido pela CMMTA). 

683
 Para além das iniciativas já concretizadas, vários instrumentos de planeamento territorial e 

documentos estratégicos têm vindo a propor outras iniciativas. São os casos do Programa de Animação 
Cultural da frente ribeirinha de Alcochete (“Alcochete 2025” Plano Estratégico de Desenvolvimento do 
Município) e da orientação de “promover o rio como foco para festivais e eventos baseados na água” 
(PUAN).   

684
 No âmbito deste projecto destacam-se os seguintes eventos de referência nas frentes ribeirinhas da 

Baía do Seixal (Amora e Arrentela-Seixal): Festival Internacional SeixalJazz; Bienal Internacional de 
Medalha Contemporânea; Portugal a Rufar – Festival Internacional de Música, Percussão e Dança. 
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Ribeirinho do Ginjal e as exposições temáticas promovidas no espaço público da frente 

ribeirinha da cidade do Montijo685.  

Por sua vez, a terceira perspectiva está relacionada com a orientação focada na 

dotação destes territórios com equipamentos/espaços vocacionados para receber este 

tipo de eventos e que possibilitem a emergência de novas centralidades urbanas 

(Figura 318). Desta forma, pretende-se criar condições de suporte ao alargamento e 

diversificação da oferta cultural nas frentes ribeirinhas, como também estimular a sua 

fruição e apropriação pela comunidade, proporcionando a sua dinamização social.  

 

Figura 318. Exemplos de equipamentos/espaços para actividades culturais nas frentes 
ribeirinhas 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

                                                      
685

 Que incluíram as exposições “Aldeia Gallega a Montijo: uma história com futuro” (2007), “Arte 
Pública, um Percurso pelo Montijo” (2013) ou “Montijo…e o campo aqui tão perto” (2013). 
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III.1.5. Sensibilização da Comunidade para o Património 

As dinâmicas de revitalização das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS têm ainda 

contemplado a prossecução de acções orientadas para a sensibilização da comunidade 

para o património, as quais evidenciam uma forte articulação com os demais tipos de 

acções considerados (na medida em que estas providenciam elementos utilizados 

como recursos no quadro do tipo de acções em apreço). Sendo múltiplos os exemplos 

de iniciativas (e.g. programas de actividades de informação, acções de sensibilização, 

iniciativas de educação ambiental e patrimonial) promovidas neste domínio por 

diferentes entidades (e.g. municípios, RNET, Fundação para a Protecção e Gestão das 

Salinas do Samouco, associações culturais e ambientalistas locais/regionais), estas têm 

privilegiado a mobilização da comunidade para os valores naturais e culturais 

(materiais e imateriais) em presença nas frentes ribeirinhas. 

Neste contexto, merecem particular destaque as acções (e.g. passeios temáticos, 

rotas temáticas, actividades específicas para a comunidade escolar) objectivadas (i) na 

promoção do contacto com os valores naturais em presença nas frentes ribeirinhas686, 

e (ii) na promoção do contacto e interacção com elementos patrimoniais de cariz 

cultural. Sobre estas últimas, destacam-se aquelas que possibilitam: (i) o contacto e 

interacção com os métodos e técnicas tradicionais de moagem de cereais recriados in 

situ (e.g. Moinhos de Maré de Corroios, Alhos Vedros e Cais – Montijo); (ii) o contacto 

e interacção com os processos tradicionais de extracção de sal recriados in situ (e.g. 

Sítio das Marinhas – Centro de Interpretação Ambiental, Núcleo do Sal do Museu 

Municipal de Alcochete); (iii) o contacto com técnicas e processos de produção 

industrial (e.g. Museu Naval de Almada, Núcleo da Mundet e Núcleo Naval do 

Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu Industrial da Quimiparque/Baía do Tejo); (iv) o 

contacto e interacção com técnicas de navegação à vela em embarcações tradicionais 

(designadamente através dos passeios a bordo destas embarcações, promovidos pelos 

municípios do Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete).   

                                                      
686

 Este tipo de acções foi devidamente aprofundado no capítulo anterior (sub-capítulo “II.1.3. 
Intervenções de Revalorização Ambiental nos Espaços Naturais e Naturalizados”). 
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Atentando nas grandes dimensões de apropriação valorativa do património e 

identidade cultural identificadas neste trabalho de investigação, resulta claro que estas 

acções detêm um papel relevante na divulgação da história local, na salvaguarda e 

valorização da memória colectiva e na sensibilização da comunidade para o património 

(incluindo a dimensão relativa ao reconhecimento das frentes ribeirinhas como 

paisagens que comportam uma dupla dimensão natural e cultural), pelo que 

constituindo instrumentos relevantes no sentido do reforço da ligação sociocultural da 

comunidade ao território. Noutra perspectiva, verifica-se também que, para além do 

foco na sensibilização da comunidade local para o património, este tipo de oferta 

cultural tem vindo a ser reconhecido como produto turístico diferenciado – com 

potencial de atracção de turistas e visitantes –, apropriável no contexto das estratégias 

de desenvolvimento do turismo a nível local687.   

                                                      
687

 Veja-se, por exemplo, o enquadramento conferido a estas acções no âmbito das propostas 
consubstanciadas pelo PEDTCS, pela Carta Estratégica do Concelho da Moita – Moita 2010 ou pelo 
“Alcochete 2025” Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de hipóteses que suportou o presente trabalho de investigação 

continha quatro componentes principais, conexas e complementares, ainda que 

explicitadas de forma autónoma. Na primeira hipótese (H1) assumiu-se que as 

dinâmicas socioeconómicas globais ocorridas no ARS comportaram diferentes perfis de 

especialização (no tempo e no espaço) e, bem assim, arranjos espaciais diferenciados, 

tendo a mobilização e valorização de factores específicos determinado diferentes 

ocupações das frentes ribeirinhas. O teste desta hipótese permitiu perceber que, de 

facto, ocorreu uma ocupação e, bem assim, um arranjo espacial diferenciado na área 

de estudo, patente na organização e dinâmicas territoriais intrínsecas aos vários ciclos 

de ocupação (funções litorais, actividades agrícolas e comerciais e processo regional de 

industrialização). Ademais, verificou-se ainda que estas dinâmicas globais resultaram 

da interacção sistémica e influência diferenciada de um complexo de factores (de 

natureza endógena e exógena).  

Esta agnição é, de um modo geral, transversal ao conjunto de actividades 

económicas que aqui tiveram lugar no decorrer dos vários ciclos de ocupação, 

destacando-se dois exemplos. Um respeitante à concentração de marinhas de sal nas 

frentes ribeirinhas dos municípios da Borda de Água (Moita, Montijo e Alcochete), um 

arranjo indissociável de factores como a orografia ou o espaço disponível (factores 

endógenos), a procura regional – consumo final e intermédio – ou a acessibilidade 

externa (factores exógenos). Outro exemplo relativo à indústria da secagem natural de 

bacalhau, com uma forte implantação nas frentes ribeirinhas dos concelhos do Seixal e 

Barreiro, e mais tarde em Alcochete. A configuração física do interface terra-água, a 

orografia e espaço disponível ou a existência de actividades conexas e 

complementares contam-se, entre vários outros, como factores de natureza endógena 

que contribuíram para este arranjo espacial, enquanto que a acessibilidade e 

conectividade externa perfilam-se no complexo de factores exógenos com influência 

no desenvolvimento e organização desta actividade do ciclo de industrialização 

arcaica. 
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Após a boa validação desta primeira hipótese, e tendo por base o conhecimento 

produzido por meio do procedimento analítico que possibilitou o seu teste, a 

investigação debruçou-se sobre a segunda hipótese (H2). Referia esta que em virtude 

do facto de os vários ciclos de ocupação terem determinado diferentes arranjos 

espaciais nas frentes ribeirinhas, as dinâmicas regionais de revitalização destes 

territórios no período pós-industrial tendem a apresentar especificidades 

materializadas ou materializáveis nos planos e projectos locais para as frentes 

ribeirinhas. A validação desta hipótese apontou então para uma influência do 

substrato territorial herdado dos ciclos precedentes observável a dois níveis. O 

primeiro relacionado com a influência da incidência territorial diferenciada dos ciclos 

económicos precedentes na natureza das intervenções de revitalização das frentes 

ribeirinhas (nomeadamente no que respeita à sua natureza, âmbito espacial e 

objectivos): (i) intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas dos núcleos 

urbanos; (ii) intervenções de regeneração dos espaços industriais ribeirinhos 

abandonados ou em declínio; e, (iii) intervenções de revalorização ambiental dos 

espaços naturais e naturalizados das frentes ribeirinhas.  

Por sua vez, o segundo nível prende-se com a influência detida no âmbito das 

acções objectivadas na apropriação e valorização do património e identidade cultural, 

e que são enquadradas por estas intervenções de revitalização. Concretizando, uma 

vez que estas acções tendem a apropriar-se dos elementos patrimoniais herdados dos 

ciclos económicos precedentes, a incidência territorial diferenciada destes ciclos 

reflecte-se na natureza dos elementos que são apropriados e valorizados. Algo que 

não deve ainda ser dissociado da identidade cultural das comunidades ribeirinhas, 

porquanto esta selecção tem subjacente um processo de reconhecimento dos 

elementos patrimoniais como representações culturais simbólicas portadoras de 

significado.  

A terceira hipótese (H3) advogou que no contexto actual se assiste a uma 

dinâmica regional de revitalização das frentes ribeirinhas enquanto território 

multifacetado para a promoção de estratégias e projectos potenciadores do 

desenvolvimento local, sendo que neste processo, o património e identidade cultural 
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são apropriados e valorizados como (i) recursos para a promoção de várias actividades, 

(ii) vectores de reforço da identidade territorial e (iii) elementos de diferenciação 

territorial. O teste desta hipótese permitiu a sua validação e o aprofundamento do 

conhecimento sobre cada uma destas dimensões de apropriação valorativa. 

Possibilitou ainda a compreensão e sistematização da forma como estas dimensões 

são apreendidas e operacionalizadas pelos planos e projectos para as frentes 

ribeirinhas, de que resultou uma proposta de classificação, moldada pela natureza e 

objectivos destas acções: (i) conservação do património cultural; (ii) adaptação do 

património a novos usos e funções; (iii) apropriação de elementos simbólicos de 

referência; (iv) promoção de eventos de cariz cultural; (v) sensibilização da 

comunidade para o património.  

Por fim, a quarta hipótese (H4) assentou na premissa de que o processo de 

revitalização das frentes ribeirinhas é passível de articulação no contexto territorial do 

ARS, tendendo a favorecer a consolidação de um processo regional integrado. O teste 

desta hipótese permitiu concluir que existe um reconhecimento institucional efectivo 

de que o processo de revitalização das frentes ribeirinhas é passível desta articulação. 

Ademais, reconhece-se que a afirmação de um processo regional integrado tenderá a 

contribuir para a consolidação de um novo ciclo de ocupação das frentes ribeirinhas e, 

bem assim, para a concretização das opções de desenvolvimento que subjazem ao 

modelo territorial preconizado pelo PROT-AML para este vasto território de interface 

terra-água.  

Noutra perspectiva, importa ter presente que as hipóteses explicativas 

encontram-se estreitamente articuladas com os objectivos que presidiram a esta 

investigação (objectivos gerais e objectivos específicos). Com efeito, as análises que 

suportaram o teste das hipóteses, assim como a sua validação, possibilitaram que este 

conjunto de objectivos fosse, genericamente, alcançado. Tal tem subjacente o 

reconhecimento de que este trabalho permitiu o aprofundamento do conhecimento 

sobre a natureza e especificidades dos processos de intervenção em frentes ribeirinhas 

estuarinas no período pós-industrial, assim como sobre as formas de apropriação e 

valorização do património e identidade cultural dos territórios ribeirinhos nestes 
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processos. No mesmo sentido, entende-se que a investigação formula um contributo 

relevante para a compreensão e sistematização do conhecimento sobre a organização 

e dinâmicas de transformação das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, tanto no 

período pós-industrial como nos ciclos de ocupação que o precederam. 

Deste trabalho resultaram ainda algumas pistas de investigação, cuja 

prossecução futura se entende relevante para aprofundar o conhecimento em 

domínios que se mostram de particular acuidade no contexto dos processos de 

revitalização de frentes de água em geral e, em particular, das frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS. A primeira diz respeito à confrontação dos resultados alcançados 

pelas intervenções preconizadas para estes territórios (consideradas no âmbito de 

planos e projectos de intervenção) com as orientações e objectivos por estes 

consagrados. Qual o grau de implementação destas propostas de intervenção? Quais 

os factores determinantes do seu sucesso ou insucesso (nomeadamente ao nível 

urbanístico, socioeconómico e institucional)? Qual a sua utilidade global enquanto 

instrumentos de suporte à revitalização dos territórios intervencionados? Esta 

investigação é tanto mais oportuna quanto o encerramento do QREN representa a 

conclusão de um importante de ciclo de investimentos nas frentes ribeirinhas 

estuarinas do ARS. Cerca de um quarto de século após as primeiras intervenções 

levadas a cabo sob a égide do paradigma pós-industrial, torna-se pois relevante 

desencadear uma investigação cujos resultados permitam responder às questões 

supra enunciadas e enformem lições que possam ser apropriadas pelos IGT e futuros 

projectos de intervenções para estes territórios, como também transpostas para 

futuros mecanismos de apoio a estas intervenções. 

Outra pista de investigação prende-se com a análise de mecanismos e modelos 

institucionais de governança de processos de intervenção em frentes ribeirinhas. O 

estudo de modelos de sucesso desenvolvidos e aplicados noutros contextos 

territoriais688 e a aferição do potencial de transposição para a realidade portuguesa 

                                                      
688

 Recorde-se que, tendo por base a experiência Norte-Americana, GORDON conclui que “to turn a 
waterfront site around, redevelopment agencies must not only get things right during an inevitably 
difficult startup process, but must also successfully manage the process over the long term” (GORDON, 
2004: 80). Neste sentido, apontou como exemplos os seguintes modelos institucionais de governança: 
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revela-se de particular interesse científico e social. No mesmo sentido, importa 

aprofundar o estudo sobre plataformas colaborativas que garantam um mais efectivo 

networking, através da regular articulação entre stakeholders no quadro dos processos 

de intervenção em frentes ribeirinhas. Potenciando, desta forma, a geração de 

sinergias e complementaridades indutoras de uma maior coerência destas 

intervenções e do reforço do seu contributo na organização dos seus territórios de 

inserção. Trata-se de um estudo que, em complemento com o conhecimento 

produzido no âmbito do presente trabalho de investigação, se mostra basilar a uma 

discussão alargada sobre as bases para um projecto regional integrado para as frentes 

ribeirinhas estuarinas do ARS.  

Finalmente, a articulação desta investigação com o Projecto “Urbanised Estuaries 

and Deltas. In search for a comprehensive planning and governance. The Lisbon case” 

permitiu perceber que os efeitos expectáveis das alterações climáticas, em particular 

da subida do nível médio das águas do mar, tornam necessária a sua ponderação 

cuidada no âmbito no âmbito dos IGT (nomeadamente no que se refere às opções de 

desenvolvimento territorial e regime de uso do solo por estes estabelecidos), 

relevando neste domínio o estudo detalhado de novas abordagens integradas para o 

planeamento e gestão destes territórios. Por outro lado, sendo as intervenções de 

revitalização de frentes ribeirinhas projectadas para o longo prazo, importa que estas 

reflictam uma estratégia territorial clara e coerente, materializando soluções 

diferenciadas sobre a forma como gerir os efeitos associados àquele fenómeno. Tal 

pressupõe que, com base em cartografia de risco elaborada a partir de modelos de 

alterações climáticas, sejam analisados os efeitos expectáveis das alterações climáticas 

a nível local e, bem assim, estudadas soluções-tipo que, no quadro das estratégias de 

adaptação (i.e. retirada, adaptação e protecção), ponderem as características e 

especificidades dos territórios a intervencionar (e.g. espaços naturais, áreas urbanas 

consolidadas). 

                                                      

“waterfront development councils; special private, for-profit development corporations; public/private 
development ventures; port authorities; quasi-public development corporations” (GORDON, 2004: 81). 
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