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Resumo 

A agricultura urbana tem permanecido em Portugal enquanto sector produtivo 
informal, não legitimado nos processos de ordenamento. Recentemente, a 
relevância desta actividade nas economias locais e na promoção da coesão social, 
tem vindo a ser consubstanciada em programas de apoio municipais. 

A compatibilização da agricultura urbana com a manutenção do equilíbrio ecológico 
da paisagem enquadra-a no contexto da Estrutura Ecológica e do Agro-urbanismo. 
Por outro lado, se a produção de alimentos constitui uma função permanente desta 
actividade, é contudo o seu carácter multifuncional que se pretende evidenciar, 
enquadrado numa perspectiva de desenvolvimento urbano sustentável. 

Apresenta-se o projecto de requalificação de uma área agrícola localizada na 
várzea do Rio Coina, Concelho do Barreiro. Este projecto baseou-se numa lógica 
de continuidade ecológica e cultural, através de uma proposta de usos compatíveis 
com a manutenção dos valores ecológicos existentes, integrando as dinâmicas do 
espaço envolvente. Focam-se sobretudo as opções projectuais tomadas para um 
espaço com valor natural intrínseco e com carácter iminentemente agrícola, apesar 
de subaproveitado e desligado do contexto urbano em que se insere.  
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Introdução 

Mais de 70% da população europeia vive hoje em áreas urbanas (EEA, 2006), 
facto que resulta da migração populacional do meio rural para as áreas urbanas, o 
que causa uma rápida expansão da interface periurbana, onde as alterações 
provocadas pelos usos domésticos e industriais das últimas décadas interagem 
fortemente com a produção agrícola (BROOK & DAVILA, 2000). Portugal, 
acompanhando a tendência de alguns países da Europa Ocidental, atravessou um 
processo de rápida urbanização nas últimas décadas, no qual as cidades se 
estenderam para além dos seus limites mais consolidados, mesmo em regiões 
onde a população está a decrescer (PIORR, RAVETZ & TOSICS, 2011). À medida 
que a malha urbana se distanciou do modelo tradicional de cidade compacta, o 
tecido urbano fragmentou-se e dispersou-se à custa da paisagem rural envolvente 
(EEA, 2006). 

As áreas não construídas assumem hoje um papel de grande importância no 
planeamento das áreas metropolitanas. Uma vez que a qualidade de vida urbana 
exige a existência de espaços abertos e com vegetação, os vazios urbanos 
afiguram-se como elementos essenciais para a sua implementação, quer 
pontualmente, quer de forma linear, contribuindo para a constituição da Estrutura 
Ecológica. 

Para materializar a Estrutura Ecológica é necessário projectar e intervir a várias 
escalas e, localmente, a criação de parques agrícolas é estratégica. Para além 
disso, a implementação destas infra-estruturas aplica os princípios contidos nas 
recomendações europeias e internacionais, como o Relatório das Cidades 
Europeias Sustentáveis (COMISSÃO EUROPEIA, 1996), no qual se afirma que os 
objectivos da sustentabilidade são mais facilmente concretizados a partir de 
intervenções locais que envolvam as comunidades. 

Se a produção de alimentos é uma função permanente da agricultura urbana e 
periurbana, é acima de tudo a multifuncionalidade destes espaços que se pretende 
fomentar, através da inclusão da dimensão formativa, recreativa e da conservação 
dos recursos naturais. 

A proposta para o Parque Agrícola da Várzea do Rio Coina foi elaborada pelo 
Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista “Prof. Caldeira Cabral” do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, no âmbito do projecto europeu 
“Naturba – Interreg IV-B SUDOE”, que fomenta iniciativas de desenvolvimento 
sustentável na periferia das cidades numa lógica de superar conflitos de uso do 
solo. Focam-se sobretudo as opções projectuais tomadas para um espaço com 
valor natural intrínseco e com carácter iminentemente agrícola, apesar de 
subaproveitado e desligado do contexto urbano em que se insere.  

Enquadramento 

Portugal sofreu um dos mais significativos processos de urbanização da União 
Europeia, focado em redor das maiores cidades e ao longo de toda a faixa costeira 
(EEA, 2006). Apesar da existência de legislação que visa a protecção do solo e dos 



recursos naturais, esta nem sempre foi cumprida pela edificação, que proliferou em 
áreas de elevada sensibilidade ecológica. Este conflito pode ser explicado pelo 
facto da edificação e a agricultura competirem frequentemente pelas mesmas 
terras, uma vez que as áreas planas adjacentes às áreas urbanas existentes, 
frequentemente com potencial agrícola, são um alvo preferencial de expansão 
urbana (EEA, 2006).  

Nas últimas décadas, a agricultura urbana tem sido praticada em Portugal 
enquanto actividade produtiva informal, não legitimada pelo ordenamento municipal 
e regional. Mais recentemente, a relevância desta actividade para as economias 
locais e na promoção da coesão social, tem vindo a ser consubstanciada em 
programas de apoio municipais e nacionais, suportados por agências de 
desenvolvimento internacionais (DE ZEEUW, 2003). 

Por outro lado, tem havido um reconhecimento generalizado por parte dos 
decisores políticos acerca da importância dos espaços verdes urbanos como 
mitigadores de problemas ambientais persistentes como as cheias, a gestão de 
resíduos ou o efeito da ilha de calor. Para além disso, as crescentes preocupações 
relacionadas com o desemprego e a pobreza, a qualidade e custo da alimentação 
e os gastos energéticos cumulativos incentivam a produção local de alimentos nas 
cidades. 

Pelos benefícios ambientais e socioeconómicos que acarreta e pela comprovada 
compatibilização com a manutenção do equilíbrio ecológico, a agricultura urbana 
deve ser uma actividade incorporada no desenho e na implementação da Estrutura 
Ecológica Municipal (MAGALHÃES, 2007). 

Existem alguns locais na Europa como Guipúzcoa, Barcelona (Espanha), Milão 
(Itália), Toulouse e Île-de-France (França) que representam bons exemplos de 
parques agrícolas que integram estruturas de âmbito mais alargado. Por exemplo, 
o parque agrícola de Baix Llobregat em Barcelona faz parte de uma de doze áreas 
interligadas que constituem uma rede de espaços naturais gerida pelas autoridades 
concelhias (MARANGES, n.d.). É importante realçar que este parque resultou da 
iniciativa de preservação do espaço pelos agricultores e não de um instrumento de 
protecção imposto pelo governo, muito característico das políticas de utilização do 
solo na Europa. 

A viabilidade da agricultura nas áreas metropolitanas também tem sido defendida 
internacionalmente em projectos de agro-urbanismo, com o objectivo de integrar 
esta actividade no processo de planeamento envolvendo todas as partes 
interessadas e focando problemas actuais como a qualidade do ambiente urbano 
ou a segurança alimentar. (DERF, 2001; EESC, 2004; DE BIASI & PUJOL, 2005; 
PIORR, RAVETZ & TOSICS, 2011).  

Neste âmbito, os sistemas agro-alimentares regionais e os projectos de agro-
urbanismo têm sido recentemente reconhecidos e apoiados na Europa e Estados 
Unidos da América (DE BIASI & PUJOL, 2005; APA, 2007; FORMAN, 2008). 
Contudo, em Portugal, a integração dos sistemas agro-alimentares no planeamento 
das áreas metropolitanas encontra-se ainda numa fase embrionária. 



 

Caso de estudo 

A várzea de Coina localiza-se na área periurbana situada no extremo Sul do 
concelho do Barreiro (fig. 1). É uma planície aluvial inundável com 82 hectares que 
estabelece a transição do rio Coina para o Tejo e onde se desenvolvem 
ecossistemas importantes com vegetação halófila como o sapal e os prados 
salgados mediterrâneos, dos quais se destaca uma área considerável dominada 
por Juncus acutus. 

Outrora utilizada principalmente para a 
produção de arroz, foi gradualmente 
abandonada no séc. XIX devido às 
dinâmicas migratórias decorrentes da 
industrialização. A envolvente da 
várzea foi sendo urbanizada, por 
vezes ilegalmente, graças à 
construção de taludes de protecção 
contra a subida das águas. Existem 
alguns edifícios com valor histórico e 
patrimonial importante, actualmente 
em estado de abandono e degradação 
como o edifício da antiga Real Fábrica 
do Vidro. 

Actualmente os moradores locais 
cultivam a várzea para fortalecer a 

economia familiar ou apenas como 
passatempo, utilizando técnicas de 

rega/drenagem adaptadas a esta situação morfológica, nomeadamente o sistema 
vala-cômoro. Na época mais seca, a água tirada dos poços existentes é conduzida 
pelas valas até às hortas e na época das chuvas estas valas são utilizadas para 
drenar a água em excesso das culturas, localizadas nos cômoros. Para além da 
horticultura, na várzea praticam-se outras actividades como a apicultura e o 
pastoreio de cabras e ovelhas.  

Contudo, ao estabelecerem-se sem qualquer tipo de planeamento prévio, as hortas 
distribuem-se no espaço de forma precária e desordenada, carecendo de apoios 
logísticos e infra-estruturas básicas (fig. 2) como casas de ferramentas e uma rede 
de caminhos consolidada que estabeleça a conectividade interna e externa da 
várzea. 

Pela sua elevada sensibilidade ecológica, esta área está classificada como 
Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e foi designada como um 
importante corredor ecológico no Plano Regional de Ordenamento do Território da 
Área Metropolitana de Lisboa. Adicionalmente está classificada no Plano Director 
Municipal como componente principal da estrutura verde do concelho. 

fig. 1 – Localização da Várzea de Coina. 



 
fig. 2 –  Sistema de vala-cômoro. Precariedade de infra-estruturas na Várzea de Coina. CEAP, 2010. 

É de realçar que grande parte da várzea pertence a proprietários privados, muitos 
deles ainda amarrados a uma lógica de especulação imobiliária o que, a par das 
dificuldades económicas, pode complicar a implementação do parque agrícola no 
futuro. Ainda assim, estes obstáculos não são incontornáveis uma vez que o local 
não apresenta aptidão à construção, revelando potencial para o usufruto da 
população através da produção agrícola, lazer e conservação da natureza. 

Proposta de intervenção 

O processo projectual implicou a elaboração de uma série de estudos técnicos 
sobre a área de intervenção relativamente aos dois principais sistemas da 
paisagem: o ecológico e o cultural (Magalhães, 2007). De forma a melhor 
compreender as dinâmicas inerentes ao local, as visitas de campo foram 
fundamentais e permitiram, por um lado, validar a cartografia elaborada em 
gabinete e, por outro, estabelecer uma ligação directa com os hortelãos e outros 
moradores de forma a perceber os seus métodos, necessidades e motivações. 

Este projecto privilegiou uma abordagem integrada no âmbito da interdependência 
tradicional entre a cidade e a sua envolvente rural. A proposta de intervenção (fig. 
3) foi baseada na aptidão ecológica aos vários usos, com uma forte vertente 
multifuncional e tendo em conta, sempre que possível, as expectativas dos agentes 
locais.  

Programaticamente, a proposta assenta em três objectivos principais que se 
complementam: a manutenção e valorização da vegetação de elevado interesse 
existente, particularmente a galeria ripícola e o juncal; a transformação da várzea 
num espaço mais funcional e com maior interesse morfológico e estético; a 



revitalização da actividade agrícola nas imediações dos aglomerados, com uma 
finalidade produtiva, mas também formativa e propícia ao convívio da população, 
tendo sempre em conta a utilização de materiais que respeitem os princípios da 
reutilização e da reciclagem. 

 
fig. 3 – Plano geral do Parque Agrícola da Várzea do Coina. CEAP, 2011. 

O acesso ao parque é efectuado em pontos estratégicos que permitem garantir a 
segurança dos utentes e uma boa acessibilidade aos locais com maior interesse. 
Das nove entradas existentes para a várzea, quatro delas estão próximas das duas 
áreas de estacionamento propostas e de dois dos edifícios abandonados que se 
pretende recuperar para dar lugar a uma associação de agricultores, um mercado e 
um recinto polidesportivo. 

Os percursos propostos foram hierarquizados através de diferentes tipologias e, 
sempre que possível, assentes em caminhos pré-existentes que permitem a 
mobilidade no espaço quer longitudinal, quer transversalmente. O caminho de pé 
posto em cômoro que segue paralelo à margem do rio Coina, a recuperar 
parcialmente, permitirá percorrer toda a extensão longitudinal da várzea e usufruir 
da galeria ripícola e do próprio rio. Os caminhos transversais à várzea estabelecem 
uma continuidade entre as vertentes expostas a nascente e poente, actualmente 
interrompida e pouco consolidada, e fazem a ligação entre Coina, a área 
envolvente da várzea e a estação ferroviária, através da ligação à rede de 
percursos de mobilidade suave propostos para o Concelho do Barreiro. 



Propôs-se a criação de dois grandes núcleos hortícolas (fig. 4) nos extremos Norte 
e Sul da Várzea, actualmente já utilizados pela horticultura, embora em áreas mais 
restritas. 

 
fig. 4 – Núcleo hortícola. 3D, CEAP. 

Estes núcleos apresentam-se subdivididos por valas de rega/drenagem e por uma 
rede de caminhos em cômoro, a partir dos quais se propõe o desenvolvimento de 
unidades de produção constituídas por talhões individuais e casas de ferramentas 
multifuncionais em materiais reciclados (fig. 5). A rega, tal como se verifica nas 
hortas existentes actualmente, será efectuada a partir das valas que, durante as 
estações chuvosas, funcionam como canais de drenagem, evitando o 
encharcamento permanente das áreas de produção. 

A proposta para as áreas de juncal a Norte e sensivelmente a meio da várzea 
deverá passar pela sua conservação. Para esta área, de elevada sensibilidade 
ecológica e sujeita a inundações frequentes, propôs-se a implantação de um 
passadiço sobreelevado de madeira (fig. 6) que permite o seu atravessamento 
transversal de forma mais confortável e com um impacto mínimo no ecossistema. A 
Sul do juncal propôs-se uma área de clareira com revestimento de prado natural, 
local de estadia mais soalheiro, cuja manutenção se pretende fazer através do 
pastoreio. Associada a esta área propôs-se uma pateira, que se pretende que seja 
mais um pólo de atracção para os visitantes, onde se podem criar patos. 

Ao longo do Rio Coina deverá proceder-se à recuperação da galeria ripícola, 
precedida de uma limpeza das margens e remoção da vegetação infestante, 
nomeadamente Arundo donax. A Poente da área de intervenção, numa faixa que 
se estende na direcção Norte-Sul, está prevista uma área de mata ribeirinha que 
fará a transição para a zona de cotas mais elevadas, minimizando o impacto visual 
da Estrada EN10 e da rede eléctrica aérea existente. 

A Sudeste da Várzea propôs-se uma segunda área de mata ribeirinha, limitada a 
Nascente por um alinhamento de Pinus pinea para marcar a fronteira nítida do 
parque e o separar visualmente do aglomerado de génese ilegal anexo. A mata 



ribeirinha, constituída por exemplares de Fraxinus angustifolia e Platanus x hybrida, 

destina-se sobretudo à estadia e ao recreio, por ser um local fresco no período 
estival, mas também poderá ser gerido para produção de madeira. 

 
fig. 5 – Casa de ferramentas multifuncional. Desenho de Luís Reis. 

A Sudoeste, onde se encontram algumas áreas de maior declive prevê-se a 
plantação de espécies arbustivas autóctones, com o objectivo de estabilizar o solo 
e diminuir os fenómenos erosivos. 

 

fig. 6 – Passadiço de madeira sobreelevado que atravessa transversalmente o parque. 3D, CEAP. 



Considerações Finais 

O projecto deste parque agrícola baseou-se numa lógica de continuidade ecológica 
e cultural, através de uma proposta de usos compatíveis com a manutenção dos 
valores ecológicos existentes, integrando as dinâmicas do espaço envolvente. 

A agricultura não é a antítese da cidade como o urbanismo modernista sugere, 
podendo constituir em muitos casos uma actividade urbana totalmente integrada e 
de importância semelhante a outros serviços públicos tipicamente urbanos como o 
transporte, a cultura ou a rede de saneamento. 

Neste sentido, a criação de parques agrícolas deve estar presente no planeamento 
das áreas metropolitanas, por contribuir para o equilíbrio ecológico da paisagem e 
para o bem-estar socioeconómico. Além disso, como provam alguns exemplos 
bem-sucedidos noutros países europeus, os parques agrícolas não devem 
constituir elementos isolados, mas serem integrados em redes ecológicas a uma 
escala mais alargada. 

Quando considerados como processos práticos de descentralização ou de 
deslocalização dos centros de decisão, faz sentido que os parques agrícolas sejam 
incorporados em projectos de agro-urbanismo, actuando na reconfiguração dos 
territórios periurbanos. Assim, devem procurar-se oportunidades de criação de 
redes de cooperação público-privadas com vista a dinamizar uma actividade com 
benefícios locais, encorajando a interacção social e a criação de condições de 
formação profissional e educação cívica. 

Contudo, a materialização deste tipo de projectos só é possível se houver uma 
vontade genuína por parte das entidades governamentais e empresariais e uma 
participação interessada e efectiva das comunidades locais. 
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