
EVENTO  
HABITAR O VAGO.  
Regenerar um vazio urbano entre Ajuda e Alcântara: reflexões e propostas. 
 
DATA 
5 de Junho (Sábado) - Dia Mundial do Ambiente 
 
FORMATO 
3 webinários de 1h em StreamYeard  
(transmissão em directo e em simultâneo para Facebook e Youtube)  
 
 
 
A Associação Eco-bairros de Futuro, que tem como objetivo a conceção e construção de eco-bairros em meio urbano, 
criando um novo padrão de sustentabilidade, habitabilidade e acessibilidade, promove um conjunto de conversas 
online sobre um vazio urbano localizado nas freguesias da Ajuda e Alcântara. 
O espaço em causa confina com a Tapada da Ajuda, o Bairro do Casalinho da Ajuda e a Escola Francisco Arruda e 
integra os “Fornos d’El-Rei”. 
Um território, antigamente ocupado por pedreiras de calcário e fornos de cal, abandonado, devoluto, entregue à 
degradação, um território constituído por espaços esquecidos, fragmentados, obsoletos e sem uso, mas também 
portadores de memória, espaços de oportunidade e dinâmica urbanística. 
O PDM cartografa neste território três usos do solo: (i) Espaços Verdes de Protecção e Conservação em Espaços 
Consolidados, (ii) Espaços Centrais e Residenciais, e (iii) Espaços de Uso Especial de Equipamentos em Espaços a 
Consolidar, sendo assim um lugar de possibilidades futuras para a vivência urbana. 
Pretende-se produzir alguma reflexão em torno dos Fornos d’ El Rei, um terreno vago que se apresenta como uma 
oportunidade para a reestruturação da cidade, com o sentido de o enquadrar na cidade e de estabelecer relações 
com os bairros e a sociedade que o envolve, o que suscita um conjunto questões: 
 
 ·        Como conceber a construção de um eco-bairro que respeite o habitat natural e o património  
 industrial existentes? 
 ·        Como cerzir a nova malha urbana com os tecidos existentes? 
 ·        Que políticas públicas poderão favorecer a regeneração de terrenos urbanos e a implantação de 
 projetos de construção ambiental e socialmente sustentáveis, que envolvam a participação dos seus 
 proponentes em diálogo com a comunidade local? 
 ·        Que fazer para montar o processo do eco-bairro como espaço de partilha e de criação participada? 
 
Para esse efeito serão organizados três webinars (via teleconferência), divididos pelos temas de (1) Políticas Públicas 
para a criação de um eco bairro, (2) Fornos d’ El Rei – Ausência mas também promessa do urbano, e (3) Governança 
e Políticas Participativas 
 
 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Webinário 1: Políticas públicas para a criação de um eco-bairro 

15h00-16h00 

A Associação Eco-bairros de Futuro, que tem como objetivo a conceção e construção de eco-bairros em meio urbano, 
criando um novo padrão de sustentabilidade, habitabilidade e acessibilidade, promove um conjunto de conversas 
online sobre um vazio urbano localizado em Lisboa, nas freguesias da Ajuda e de Alcântara. 

O Webinário dedicado às Políticas públicas para a criação de um eco-bairro pretende refletir sobre políticas que 
poderão favorecer a regeneração de terrenos urbanos e a implantação de projetos de construção ambiental e 
socialmente sustentáveis, que envolvam a participação dos seus proponentes em diálogo com a comunidade local. 

ORADORES 

Paula Marques - Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local da CML   

Jorge Marques - Presidente da JF Ajuda  

Davide Amado - Presidente da JF de Alcântara  

José Carlos Mota – GOVCOPP - Universidade de Aveiro 

Moderador: Miguel Monteiro – Associação Eco-bairros de Futuro 

 

Webinário 2: Fornos d’ El Rei – Ausência mas também promessa do urbano 

16h30-17h30 

A Associação Eco-bairros de Futuro, que tem como objetivo a conceção e construção de eco-bairros em meio urbano, 
criando um novo padrão de sustentabilidade, habitabilidade e acessibilidade, promove um conjunto de conversas 
online sobre um vazio urbano localizado em Lisboa, nas freguesias da Ajuda e de Alcântara. 

Este webinário pretende refletir em torno das seguintes questões: 
 Como conceber a construção de um eco-bairro que respeite o habitat natural e o património industrial 

existentes? 
 Como cerzir a nova malha urbana com os tecidos existentes? 

ORADORES 

Cristina Veríssimo e Diogo Burnay – arquitectos, sócios da CVDB e curadores da Trienal de Arquitectura 
2022 

Ana Luísa Soares - Centro de Ecologia Aplicada – ISA-Ulisboa 

João Rafael Santos – URBinLAB/FA-Ulisboa 



Moderador: André Gil - Associação Eco-bairros de Futuro 

Webinário 3: Governança e Políticas Participativas 

18h00-19h00 

A Associação Eco-bairros de Futuro, que tem como objetivo a conceção e construção de eco-bairros em meio urbano, 
criando um novo padrão de sustentabilidade, habitabilidade e acessibilidade, promove um conjunto de conversas 
online sobre um vazio urbano localizado em Lisboa, nas freguesias da Ajuda e de Alcântara. 

O Webinário dedicado à Governança e Políticas Participativas pretende refletir em torno do processo de conceção 
e construção do eco-bairro como espaço de partilha e de criação participada. 

ORADORES 

Gil Penha-Lopes - FCUL – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Miguel Pereira Lopes -  CAPP - Centro de Administração e Políticas Públicas, ISCSP – Ulisboa 

Virgílio Almeida - Vice-Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária 

Gonçalo Folgado – Arquitectio e co-fundador da Locals 

Moderadora: Ana Isabel Queiroz - Associação Eco-bairros de Futuro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


