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Em cima, à esquerda, trilho no Vale de Chelas. À direita, a Avenida da Torre  
de Belém. Em baixo, passeio “Belém-Trancão, um corredor verde para 
Lisboa”, edição de 2007, 1000 participantes e Padrão dos Descobrimentos. 
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O GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 
é uma Organização Não Governamental de Ambiente que, desde há 25 anos, 
tem vindo a desenvolver trabalho sobre temáticas ambientais, entre as quais 
as questões da mobilidade e ordenamento do território.

Nas últimas décadas, Portugal tem vindo, progressivamente, a tornar-se um 
país mais urbano, tendo aumentado muito a ocupação de solo anteriormente 
agrícola e florestal com edificações de vários tipos. Com efeito, a integração 
entre o natural e o construído nas cidades portuguesas tem sido feita de forma 
avulsa e algo desarticulada. Os Planos Directores Municipais, que deveriam 
planear de forma coerente esta integração, têm demonstrado, neste campo, 
uma ineficácia confrangedora.

Neste momento, é essencial inverter esta tendência, procurando uma pers-
pectiva de ordenamento municipal que reserve espaços de valor e potencial 
ecológico, não só para garantir o funcionamento das estruturas ecológicas, 
como para melhorar a qualidade do ar, diminuir o ruído e, um aspecto que tem 
tido uma importância crescente, criar espaços de lazer.

Neste sentindo, o papel da Estrutura Ecológica Municipal irá ser, daqui 
em diante, um dos objectivos fundamentais dos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território (art. 70.º do Dec. Lei 310/2003).

Segundo este diploma, a Estrutura Ecológica Municipal visa a “identifica-
ção das áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção e valoriza-
ção ambiental dos espaços rurais e urbanos, a salvaguarda dos ecossistemas e 
processos biofísicos bem como a compatibilização das funções de protecção, 
regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e bem-estar das 
populações”.

As Estruturas Ecológicas Municipais são uma excelente ferramenta para 
analisar e compreender o funcionamento da paisagem e dos diversos sistemas 
que a compõem, permitindo uma rápida identificação dos Corredores Verdes 
fundamentais, e possibilitando a correcta gestão e organização do território.

Introdução
1
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Consideramos que 
o momento que atra-
vessamos, em que a 
maior parte dos Planos 
Directores Municipais se 
encontra em revisão, é a 
altura ideal para introdu-
zir mudanças e medidas 
de ordenamento para o 
futuro e que as redes de 
Corredores Verdes pode-
rão dar resposta a estes 
problemas, constituindo uma das soluções a implementar em Portugal.

Neste documento, apresentamos propostas concretas para avançar para 
uma rede de Corredores Verdes que, embora já iniciada, não tem tido a concre-
tização que seria desejável.

As mais-valias existentes na Área Metropolitana de Lisboa não se reportam 
apenas aos principais espaços abertos de quintas, logradouros, jardins e par-
ques, mas igualmente a um conjunto de sítios com valor cultural e de carácter 
social (património edificado, equipamentos, espaços de recreio e lazer, entre 
outros). 

Vila Franca de Xira:  
o corredor verde “Belém- 
-Trancão”, a desenvolver 
ao longo do Tejo, tem 
um enorme potencial de 
expansão aos concelhos 
vizinhos, da lezíria até ao 
Guincho.

Os corredores verdes 
devem contribuir para 
oferecer espaços de lazer. 
A actividade portuária, 
nomeadamente a náutica de 
recreio, são uma importante 
função recreativa do “Belém- 
-Trancão”.
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Os Corredores Verdes são entendidos como “Espaços livres lineares ao 
longo de corredores naturais, como frentes ribeirinhas, cursos de água, festos, 
canais, vias cénicas, linhas férreas convertidas em usos de recreio, que ligam 
entre si parques, reservas naturais, património cultural e áreas habitacionais” 
(Little 1990).

O movimento dos Corredores Verdes resulta como a ponta final de uma 
estratégia de planeamento iniciada no século XIX, não sendo atribuído espe-
cificamente a um autor, mas sim a vários indivíduos e vários esforços, que 
durante século e meio, foram sedimentando e alargando uma ideia. Durante 
este espaço temporal foi gradualmente reconhecida a importância de corre-
dores, redes ou sistemas de corredores lineares na paisagem, formados por 
vegetação natural, ou que apresentam características mais naturalizadas do 
que o espaço envolvente, muitas vezes associados ao recreio, conservação ou 
protecção, diversidade biológica, equilíbrio ecológico, vistas cénicas/ históri-
cas, geralmente baseados nas formas naturais do terreno.

2.1.  os Corredores Verdes possuem três grandes grupos de funções
a) Função Ecológica:

• Protecção de áreas naturais, constituindo habitats para plantas e animais, 
ajudando na manutenção da biodiversidade. Previne o isolamento das espé-
cies, mantendo os processos demográficos naturais;

• Manutenção da vegetação ripícola (ao longo do curso de água), que 
produz matéria orgânica que serve de alimento aos animais aquáticos, permite 
e ajuda à criação de estruturas ripícolas diversas e dinâmicas, como charcos, 
piscinas e cascatas;

• A vegetação do corredor funciona como filtro urbano, melhorando a qua-
lidade do ar e da água. Promove ainda o transporte de matéria, organismos e 
energia; tem ainda a função de protecção nas áreas urbanas, intervindo positi-
vamente nos processos hídricos, diminuindo o risco de erosão;

os Corredores Verdes
2
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• Uma rede de Corredores Verdes bem estruturada poderá ajudar as comuni-
dades bióticas a adaptarem-se às mudanças ambientais de longo prazo.

b) Função Recreativa:

• Fornecimento de espaços para recreio e lazer;

• Criação de vias de circulação alternativas (aos meios motorizados).

c) Função Cultural: 

• Contribuição para a preservação do património histórico e cultural; 

• Manutenção e valorização da qualidade estética da paisagem.

Sendo o solo urbano bastante pressionado para a construção, os Corredores 
Verdes poderão servir como uma barreira ao crescimento da “cidade de 
betão”, proporcionando áreas de solo permeável, prevenindo catástrofes, tais 
como: cheias, deslizamentos, torrentes, etc. São também uma via de penetra-
ção do ar na cidade e fornecem espaços húmidos, aproveitando linhas de água 
existentes, ou mesmo através da construção de “espelhos de água”, contri-
buindo para uma diminuição do efeito de “ilha de calor urbano”. Também for-
necem um espaço agradável e de recreio dentro da cidade, com vias alter-
nativas para a deslocação, muitas vezes associados a meios de locomoção 
“ambientalmente correctos”, provocando um efeito “bola de neve”, dimi-
nuindo a poluição da cidade e consequentemente aumentando a qualidade de 
vida. Poderá mesmo falar-se de funções económicas indirectas, uma vez que 
o custo do solo junto a estas áreas aumentaria. Torna-se necessária uma cor-
recta gestão destes espaços, evitando a imagem de insegurança muitas vezes 
associada a espaços verdes.

Os Corredores Verdes são um “museu vivo”, podendo ter um papel impor-
tante na educação e informação do público.

Parque Tejo: conjuga a 
função recreativa com 
a função ecológica. Um 
exemplo de sucesso do uso 
pedonal.
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Podemos então afirmar que os Corredores Verdes são uma ferramenta para 
um correcto planeamento, numa óptica de garantir os recursos para as gera-
ções futuras, ou seja de desenvolvimento sustentável.

2.2. Tipos de Corredores Verdes
Segundo Little (1990), os Corredores Verdes podem ser classificados em 

cinco tipos:

• Corredores fluviais – ao longo de linhas de água em ambiente urbano. É 
um tipo de corredor que promove, normalmente, um processo de redesco-
berta de um rio (frequentemente negligenciado) e a sua devolução à cidade. 
É para muitos autores de importância relevante na sociedade actual, devido 
à crescente procura de ocupação dos tempos livres no espaço exterior, tendo 
um grande valor em termos de recreio e lazer. Estão presentes também valo-
res históricos e culturais, coexistindo com valores naturais e humanos. É ainda 
um recurso muito importante para a manutenção das espécies (circulação e 
habitat), sendo consequentemente, importante a sua preservação e gestão;

• Corredores recreativos – proporcionam espaços de recreio à cidade e 
acesso a áreas naturais. São baseados em corredores naturais, canais, vias 
férreas abandonadas e caminhos já existentes, podendo proporcionar pistas 
cicláveis e de uso pedonal, sendo uma alternativa à circulação viária e aos pro-
blemas a esta associados, melhorando a qualidade de vida na cidade;

• Corredores ecológicos – Geralmente ao longo de linhas de água e de 
festo, unindo manchas de paisagem natural, evitando o isolamento destes, 
mantendo a diversidade biológica e o equilíbrio ecológico. Desempenha um 
papel importante na conservação da natureza. Devem conter áreas com carac-
terísticas raras, de valor eco-
lógico e paisagístico, de 
importância científica, cultu-
ral ou social. Poderão servir 
ainda como verdadeiras 
“escolas ao ar livre”;

• Corredores cénico/his-
tóricos – percursos histó-
ricos/panorâmicos, geral-
mente ao longo de estradas 
e/ou cursos de água, os mais 
representativos com acesso 
pedonal. As diferentes fases 
de evolução de uma paisa-
gem deixam marcas no ter-
ritório, as quais constituem 

Jardim da Música, Parque 
das Nações: conjugação das 
características recreativas 
e culturais (características 
pedagógicas).
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testemunhos do passado. Este património possui grande valor, constituindo 
um factor de integração da memória colectiva e da identidade local, regional e 
mesmo nacional;

• Redes ou sistemas de Corredores Verdes – são geralmente baseados em 
formas naturais do terreno, como festos e vales, ou simplesmente formados 
por um conjunto de Corredores Verdes, criando uma estrutura verde munici-
pal ou regional. A crescente degradação ambiental clama a implementação 
de políticas que garantam a sustentabilidade. Uma rede, ou um sistema de 
Corredores Verdes, poderão ser uma chave para a resolução de problemas, que 
urge solucionar.

Os cinco tipos de corredores podem surgir autonomamente, ou poderão 
coexistir numa determinada área, uma vez que a sua fronteira não é estanque. 
A combinação de Corredores Verdes forma uma rede e a combinação de redes 
de Corredores Verdes poderá formar um sistema integrado, combinando assim 
vários tipos, funções e objectivos, proporcionando um sistema de circulação a 
uma escala mais alargada.

Um corredor verde com 
funções recreativas deve ser  
facilmente percorrido a pé  
ou de bicicleta. Nas foto-
grafias apresentam-se  
alguns exemplos de 
constrangimentos ou 
barreiras.
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2.�. A evolução do conceito dos Corredores Verdes em Portugal
No âmbito de um “Curso de Curta Duração sobre Redes de Corredores 

Verdes: Teoria e Prática”, que teve lugar em Lisboa em 1994, foi definido o 
conceito de Corredor Verde como “uma estratégia de ordenamento do terri-
tório, que tem vindo a ser abordado e popularizado como meio de resposta às 
modernas exigências de compatibilização entre os efeitos espaciais negativos 
da evolução económica e a necessária salvaguarda da qualidade ambiental” 
(Machado 1994).

Gonçalo Ribeiro Telles (1997) refere que o conceito de espaço verde 
público urbano, tal como é entendido hoje em dia, “aparece fundamental-

mente a partir do século XVIII, altura em que, em Lisboa, é criado o Passeio 
Público (...) Mas é sobretudo no século XIX, (que) a Revolução Industrial (...) 
faz nascer a ideia de que uma das formas de melhorar o ambiente seria atra-
vés da integração de espaços verdes na cidade.” Em 1998, é editado o “Plano 
Verde de Lisboa – Componente do Plano Director Municipal de Lisboa”, ocu-
pando-se do espaço não edificado da cidade, incidindo não apenas nos espa-
ços verdes, mas também nos pavimentados e expectantes que, conjuntamente 
com os primeiros, constituem o espaço exterior urbano, na sua maior parte 
correspondente ao espaço público da cidade.

Como se revela o conceito de corredor verde no planeamento territorial 
em Portugal?

Será que a legislação portuguesa sobre ordenamento do território, recur-
sos naturais e património revela alguma inspiração na ideia de corredor verde? 
Ou, pelo contrário, está ausente do quadro legal português sobre ordenamento 
do território?

Alameda dos Oceanos.

Parque Tejo: um corredor 
verde com funções 
recreativas deve satisfazer  
a procura de espaços de lazer 
pela população.
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Na tentativa de responder às 
questões enunciadas, podemos afir-
mar que o conceito de corredor 
verde nunca é referido na legislação 
portuguesa. Apenas a Lei de Bases 
do Ambiente1 faz referência ao conti-
nuum naturale como sendo um «sis-
tema contínuo de ocorrências natu-
rais». Embora este conceito tenha 
subjacente o sentido de continuidade, 
ele não integra o valor social e cultu-

ral que os corredores verdes incorporam.

Por sua vez, a Reserva Ecológica Nacional faz referência à continuidade 
dos sistemas costeiros e interiores e estabelece que a continuidade espacial 
entre as áreas a preservar deve ser garantida. O espírito da lei relativa à REN 
aproxima-se bastante da ideia de corredor verde. Contudo, favorece mais a 
estabilidade ecológica dos ecossistemas e as estratégias de conservação da 
natureza do que o enquadramento equilibrado das actividades humanas. Falta 
saber se o enquadramento referido é entendido como meio de atingir a utili-
dade social de recreio e lazer, gerida de forma integrada com os valores patri-
moniais que sustentam grande parte das ideias sobre a implementação de cor-
redores verdes. 

Para o mesmo tema, o ponto III (Objectivos, Vectores e Linhas de 
Orientação) da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável2, o 5.º 
objectivo – (Melhor conectividade internacional do pais e valorização equili-
brada do território) refere o apoio a investimentos a concretizar nas cidades 
individualmente consideradas e destinados a reforçar a sustentabilidade do 
seu funcionamento, nomeadamente, “no apoio à criação de corredores ecoló-
gicos e de espaços públicos «verdes» nas cidades, como investimento chave 

para a melhoria da sua qualidade 
ambiental”.

Segundo o ponto III (As regiões 
– Contexto e orientações estratégi-
cas) as opções para o desenvolvi-
mento do território, da AML, inscritos 
no Programa Nacional de Política 
de Ordenamento do Território3, 
são, entre outras, a protecção das 
frentes ribeirinhas e da zona costeira 
e desenvolver um programa de qua-
lificação que valorize o seu poten-
cial como espaços de recreio e lazer 
e de suporte a actividade do cluster 
turismo, e também valorizar os recur-

No corredor Belém-Trancão, 
painéis de Almada Negreiros 
no Terminal de Cruzeiros da 
Rocha do Conde de Óbidos. 

1 Lei n.º 11/87, de 7 de Abril 
alterada pela Lei n.º 13/2002 
de 19 de Fevereiro.

2 Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 109/2007, de 20 
de Agosto.

3 Lei n.º 58/2007, de 4 de 
Setembro.

Parque Tejo, Terreiro dos 
Radicais: exemplo de função 
recreativa.
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sos paisagísticos e ambientais com relevo para os estuários e os parques natu-
rais e estruturar os espaços de maior aptidão para o desenvolvimento das 
industrias do ócio e lazer”

Assim, podemos verificar que, na legislação e documentos analisa-
dos, existe alguma preocupação com os aspectos ecológicos dos corredo-
res verdes, no entanto o seu uso social e cultural é secundarizado ou inexiste. 
Neste sentido, cremos que este é um factor importante a ser considerado na 
revisão periódica dos planos.

Estes pontos poderão servir de base legal à sustentação de um corre-
dor verde a nível supra-municipal e estão perfeitamente enquadrados nas 
estratégias a seguir, quer a nível ambiental quer ao nível do ordenamento do 
território.

2.�. A área metropolitana de Lisboa e o caso de Lisboa

2.�.1. Introdução 
A área metropolitana de Lisboa é um território com uma significativa 

coesão territorial, sendo os limites concelhios, em muitos casos, fronteiras arti-
ficiais. Embora a ocupação humana dos concelhos seja resultado da acção de 
cada município, existe um território base, anterior à lógica concelhia, que jul-
gamos ser necessário respeitar. Faria, assim, todo o sentido que as diversas 
Estruturas Ecológicas Municipais se articulassem, de forma a evitar incoe-
rências e diferenças que poderão ocasionar danos irreversíveis. Um exemplo 

No Vale de Chelas, espaço 
a integrar no potencial 
corredor “Da Mata 
de Alvalade ao Tejo”, 
encontram-se usos pouco 
vulgares em Lisboa, tal como 
as hortas. Tratam-se de usos 
a preservar e a potenciar 
com o corredor verde.
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claro da necessidade de uma estra-
tégia integrada é a zona ribeiri-
nha do Tejo, que abrange vários 
concelhos. 

Desta forma, é indispensável 
estudar e gerir de forma integrada 
as várias estruturas ecológicas, 
não só por razões de protecção de 
recursos, mas também porque se 
pode tirar partido desses recursos 

de forma integrada. Numa área metropolitana com carências de espaços de 
lazer e de circulação de qualidade, defendemos que faria todo o sentido pro-
mover o desenvolvimento de uma rede metropolitana de corredores verdes 
(como, aliás, já foi proposto por Machado et al, 1994). 

O concelho de Lisboa, por ser o nó central de expansão da área metropoli-
tana e por ser a capital do país, para onde convergem anualmente milhares de 
trabalhadores, estudantes e turistas, deveria, em nosso entender, constituir um 
pólo fundamental dessa rede.

A cidade de Lisboa, pelas suas características morfológicas, é muitas vezes 
considerada como um espaço onde é difícil circular a pé ou de bicicleta. 
Contudo, verificamos que seria fácil caminhar em muitas das áreas da cidade: 
na zona ribeirinha, nos vales, na área de expansão mais a Norte (Avenidas 
Novas, Alvalade, Lumiar, Benfica). Infelizmente, muitas vezes, não existem as 
melhores condições para o fazer, por diversas razões: as zonas de circulação 
são inapropriadas ou encontram-se ocupadas por veículos, há desarticulação 
com o sistema de espaços verdes existente e, sobretudo, não há a preocupa-
ção em dar prioridade (na construção de raiz ou adaptando) à criação de uma 
rede de Corredores Verdes, tal como foi apresentada nos pontos anteriores.

Em Lisboa, existe um projecto de uma rede de Corredores Verdes feito no 
âmbito da Câmara Municipal, por uma equipa coordenada pelo Arq.º Ribeiro 
Telles. Deste projecto, está executado, parcialmente, o corredor verde que 
une a Baixa a Monsanto, através do Parque Eduardo VII e Jardim Amália 
Rodrigues. Falta executar a ligação entre a Universidade Nova, em Campolide, 
e Sete Rios.

Em relação às pistas cicláveis, está executada a pista que une Telheiras a 
Entrecampos, mas que se encontra parcialmente danificada, devido às obras 
de construção do estádio do Sporting. Esta pista tem um circuito indepen-
dente e piso próprio. Em Belém, existe uma zona demarcada como pista ciclá-
vel. A demarcação (que é já difícil de observar, em alguns locais) é feita na 
própria via, que se encontra frequentemente ocupada por automóveis.

A situação que observamos é, pois, de uma clara insuficiência face às 
necessidades e apetências existentes. Estando, neste momento, em revisão 
o Plano Director Municipal de Lisboa, é imprescindível discutir esta questão 

Estuário do Tejo: o maior 
estuário da Europa. Uma 
riqueza de muitos municípios 
da Área Metropolitana de 
Lisboa que um corredor 
verde potenciaria.

Parque Tejo.
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e planear para os próximos dez anos uma realidade diferente. O facto de ter 
havido algum investimento nos últimos anos em novos ou renovados espaços 
verdes para a cidade (Bela Vista, Monsanto, Parque de Alvalade) torna ainda 
mais premente a necessidade de criar uma grande estrutura verde, que interli-
gue os diversos espaços existentes.

Apresentamos, em seguida, duas propostas de Corredores Verdes para a 
cidade de Lisboa que, por razões distintas, consideramos que deveriam consti-
tuir uma prioridade. A primeira corresponde a um corredor interno da cidade, 
que poderia constituir uma mais valia para o tecido existente. A segunda pro-
move um percurso com grandes potencialidades, justamente, de continuidade 
e coesão com os concelhos vizinhos de Oeiras e Loures.

2.�.2. Mata de Alvalade ao Tejo 
A zona onde se situa hoje Chelas, na confluência de várias linhas de água 

que formam vales que desembocam na freguesia de Marvila, é um importante 
testemunho histórico da cidade de Lisboa. No eixo Chelas / Marvila, podemos 
observar vestígios da evolução da cidade de Lisboa, desde a sua fundação. 

O desenvolvimento desta zona 
na cidade – outrora na periferia da 
urbe,  hoje no seu interior mas ainda 
simbólica e funcionalmente isolada 
– esteve sempre ligado às activi-
dades complementares ao espaço 
urbano: agricultura, indústria e 
também lazer. Esta zona é, por-
tanto, parte integrante de um sis-
tema ecológico da cidade, onde o 
papel das zonas não impermeabili-
zadas é essencial, sendo de realçar 
a produção agrícola presente ainda 
hoje, no sistema de hortas tradicio-
nais, importantes na manutenção 
ecológica e para a fabulosa paisagem dos vales, mas também para a subsistên-
cia das famílias que as exploram, e mesmo para a manutenção da zona, que se 
encontra em condições de limpeza bastante razoáveis.

A desarticulação do crescimento urbano associada ao insucesso social do 
bairro de Chelas transformaram esta zona numa zona periférica e subvalori-
zada dentro da cidade. O projecto de reconversão urbana da EXPO 98 trouxe 
esta zona para a ordem do dia, uma vez que se trata de uma vasta área, com 
muitos terrenos municipais, com uma densidade relativamente baixa (apesar 
de desarticulada) que ganhou visibilidade e aguçou apetites especuladores por 
se encontrar entre duas zonas “nobres”: o centro histórico e a EXPO. O atraso 

Convento de Chelas:  
um elemento importante 
de património edificado a 
potenciar com o corredor
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verificado na ocupação desta área é assim uma oportunidade de se escolher 
uma ocupação que permita conciliar os diversos interesses, designadamente 
as importantes funções ambientais e sociais acima referidas. 

Ao longo das últimas décadas, foram vários os projectos para esta zona, 
dos quais um dos mais recentes é o da Cidade Administrativa de Chelas, apre-
sentado em 2005 pela Câmara de Lisboa em conjunto com o Ministério das 
Cidades, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Criação de um corredor verde da Mata de Alvalade ao Tejo
Partindo da Mata de Alvalade é possível “caminhar” até ao Parque da 

Bela Vista. Deste Parque e atravessando o prolongamento da Av. dos Estados 
Unidos da América chega-se ao Vale por onde corre o caminho-de-ferro. 
Neste vale encontra-se ainda hoje a linha de água e uma extensa e interes-
sante ocupação de hortas. Este Vale junta-se, ao Nível do Convento de Chelas, 
com o Vale onde se desenvolve a Avenida Central de Chelas. Daqui em diante, 
e até se atingir o Tejo, encontramo-nos num local onde a memória industrial 
de Lisboa se encontra ainda bem viva.

Para o percurso que acabámos de descrever defendemos a criação de um 
corredor verde, ou seja, de um contínuo onde peões e ciclistas possam circu-
lar, favorecendo-se também a funções ecológicas, designadamente a circula-
ção da água.

As principais oportunidades do local são:

• Vastas áreas ainda não urbanizadas; 

• Funções tradicionais, como as hortas, desempenham interessantes fun-
ções sociais e ecológicas;

Santa Apolónia: potencial 
turístico no corredor verde 
“Belém-Trancão” a explorar.

Um dos desafios neste 
corredor verde é a compatibi-
lização entre o uso recreativo 
e a actividade portuária, 
um exercício com alguma 
complexidade mas possível.
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• Património construído muito interessante, designadamente em termos 
industriais, área pouco aproveitada em Lisboa.

Apesar das oportunidades apresentadas, à ameaça de uma urbanização 
errada e excessiva, na busca de maiores lucros económicos, junta-se o risco de 
se adoptar uma intervenção demasiado “artificial” e transformadora. Se hoje 
visitarmos a encosta junto ao Bairro do Armador assistimos a uma interven-
ção em que, para se fazer um jardim, há já extensas movimentações de terras, 
alterando a morfologia do local.

Para a concretização deste conjunto de ideias é necessário um estudo mais 
aprofundado e um plano. Na elaboração deste plano deve ser amplamente 
promovida a participação pública.

2.�.�. Belém-Trancão 
O corredor Belém-Trancão permitiria unir duas áreas sujeitas a uma recon-

versão urbana motivada por exposições internacionais – Exposição do Mundo 
Português (1940) e EXPO 98.

Este Corredor é plano, tem uma importante frente de rio e cruza diver-
sas áreas de Lisboa com património diversificado, desde uma zona recente 
(Parque das Nações), até ao centro histórico, passando por uma zona industrial 
(Marvila), juntando-se ao corredor Mata de Alvalade ao Tejo.  

Acresce ainda o grande potencial turístico deste corredor, que une diversas 
zonas habitualmente visitadas por turistas (Belém, Baixa Pombalina, Alfama e 
Parque das Nações), podendo vir, inclusivamente, a recolher directamente os 
passageiros dos paquetes que atracam no Porto de Lisboa. 

Central Tejo, Museu da 
Electricidade: um exemplo  
de património industrial.

Em baixo, Estação do 
Oriente: o papel do 
transporte colectivo no 
Corredor Verde.

Sapal no Parque do Tejo, 
Parque das Nações: 
subsistem usos tradicionais 
associados à pesca.
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Neste Corredor existe já uma utilização de lazer nas suas extremidades 
(Parque das Nações e Belém), o que facilita a extensão deste uso ao resto do 
corredor.

A adesão crescente de participantes às iniciativas organizadas pelo GEOTA 
para promover este corredor (4 passeios de bicicleta, em 1998, 2005, 2006 
e 2007 com 80, 250, 400 e 1000 inscrições, respectivamente) mostra que 
este é um percurso muito apetecível, que teria grande procura por parte da 
população.

Este corredor apresenta um enorme potencial de prolongamento para os 
municípios vizinhos (Loures e Oeiras). Do lado de Oeiras, pode seguir pela 
Marginal, ligando a iniciativas já concretizadas. Em Loures, pode prosseguir 
pela margem do Tejo ou pelo Vale do Trancão.

Em termos de operacionabilidade da execução do projecto, há que referir 
que esta é uma área da cidade sob a gestão de vários intervenientes (câmaras 
municipais de Lisboa e Loures, Administração do Porto de Lisboa e Parque-
Expo), pelo que a sua execução implicará alguma concertação entre as várias 
entidades, inclusive ao nível das responsabilidades de execução e manutenção 
das infra-estruturas necessárias à execução do corredor.

Baixa Pombalina: conjunto 
patrimonial a valorizar com  
o corredor verde.
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Apoios:

O GEOTA – Grupo de Estudos  
de Ordenamento do Território e 
Ambiente – é uma organização não 
governamental de ambiente de âmbito 
nacional. Constituiu-se legalmente em 
1986, mas a sua existência enquanto 
grupo de reflexão e educação na área  
do ambiente remonta a 1981.

Desde sempre que trabalha temas  
e projectos associados ao planeamento 
e ordenamento do território nacional e, 
nos últimos anos, tem-se dedicado, com 
especial relevo, à temática da mobilidade 

e acessibilidades e ao acompanhamento 
da revisão de planos directores.

Neste sentido, o GEOTA tem vindo  
a defender que os corredores verdes são 
essenciais para o equilíbrio ecológico, 
potenciando também novas formas de 
mobilidade urbana e espaços de lazer. 
Neste documento, apresentamos  
a situação actual de Lisboa, assim  
como algumas propostas concretas para 
avançar para uma rede de Corredores 
Verdes que, embora já iniciada, não tem 
tido a concretização que seria desejável.
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