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INTRODUÇÃO:  

 No âmbito do CIDEHUS está sendo desenvolvido um 

projeto para a elaboração de um inventário dos edifícios 

ferroviários reutilizados dentro das cidades portuguesas. 

Este material dará início à criação de um suporte virtual que 

possibilitará o desenvolvimento de análises mais detalhadas 

sobre cada projeto identificado nas suas  respetivas cidades. A 

criação deste inventário tem como objetivo principal facilitar o 

trabalho de recolha de informações e referências de projetos 

por parte dos profissionais para dar suporte a novas 

estratégias de revitalização urbana, que visam requalificar e 

promover as áreas ocupadas por infraestruturas ferroviárias 

degradadas com valor cultural. 

DESENVOLVIMENTO:     

 

Ordenamento Territorial: inserção das informações em 

Plataforma Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

Indicador Quantitativo: a partir dos Indicadores 

Qualitativos, será possível obter informações sobre a sua 

frequência em diferentes áreas do território português.   

Figura 03: Esquema da organização e desenvolvimento da plataforma. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

A construção da rede de caminhos de ferro  portuguesa:   

 

CONCLUSÃO:  

 O objetivo da construção de um suporte virtual para a 

divulgação do inventário dos projetos de reutilização do 

património ferroviário de Portugal é criar uma ferramenta 

de consulta para os profissionais responsáveis pelas 

estratégias e projetos de revitalização de áreas 

ferroviárias com valor cultural. É uma proposta que 

aposta na interação e colaboração em rede, tanto por parte 

de instituições universitárias, como por parte de instituições 

públicas e privadas. Baseado num modelo de open 

innovation, o inventário consiste na criação de um 

ecossistema de inovação baseado na interação entre 

unidades de investigação, empresas e o Estado. A 

maximação e melhora da difusão e do uso do conhecimento 

através do processamento e divulgação de dados, fazendo 

uso de um open source, são uma mais valia para instituições 

públicas e privadas e ainda instigam a consciencialização 

e a participação dos cidadãos através da mesma 

plataforma. 

Figura 02: Exemplos de edifícios ferroviários reutilizados: a - Pensão 

Destino (Castelo de Vide); b - Museu Ferroviário (Entroncamento); c - 

Museu Interactivo do Megalitismo (Mora); d - Ecopista Évora-Mora (Évora). 

Enquadramento Histórico: ano da construção; empresa 

responsável; profissionais responsáveis; ano da intervenção; 

empresas responsáveis pela intervenção. 

 

Enquadramento Espacial Urbano: reconhecimento dos serviços 

localizados na área envolvente do edifício ferroviário reutilizado: 

comercial; institucional; residencial; espaços verdes. 

  

Identificadores Qualitativos: tipologia do edifício ferroviário 

reutilizado; antiga função do edifício; motivo da obsolescência; 

tipologia do espaço;  tipologia da reutilização;  tipo de agrupamento 

funcional; estado atual de conservação; entidade responsável pela 

execução do projeto. 

O primeiro troço ferroviário 

construído no país foi o de Lisboa ao 

Carregado, datado de 1856. Durante a 

“Era do Caminho de ferro”, viveu-se um 

grande avanço na instalação de linhas e 

ramais ferroviários. No entanto, com o 

aparecimento das rodovias, Portugal viu 

este meio de transporte entrar em 

regressão, com a supressão de muitos 

quilómetros de carris.  

 

Entre 1900 e 2017 cerca de 580 

quilómetros de carris foram 

desativados. Assim, extensas áreas 

ocupadas anteriormente pelo caminho 

de ferro tornaram-se devolutas, 

colocando parte destas infraestruturas 

em risco de perderem a sua identidade 

ou de desaparecerem por completo.  

Figura 01: Representação esquemática da 

construção dos caminhios de ferro em 

Portugal. Desenhos sem escala. 

 

OBJETIVOS:  

 Conhecer, identificar e inventariar o património ferroviário 

construído já reutilizado em Portugal. 

 Identificar as instituições e os profissionais responsáveis pela 

aplicação destes projetos. 

 Identificar o valor patrimonial por eles preservado. 

 Aportar valor às discussões estratégicas de revitalização 

urbana. 

 Criar materiais de leitura virtual conjuntas a uma base de 

dados online que proporcione bases instrumentais 

metodológicas para a intervenção projetual.  

  Dinamizar e divulgar as “boas práticas” na reutilização do 

património ferroviário construído . 
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