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Resumo

A presente dissertação tem como tema de estudo o plano de regeneração 
urbana da zona de East London gizado no contexto da candidatura da cidade de 
Londres a um evento de escala mundial, os Jogos Olímpicos, em 2012. 

Com o trabalho desenvolvido pretendeu-se abordar o longo processo de 
transformação da cidade de Londres, e em especial de East London, durante a 
última década, no contexto da oportunidade criada, tendo em conta a escala, pro-
fundidade e importância das intervenções. 

Acima de tudo, é feita uma reflexão em torno do processo, tendo em conta o 
crescente recurso e reconhecida importância de eventos desta natureza enquanto 
estratégia de reconhecimento, posicionamento e afirmação local e internacional. 
É de salientar a importância destes eventos enquanto oportunidade de transfor-
mação e desenvolvimento de um determinado setor disfuncional.  Num contexto 
legal e de ação excecional, estes eventos têm a capacidade de criar condições 
para reunir e fazer convergir um grupo diversificado de atores, públicos e privados, 
permitindo captar e recorrer a financiamentos avultados através dos quais se torna 
possível despoletar um processo de regeneração urbana.

O complexo Olímpico de Londres, hoje designado Queen Elizabeth Park, 
localiza-se em Stratford, um distrito situado a Este de Londres, fortemente marcado 
pela industrialização desde o séc. XIX. A escolha deste local para a receção dos 
Jogos Olímpicos não foi feita ao acaso, integrando-se estrategicamente num pro-
cesso contínuo de regeneração que tem vindo a ser explorado ao longo de várias 
décadas.  

Tendo em conta o exposto, a presente dissertação pretende mapear e refletir 
sobre as experiências de regeneração urbana no Reino Unido e em Londres, em 
particular em East London, na medida em que esta área tem vindo a afirmar-se 
como uma das zonas de maior crescimento e transformação da capital britânica. A 
partir da análise de várias políticas e projetos urbanos postos em marcha ao longo 
das últimas décadas, pretende-se compreender e avaliar o contributo do megae-
vento no processo de regeneração em curso.

Por fim, pretende-se explorar a proposta Olímpica para Londres 2012 iden-
tificando os fatores determinantes para o sucesso do evento no contexto do pro-
cesso de regeneração urbana a decorrer. Compreender os objetivos traçados, de 
que forma foram cumpridos e deram resposta às questões de partida, como se 
montou a operação à escala global e local para o período de realização do evento 
e pós-evento, revela-se fundamental não só para avaliar o sucesso da operação, 
mas também de que forma se torna exemplar, passando a ser referência para 
eventos futuros.

Tendo em conta que uma grande parte da transformação programada irá 
ocorrer num tempo longo, que se prolongará por vários anos, pode-se apenas 
expectar, tendo por base a transformação já ocorrida, sobre o que será o impacto  
esperado e desejável, bem como o efetivo contributo do evento para a regenera-
ção de East London.

Apesar das limitações apontadas, o trabalho de investigação desenvolvido 
permitiu analisar uma operação que marca um paradigma na forma de pensar e 
montar a organização de um megaevento. Esta estratégia, assente num princípio 
de sustentabilidade e flexibilidade, pretendia ser capaz de responder simultanea-



mente aos desafios e exigências de uma competição internacional e contribuir 
para alavancar o processo de regeneração em curso em East London. A partir de 
um plano de intervenção multidisciplinar, multiníveis, de escala e geometria varia-
da, este processo procura alcançar um equilíbrio difícil entre duas dimensões, glo-
bal e local, e dois objetivos difíceis de conciliar, competitividade e inclusão social.   

 

Palavras-chave: Regeneração urbana, Megaevento, Londres 2012, Legado



Abstract

The purpose of this dissertation is to study the urban regeneration plan for 
the East London area designed in the context of the application of the city of Lon-
don to a worldwide event, the 2012 Olympic Games.

This work addresses the long transformation process of London, and es-
pecially of the East London, over the past decade, taking into account the scale, 
depth and importance of the interventions.

Above all, it reflects about the process, taking into account the increasing 
use and recognized importance of such events as a strategy of recognition, posi-
tioning, and local and international affirmation. These events are also an opportuni-
ty to promote the transformation and development of a certain dysfunctional sector, 
generating an urban regeneration process. In a legal and exceptional action con-
text, these events have the capacity to create conditions to gather a diverse group 
participating entities, public and private, allowing the use of substantial funding to 
trigger a regeneration process.

The Olympic complex in London, now named Queen Elizabeth Park, is lo-
cated in Stratford, a borough of East London, strongly affected by the industrializa-
tion process since the XIX century. The choice of this location to host the Olympic 
Games is not random, as it is integrated in a continuous regeneration process that 
has been explored over several decades.

Taking into account the foregoing, the present work aims to map and reflect 
on urban regeneration experiences in the UK and in London, in particular in East 
London, which has established itself as one of the largest growing areas in the 
British capital. From the analysis of various policies and urban projects put in place 
over the past decades, it is intended to understand and evaluate the contribution of 
this mega event in the ongoing regeneration process.

Finally, the wok aims to explore the London 2012 Olympic bid and identify the 
determining factors for the success of the event in the context of the ongoing urban 
regeneration process. Understanding the objectives outlined, how they were met 
and complied with the starting questions and how the operation on a global and 
local scale was set up for the event and post-event periods, is fundamental not only 
to evaluate the success of the operation, but also to understand how it becomes 
exemplary, and a reference for future events.

Given the fact that a large part of the transformation will occur in the long 
term, which will last for many years to come, the expected and desirable impact 
and the event’s effective contribution for the regeneration of East London, can only 
be speculated, based on the transformation already on going.

Despite these limitations, the research work allowed to analyse an opera-
tion that marks a paradigm shift in the process of thinking and assemble the or-
ganization of a mega event. This strategy, based on the principle of sustainability 
and flexibility, was intended to respond to both the challenges and demands of 
an international competition and to leverage the ongoing regeneration process in 
East London. From a multidisciplinary and multilevel intervention plan, this process 
seeks to achieve a difficult balance between two dimensions, global and local, and 
two difficult goals to reconcile, competitiveness and social inclusion.

Keywords: Urban Regeneration, Mega event, London 2012, Legacy
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Introdução

Introdução

1.Andranovich, G., Bur-
bank, M. and Heying, C. 
(2001). Olympic Cities: Les-
sons Learned from Me-
ga-Event Politics. Journal of 
Urban Affairs, 23(2), 
pp.113-131

Apesar de, ao longo da história, termos assistido à transformação de várias 
cidades a partir da oportunidade de realização de grandes eventos, esta tendência 
tem vindo a ser especialmente notada nas últimas décadas, onde estes eventos têm 
sido adotados como instrumento para alavancar grandes operações de transforma-
ção urbana na cidade anfitriã. 

 Nenhum grande evento é hoje mais influente do que os Jogos Olímpicos, 
razão pela qual o evento tem adquirido uma importância cada vez mais significativa. 
Segundo Andranovich (2001) o símbolo dos anéis olímpicos é reconhecido por 90% 
da população mundial.1 Este crescimento de importância levou a que, ao longo da 
história, muitos líderes ambicionassem a sua realização de modo a impulsionar um 
reconhecimento global, melhorando a reputação e imagem da cidade. 

Atendendo a que as cidades anfitriãs devem responder a múltiplos reque-
rimentos do Comité Olímpico Internacional (COI), que a cada edição dos Jogos 
Olímpicos se tornam mais complexos e exigentes, impõe-se frequentemente uma 
profunda transformação do tecido pré-existente que ultrapassa a simples edificação 
de complexos desportivos e outras infraestruturas de suporte. 

Usualmente, devido à pressão colocada no sentido de atingir os objetivos do 
evento dentro do prazo estipulado, as intenções à priori acabam por ficar em segun-
do plano e por converter-se em propósitos secundários. O planeamento do evento 
deve procurar integra-se nos planos já definidos nas cidades anfitriãs, devendo os 
objetivos dos megaeventos, particularmente dos Jogos Olímpicos, ser definidos em 
benefício da cidade e dos seus cidadãos. 

Na descrição da missão do COI apresentada no Olympic Charter pode ler-
se que “o papel do COI é promover um legado positivo dos Jogos Olímpicos nas 
cidades e países anfitriões”.2 A ideia de legado é difícil de definir, podendo ter como 
consequência resultados tanto negativos como positivos, dimensões tangíveis e in-
tangíveis e benefícios quantificáveis e não quantificáveis. As consequências são difí-
ceis de medir, podendo ser, muitas vezes,  simultaneamente positivas para um setor, 
uma entidade ou um grupo e negativas para outros setores, entidades ou grupos. 

 A história dos Jogos Olímpicos está repleta de exemplos de mau planea-
mento e má gestão das necessidades do evento. Seja na evidência de infraestru-
turas que caíram em desuso, nas volumosas dívidas acumuladas ou na criação de 
um processo de gentrificação acentuado. Dados os potenciais riscos  envolvidos na 
realização de megaeventos, estes nem sempre se manifestam oportunos para as 
cidades. 

O interesse por este tema, e especialmente por este projeto, começou com 
uma visita realizada em 2012, durante o evento Olímpico, que despoletou uma forte 
curiosidade acerca do processo e premissas subjacentes à realização de um evento 
deste calibre. Para além do exposto, o caso foi escolhido tendo em conta que repre-
senta uma das mais recentes iniciativas de megaevento que foca primordialmente a 
estratégia de regeneração urbana, estando conotado como um bom exemplo.   

 Se organizar os Jogos Olímpicos significou no passado pouco mais do que 
assumir a responsabilidade de providenciar as necessidades para poucas centenas 
de atletas amadores no início do séc. XX, essa não é a realidade hoje, tendo o pla-
neamento da cidade uma importância acrescida. Por essa razão, torna-se cada vez 
mais pertinente analisar estes eventos de modo a compreender o seu verdadeiro 
papel e potencial. 

2.Comité Olímpico Inter-
nacional, (2015). Olympic 
Charter. Lausanne, p.19.
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As inúmeras transformações, de maior ou menor escala, proporcionadas por 
estes eventos, contribuindo para uma profunda reestruturação do tecido urbano da 
cidade, têm-se identificado como um dos interesses fundamentais para as institui-
ções envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos, pelo que se considera cada 
vez mais pertinente estudar este tipo intervenções. Visto que estes foram intitulados 
como os “Jogos da Regeneração”, acredita-se que a perceção dos detalhes adja-
centes, e a identificação e compreensão do processo possa ser uma mais-valia no 
entendimento da questão primordial que se pretende colocar: de que forma pode 
um megaevento tornar-se uma opção válida para levar a cabo uma estratégia de 
regeneração urbana de longo prazo?

Tendo em conta o exposto, o principal objetivo desta dissertação foi analisar o 
processo de regeneração urbana da cidade de Londres em geral e de East London 
em particular, interpretando o projeto Olímpico enquanto instrumento de planeamen-
to urbano de uma das cidades mais complexas e diversificadas do mundo. 

Numa primeira parte abordam-se os conceitos de regeneração urbana e me-
gaevento e, em particular, a relação entre regeneração urbana e os Jogos Olímpicos 
enquanto megaevento. 

Numa segunda parte abordam-se as principais políticas de regeneração iden-
tificadas no Reino Unido no decorrer das últimas décadas, de forma a compreender 
como surgiu esta necessidade de regenerar. A referida abordagem estrutura-se em 
três momentos distintos aos quais estão associadas diferentes visões, políticas e 
estratégias: o final da Segunda Guerra Mundial, a eleição de Margaret Thatcher para 
o cargo de primeiro ministro e, posteriormente, a ascensão do New Labour de Tony 
Blair. 

O terceiro capítulo centra-se no estudo de algumas estratégias de regenera-
ção urbana definidas para a cidade de Londres e, em particular para a zona de East 
End, que permitiram perceber algumas das razões que condicionaram a escolha 
do local para a intervenção Olímpica. Projetos como as London Docklands e a es-
tratégia do Thames Gateway revelam-se fundamentais não apenas porque permi-
tem contextualizar o caso de estudo, mas principalmente porque se assumem como 
exemplos de referência. 

Uma quarta parte do trabalho é dedicada à análise do processo de candi-
datura britânico, focando-se principalmente nas suas motivações, no processo de 
licitação e nas principais ideias base apontadas pela cidade. Neste capítulo é feita 
referência às exigências e expetativas para um evento desta dimensão, em particu-
lar por parte do COI, assim como se apresentam alguns dos principais trabalhos de 
preparação do evento.

A quinta parte do documento foca-se no parque Olímpico e nos contornos do 
seu planeamento e configuração. A partir de uma grelha de leitura construída com 
temas-chave associados à proposta, é realizada uma análise profunda da transfigu-
ração do local ao longo do tempo. 

A partir desta análise procurou-se refletir sobre o que poderão ser princípios a 
seguir para uma boa gestão dos objetivos das cidades que se propõe à realização 
de futuras edições de Jogos Olímpicos ou outros megaeventos. Assim sendo, para 
além de se terem analisado conceitos-chave a partir do exemplo prático de Londres 
2012, procurou-se estabelecer o paralelo com algumas edições anteriores. Apesar 
da análise incidir especificamente sobre os Jogos Olímpicos de Londres, acredita-
se que muitos dos princípios da candidatura Londrina podem e devem ser aplica-
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dos noutros contextos temporais ou espaciais. Por conseguinte, parece interessante 
compreender o processo montado pela cidade Londrina para conciliar os diferen-
tes interesses em presença, os custos desmedidos e a premência do planeamento 
pós-evento, tendo por objetivo a minimização dos riscos e despesas em tempo de 
recessão, e a capitalização da intervenção em prol da cidade e dos seus habitantes. 

A base teórica para a realização deste trabalho, foi conseguida a partir de uma 
pesquisa bibliográfica extensa, cobrindo os conceitos chave de regeneração urba-
na, realização de megaeventos e Jogos Olímpicos de Londres 2012. Foram utiliza-
dos dados demográficos recolhidos a partir dos censos Britânicos de 2011 para 
melhor compreensão da estratificação social da cidade de Londres e mais especifi-
camente, da região de East London. Foi ainda realizada uma análise da conferência 
protagonizada por Sir Peter Hall intitulada “A cidade resgatada”, em 2013.

Esta dissertação apoia-se também na obtenção de informação a partir de 
contatos com especialistas na área do planeamento urbano, particularmente uma 
entrevista realizada a Gavin Poynter, diretor do London East Research Institute, e 
com uma larga experiência de investigação sobre a regeneração de East London. 
Outros contatos incluíram Andrew Smith, professor na Universidade de Westminster, 
com várias publicações sobre o tema da regeneração urbana associada a megae-
ventos, Clare Melhuish e Michael Stewart colaboradores no Urban Laboratory e pro-
fessores na University College London.

De destacar as visitas realizadas em 2012, durante o evento, e em 2015 e 
2016, as quais permitiram o contato direto com o objeto de estudo, tendo possibili-
tado uma perceção das transformações ocorridas bem como a realização de uma 
análise espacial das alterações resultantes da intervenção, onde se incluiu também 
uma visita guiada ao parque Olímpico. Estas visitas permitiram ainda o contato com 
alguns membros das comunidades locais, possibilitando uma melhor compreensão 
da história e identidade da área em estudo. 

A dificuldade na obtenção de iconografia de partida, dadas as restrições le-
gais relativamente à cedência de informação do plano Olímpico, levou ao contato 
com vários ateliês de arquitetura, destacando-se o atelier POPULOUS, Hopkins Ar-
chitects e Wilkinson Eyre. A informação recolhida permitiu o desenho da iconografia 
e cartografia utilizada neste trabalho. 

Importa ainda referir, que se procedeu à tradução de várias fontes da língua 
original para Português e se redesenharam vários mapas ou figuras, não apenas 
para tornar a leitura mais coerente e uniforme ao longo do trabalho, mas sobretudo 
pela possibilidade de permitir salientar a informação que se considerou de maior 
relevância.

Por fim, considera-se ainda importante referir que a principal limitação deste 
trabalho, para além das já referidas restrições ao nível da divulgação do projeto re-
side no facto de ser um processo contínuo que se encontra em curso e, como tal, é 
difícil de prever, o que limita a leitura e avaliação da intervenção.
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Lista de acrónimos, siglas e abreviaturas

Lista de acrónimos, siglas e abreviaturas

ALGG All London Green Grid 

BOA British Olympic Association 

CCF City Challenge Fund 

CLP County of London Plan 

COI Comité Olímpico Internacional 

CTRL Channel Tunnel Rail Link 

DLR Docklands Light Railway 

ELGG East London Green Grid

ELT East London transit 

EP’s English Partnerships 

EZ’s Enterprise Zones 

GLA Greater London Authority 

GLL Greenwich Leisure Limited 

GLP Great London Plan 

GLRPC Greater London Regional Planning Committee 

GWT Greenwich Waterfront Transit 

HCA Homes and Communities Agency 

IAS Inner Area Studies 

IUAA Inner Urban Areas Act 

JPaT Joint Planning authorities Team 

LDDC London Docklands Development Corporation 

LLDC London Legacy Development Corporation 

LOCOG London Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games 

NDC New Deal for Communities 

NLRL North London Railway Line 

nRG nations and Regions Groups 

NTA New Towns Act 

NTDC New Town Development Corporation 

OPLC Olympic Park Legacy Company 

RDA Regional Development Agencies 

RDASP Regional Development Agencies Single Programme 

SCP Sustainable Communities Plan 

SCS Sustainable Communities Strategy 

SRB Single Regeneration Budget 

TFL Transports for London 

TGDC Thames Gateway Development Corporation 

TGPF Thames Gateway Planning Framework 

UCL University College of London 

UDC Urban Development Corporations 

UDG Urban Development Grant 

URG Urban Regeneration Grants 

WWF World Wildlife Fund 
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2 Megaeventos

2.1 Conceito
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3.1 Impacto físico

3.2 Impacto socioeconómico

3.3 Impacto sociocultural

4 Jogos Olímpicos – de panegyris a megaevento

4.1 Palco de grandes acontecimentos

5 Evolução urbana dos Jogos Olímpicos enquanto catalisador de regeneração urbana 

Figura 1.1  Local and Tou-
rist, por Eric Fischer. Um 
mapa da cidade de Lon-
dres - a azul as fotografias 
tiradas por locais, a verme-
lho por turistas e a amarelo 
as indeterminadas.
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Estado da Arte: Regeneração Urbana e Megaeventos

Esta primeira secção do documento pretende fazer uma revisão do estado 
da arte nos dois principais temas em estudo: regeneração urbana e megaeventos. 
A partir da exploração do significado destes conceitos no planeamento contem-
porâneo, pretende-se adquirir noções básicas essenciais para a compreensão de 
como as estratégias de regeneração urbanas têm vindo a evoluir, principalmente 
em contexto de megaeventos. Este capítulo divide-se por isso em três partes.

 Numa primeira parte são explorados os significados de regeneração urba-
na e megaevento, condição básica para o trabalho que se propõe. 

Numa segunda fase é explorada a relação entre os dois conceitos referidos 
anteriormente, tentando identificar de que forma os megaeventos podem exercer 
um papel preponderante nos processos de regeneração urbana a partir dos seus 
impactos físicos, socioeconómicos e socioculturais. 

Por fim, na terceira parte, é feita a identificação dos principais contornos 
urbanos associados aos Jogos Olímpicos, explorando particularmente a forma 
como o evento tem vindo a evoluir e a razão pela qual a regeneração urbana das 
cidades anfitriãs se tem revelado um fator-chave para o sucesso das estratégias 
empregadas.  

1 Regeneração urbana

1.1  Conceito 

Para melhor interpretar os efeitos gerados pela revitalização urbana da ci-
dade de Londres em contexto de megaevento, e com especial enfoque nos Jogos 
Olímpicos de verão (2012), é pertinente começar por apreender o correto signi-
ficado dos conceitos de regeneração urbana e megaevento, bem como as suas 
implicações no contexto urbano. 

Em termos biológicos, o conceito de regeneração significa a renovação ou 
 ou seja, a capacidade de repor células destruí-

das. Na perspetiva urbana, o termo, isoladamente não apresenta uma definição 
congruente e consensual que abarque a complexidade das questões envolvidas 
nestes processos de grande escala.3

Inicialmente o termo era usado em contexto de renovação de tecidos habi-
tacionais e outras iniciativas de caráter privado, mas, recentemente, tem emergido 
uma conceção mais holística que envolve a regeneração dos diferentes níveis, 
funções e limites presentes no tecido urbano. Esta perceção pressupõe uma maior 
complexidade dos processos de transformação urbana, emergindo novas práticas 
e preocupações, de entre as quais o desenvolvimento de uma cultura e prática de 
participação pública, a construção de parcerias e o desenvolvimento de estraté-
gias que visam uma maior integração, inclusão e sustentabilidade num ambiente 
de crescente competição e luta pelo poder.4

Visto isto, numa interpretação algo moderada e generalista, o conceito de 
regeneração urbana define-se, essencialmente, como qualquer processo de res-
gate de uma condição de falência de parte ou da totalidade do tecido urbano de 
uma cidade.  De outro modo, reflete-se na capacidade de voltar ser atrativa, com-
preendendo intervenções que contribuem para o seu fortalecimento e qualificação 
em várias frentes e que aspiram à criação de espaços urbanos apreciados e mais 

3. In, http://greenfieldgeog-
raphy.wikispaces.com/Ur-
ban+regeneration [con-
sultado a 10 de Jan. de 
2016]

4.Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration. 
Londres: Routledge, p.6
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sustentáveis.

Ainda assim, um tema desta proporção não pode ser reduzido a uma expli-
cação genérica. Como tal, e para melhor compreender o correto significado deste 
conceito, procedeu-se à identificação de diferentes definições dos principais auto-
res que têm contribuído para o debate sobre a matéria.

Segundo Roberts e Sykes (2000) “A regeneração urbana é um fenómeno 
vastamente experimentado, mas pouco compreendido”5 “cuja finalidade é trazer 
uma melhoria duradoura da condição económica, física, social e ambiental da 
área sujeita a alterações.”6

Recentemente, a ideia de regeneração urbana tem vindo a ser uma questão 
central na discussão em volta da necessidade de revitalizar áreas descarateriza-
das e obsoletas. O ideal de uma intervenção urbana mais sustentável começou a 
ser empregue para resolver problemas gerados por colapsos económicos, degra-
dação ecológica, exclusão social, entre outros, que surgiram depois da revolução 
industrial em várias cidades. Este conceito implica que sejam efetivados esforços 
no sentido de recuperar a posição, importância e prestígio, que estas cidades ou 
áreas a serem regeneradas possam ter tido no passado, implementando a ideia 
de renascimento.7

Regenerar áreas deprimidas tem-se afirmado como uma estratégia de maior 
importância para instituições governamentais e locais assim como para vários pro-
fissionais e académicos.

 Couch (1990) afirma que “a regeneração urbana vai para além dos ob-
jetivos, aspirações e realizações da renovação urbana (...) do desenvolvimento 
urbano (ou redesenvolvimento) (...) e da revitalização urbana (ou reabilitação)”.8 

De acordo com o autor, o processo de regeneração urbana não se limita a uma 
revitalização física, mas requer a definição de estratégias e o desenvolvimento de 
processos de intervenção mais complexos.

Estas áreas urbanas “são sistemas complexos e dinâmicos. Refletem os 
muitos processos que impulsionam as transições físicas, sociais, ambientais e 
económica e elas mesmas são os principais geradores de muitas dessas trans-
formações.”9, logo, deve entender-se o fenómeno da regeneração urbana como 
“resultado da interação destas várias fontes de influência e, mais importante, como 
uma resposta às oportunidades e desafios que são apresentados pela degrada-
ção urbana num determinado lugar, num momento específico no tempo.”10

Assim, ainda que estratégias utilizadas em situações similares no passado 
possam servir como referência, não é certo que a estratégia utilizada numa cidade 
ou local específico possa resultar num outro contexto. É, por isso, fundamental 
que um projeto de regeneração urbana tenha por base uma análise cuidada da 
condição onde se insere, de forma a conseguir adaptar-se à especificidade em 
presença, às suas transformações e necessidades.

Apesar disso, ao analisar vários exemplos de estratégias em diferentes con-
textos e regiões, torna-se evidente a existência de um número de princípios co-
muns que servem de base para a construção um consenso geral de boa prática 
em contexto de regeneração urbana. 

Nas várias definições apresentadas é possível perceber a constante presen-
ça do fator físico, isto é, das ações de planeamento e transformação física. Esta 
condição física deve complementar-se com a aposta em transformações propicias 

5.Roberts, P. e Sykes, H. 
(2000). Urban regeneration 
- A handbook. Londres: 
SAGE, p.3
6.Idem, p.17
7.Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration. 
Londres: Routledge, p. 8
8.Couch, C. (1990).  Urban 
renewal: Theory and Prac-
tice. Londres: Macmillan 
Education, p.2
9.Roberts, P. e Sykes, H. 
(2000). Urban regeneration 
- A handbook. Londres: 
SAGE, p.9
10.Ibidem
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1.2 Princípios e propósito 

Abordadas estas definições do conceito de regeneração urbana, torna-se 
crucial perceber a crescente importância dos processos de regeneração enceta-
dos por um conjunto de cidades, que por diversos motivos enfrentaram em parte 
ou na totalidade do seu tecido, processos de declínio. Parece por isso importante 
providenciar (ainda que superficialmente) um comentário acerca da origem da ne-
cessidade da regeneração urbana, percebendo os principais fatores que levaram à 
emergência desta forma de pensar na prática moderna.

 O processo de regeneração urbana resulta da criação de políticas inova-
doras baseadas em parte em avanços tecnológicos, mas também no resultado de 
novas oportunidades económicas ou na adoção de certas atitudes em questões 
de justiça social que reconhecem as consequências de permitir que os problemas 
urbanos continuem por resolver.11

 O facto da importância das funções exercidas na base urbana da cidade 
ter mudado ao longo do tempo levou à necessidade de instaurar novos tipos de in-
fraestruturas, o que, não surpreendentemente, levou a que algumas áreas da cidade 
entrassem num processo de declínio, visto que as atividades e programas estrutura-
dores do tecido urbano deixam de ser determinantes para o crescimento da cidade. 
A consequente escassez de procura de alguns tipos de sectores especializados 
– como o sector da indústria – levanta uma série de processos de deslocalização/
mutação que levam, na maioria dos casos, à degradação física, social e ambiental. 

O processo de constante transformação das cidades durante seu período 
de existência pode ser entendido como uma oportunidade para melhorar e redefi-
nir o perfil de determinadas áreas urbanas. É o desejo de responder positivamente 
a estas mudanças que nos move à procura das respostas para o problema e que 
leva ao delineamento de alguns princípios segundo os quais se acredita ser possí-
vel reger uma boa estratégia de regeneração urbana. 

Na prática, um plano de regeneração urbana requer a combinação de um 
certo número de temáticas. Em primeiro lugar, é necessária uma correta identifi-
cação dos problemas e das oportunidades/potencialidades para seguidamente 
se definir uma estratégia com uma direção bem determinada. 

Evans e Shaw descreveram a regeneração como “um processo e uma con-
sequência”.12 Um processo contínuo e adaptável, que se pode ajustar às neces-
sidades de ambientes individuais num dado momento, mas que deve também ser 
capaz de se adaptar à medida que a realidade se altera, desenvolvendo assim um 
processo sustentável no tempo.

Na maioria das grandes intervenções urbanas é imperativo a existência de 
um catalisador. Muitas vezes estes provêm de investimentos ou da realização de 
eventos importantes, o que implica o envolvimento de várias entidades, privadas e/

11.Roberts, P. e Sykes, H. 
(2000). Urban regeneration 
- A handbook. Londres: 
SAGE, p.10

12.Evans, G. e Shaw, P. 
(2006). Culture and Regen-
eration. Arts Research Di-
gest (37)

de ambientes capazes de convergir numa maior inclusão social e no desenvolvi-
mento do tecido produtivo, enquanto condições base para o sucesso e vitalidade 
do tecido urbano. 

Dado tratar-se de um processo que pressupõe uma diversidade e especifici-
dade de cada situação nos vários níveis referidos, torna-se implícita a necessidade 
de um longo tempo de definição e implementação, visto que as práticas aplica-
das devem refletir sobre um plano global de estruturação. 
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ou públicas. As dimensões financeiras e legais associadas às autoridades de pla-
neamento responsáveis pelas estratégias de regeneração urbana, principalmente 
quando a principal forma de financiamento advém do investimento público, deve 
ser apresentada de forma transparente e realista. Além disso, os resultados alcan-
çados pelas intervenções devem ser avaliados de forma imparcial, visto que, só 
assim se poderá realmente aferir os reais benefícios das intervenções.  

 Segundo Michael Leary (2014) existem duas aproximações que provêm de 
uma análise racional para intervenções de regeneração urbana.13

 Numa primeira interpretação, o propósito da regeneração urbana pode 
ser fundamentado a partir da análise das necessidades locais – esta aproxima-
ção prioriza os problemas que as comunidades enfrentam, como a pobreza, 
o desemprego, as más condições de habitação, o mau acesso à saúde, os maus 
resultados escolares ou a grande taxa de criminalidade. 

Numa segunda interpretação o propósito da regeneração urbana num 
determinado local pode basear-se na gestão de oportunidades, onde se priori-
za algumas zonas das cidades que parecem capazes de oferecer melhores 
condições de sucesso, particularmente no retorno dos investimentos financeiros. 
Valoriza-se assim a ideia que esta regeneração levará consequentemente a uma 
maré de recursos que de forma mais ou menos indireta chegará às comunidades 
em desvantagem mitigando os problemas em presença.14  

É possível então identificar-se alguns dos princípios e propósitos para as 
intervenções urbanas contemporâneas, acreditando-se que e as práticas associa-
das à regeneração urbana tornam-se hoje uma temática importante para entender 
os contornos da evolução das cidades enquanto organismos mutáveis. Perceber 
os princípios do conceito de regeneração urbana torna-se fundamental para imple-
mentar estratégias coerentes que vão de encontro aos propósitos fundamentais e 
específicos de cada intervenção. É importante entender o grau de complexidade 
que as intervenções regenerativas implicam, caraterizando-se pela atuação multi-
disciplinar e multinível dos intervenientes, a partir da identificação cuidada dos 
problemas em presença para se puder definir os principais propósitos para uma 
estratégia de regeneração urbana.

13.Evans, G. and Shaw, P. 
(2006). Culture and Regen-
eration. Arts Research Di-
gest, (37)

14.Resumo da conferência 
de Leary, M. (2014). A Re-
generation Provocation: 7 
normative primary princi-
ples for aspirational urban 
regeneration, South Bank 
University, Londres

2 Megaeventos

2.1 Conceito

A maioria da população mundial parece ter um conhecimento ou entendi-
mento intuitivo do que são megaeventos, maioritariamente porque sabem distinguir 
os principais megaeventos mundiais como os Jogos Olímpicos ou as exposições 
internacionais. 

Ainda assim, as escalas de alguns megaeventos têm contornos diferentes 
de outros. Alguns autores consideram, por exemplo, os Jogos Olímpicos de inver-
no como um megaevento, enquanto outros consideram apenas os de verão. O que 
torna um evento num megaevento depende do seu foco e escala levando a que 
nem todos os eventos sejam mega nas mesmas dimensões e no mesmo nível.15

Surge então a necessidade de explicar o conceito de megaeventos de acor-
do com as suas proporções em diferentes contextos. Para tal, procurou-se com-
preender o debate em torno do tema, reconhecendo distintos entendimentos de 
diferentes autores por forma a definir o nosso próprio entendimento. 

15. Müller, M. (2015). What 
makes an event a me-
ga-event? Definitions and 
sizes. Leisure Studies, 
34(6), pp.627-642.
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Como consta no dicionário Priberam a palavra mega vem do grego mégas 
e exprime a noção de grande.16 Isto significa que é muitas vezes associada a ou-
tras palavras e raramente vale por si só – megaprodução, megaoperação, mega 
acontecimento, etc. Deduz-se então que a principal distinção entre um evento e 
um megaevento está, essencialmente, na sua dimensão. 

Roche (1994) define megaeventos como “eventos de curta duração com 
consequências a longo prazo para as cidades que os recebem. Estão associa-
dos à criação de infraestruturas e instalações, que muitas vezes transportam dívi-
das a longo termo e que requerem sempre uso e programação a longo prazo.”17 

Hall (1992) acrescenta que são desenvolvidos principalmente para aumentar a 
consciência e rentabilidade de um destino turístico a curto e longo prazo.18

  Malfas, Theodoraki e Houlihan (2004)19 defendem que um megaevento 
pode ser definido segundo duas grandes perspetivas. Em primeiro lugar pelas 
suas caraterísticas internas, isto é, duração e importância. A segunda perspetiva 
diz respeito às caraterísticas externas, dependendo da capacidade de gerir efi-
cazmente a comunicação e marketing do evento, assegurando uma boa cobertura 
dos órgãos de comunicação. A promoção da cidade perante biliões de expetado-
res por via da televisão ou outros meios de comunicação é, hoje, uma das princi-
pais caraterísticas de um evento mega que, segundo Horne (2007),20 promove a 
atenção e divulgação da cidade anfitriã.

Harvey (1998)21 refere-se aos megaeventos como um dos principais pro-
dutos da sociedade pós-moderna e como estratégia através da qual as cidades 
expressam a sua personalidade, reforçam o seu estatuto e marcam a sua posição 
no mapa global. Consideram-se também fundamentais a emergência de questões 
associadas às transformações e ao impacto urbano que um evento desta escala 
provoca numa cidade e região. 

Um megaevento pode então definir-se como um acontecimento temporal e 
localmente delimitado que devido à sua importância e escala tem a capacidade 
de gerar atratividade turística, mediática e económica de curta duração durante a 
montagem e organização do evento, e a longo prazo na transformação e qualifica-
ção da cidade que o acolhe. 

Assim, outro critério de definição de um megaevento deve ser entendido a 
partir do impacto do acontecimento na cidade anfitriã numa escala de tempo 
mais alargada.  Poderá até afirmar-se que um evento de grandes proporções que 
não intervém significativamente na cidade anfitriã, região ou país, não poderá clas-
sificar-se como mega. 

16.In: http://www.priberam.
pt/dlpo/mega [Consultado 
a 15 de Ago. de 2015].

17.Roche, M. (1994). Me-
ga-events and urban policy. 
Annals of Tourism Re-
search, 21(1),pp.1–19 

18.Hall (1992), citado em Si-
vaev, D. (2013). The Olym-
pic Games and Structural 
Transformation in Hosting 
Metropolitan Areas. The 
Bartlett Development Plan-
ning Unit, (152), p. 9

19. Malfas, M., Houlihan, B. 
and Theodoraki, E. (2004). 
Impacts of the Olympic 
Games as mega-events.
Proceedings of the ICE - 
Municipal Engineer, 157(3), 
pp.209-220
20.Horne, J. (2007). The  
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), pp.81-96

21.Harvey (1989) citado em 
Malfas, M., Houlihan, B. and 
Theodoraki, E. (2004). Im-
pacts of the Olympic 
Games as mega-events.
Proceedings of the ICE - 
Municipal Engineer, 157(3), 
pp.209-220.

3 Megaeventos como geradores de regeneração urbana 

Nos últimos anos, os megaeventos têm surgido como uma ferramenta es-
sencial para a regeneração urbana. A regeneração posta em marcha a partir da 
realização de um evento de escala mundial é agora considerada um subsidiário 
da regeneração urbana em si, onde normalmente se pretende explorar uma estra-
tégia que se baseia não só na componente física mas também numa regeneração 
cultural, social, económico e ambiental.22

  Indiscutivelmente, um evento destas proporções tem a capacidade de ge-
rar oportunidades de regeneração urbana numa escala que não seria possível de 
outra forma, pelo menos, num tão curto período de tempo. Nos últimos anos, o 
facto de uma cidade receber um megaevento, como uma exposição internacional 

ou um grande evento desportivo, tem sido reconhecido como uma estratégia de 
desenvolvimento urbano, promovendo benefícios a vários níveis.

 Atualmente, os custos envolvidos na montagem e acolhimento de grandes 
eventos têm sido tão elevados que as cidades anfitriãs apenas podem justificar a 
sua candidatura se estiver implícita uma estratégia mais ampla de regeneração e 
melhoria urbana. 

Em termos académicos acredita-se que existem consequências tanto posi-
tivas como negativas na receção destes eventos. A maioria dos estudos desenvol-
vidos em torno deste tema conclui que os benefícios económicos decorrentes da 
realização do evento são o motivo principal que move os responsáveis pela sua 
organização.23 

Apesar dos benefícios referidos, as pesquisas têm apontado grandes discre-
pâncias entre as previsões que suportam e legitimam as operações e investimento 
associados à montagem e realização do evento e os verdadeiros resultados.24

Torna-se importante aprofundar alguns destes estudos através da com-
preensão de três grande tipos de impacto urbano: Impacto físico, socioeconómi-
co e sociocultural.

22. Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), pp.81-96

23.Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), pp.81-96
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3.1 Impacto Físico

A transformação física do espaço urbano é, habitualmente, a transforma-
ção mais visível de um megaevento. Tendo em conta a sua dimensão e natureza, 
os megaeventos têm implícita a reformulação ou construção de equipamentos e 
infraestruturas que se consideram vitais para o bom funcionamento do evento em 
particular, e da cidade anfitriã em geral. Também a necessidade de acomodação 
de muitos visitantes é fundamental no impacto urbano da cidade anfitriã, implican-
do, por norma, um forte investimento no sector hoteleiro. As transformações físicas 
são visíveis também noutros tipos de infraestruturas como o fornecimento de água 
e a qualidade do espaço público através da criação de novas zonas de lazer, que 
dão força à ideia de que estes eventos são catalisadores de regeneração urbana. 

A rede de transporte públicos e a rede de comunicação são normalmen-
te melhoradas para conseguir dar resposta ao número de pessoas associadas a 
estes eventos. Apesar destas alterações serem projetadas e pensadas para um 
período de tempo específico, resulta numa evidente valorização da imagem física 
da cidade a longo prazo. 

Tal como os eventos não são organizados em alturas no tempo ao acaso, 
também os locais que os recebem têm particular importância e significado, as-
sumindo-se muitas vezes como peças-chave para impulsionar a regeneração ur-
bana de uma região, aproveitando fundos que não estariam disponíveis de outra 
forma. Por essa razão, os locais escolhidos para serem alvos desta operação são, 
normalmente, áreas problemáticas resultantes do processo de desindustrialização 
ocorrido em grandes cidades nas últimas décadas. 

Apesar de um megaevento poder contribuir para a melhoria do desenvolvi-
mento urbano da cidade anfitriã deve, segundo Smith (2012),25 ser dada especial 
atenção ao processo utilizado para se atingir estes objetivos num curto período de 
tempo. Muitas vezes a pressão do deadline propicia um desajuste do processo e 
das decisões, assistindo-se a sobreposições e ruturas de políticas locais, nomea-
damente nas questões ambientais ou na programação e construção de equipa-

24. Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration. 
Londres: Routledge, p.10
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22. Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), pp.81-96

23.Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), pp.81-96

25.Idem, p.36
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mentos. 

Apesar do esforço colocado em alguns projetos, tem-se tornado cada vez 
mais reconhecido que os eventos não garantem a regeneração urbana por si 
só, mesmo quando são bem programados. Para garantir um efeito durador que 
optimize e capitalize os benefícios provocados por um megaevento é necessário 
garantir a eficiência destas transformações tendo por base um plano mais amplo 
que assegure o bom funcionamento do espaço urbano alvo da intervenção. 

3.2 Impacto socioeconómico

Como foi referido anteriormente, um dos principais benefícios de organizar 
um megaevento reside no potencial impacto positivo no crescimento da econo-
mia local. Apesar do exposto, a identificação dos impactos económicos gerados 
pelos megaeventos revela-se uma tarefa difícil, visto que não é fácil distinguir entre 
ganhos diretos e indiretos. 

É difícil relacionar os valores de crescimento económico da região com um 
evento de tão curta duração, dado que, estão muitas vezes também associados 
outros fatores externos ao evento. No imediato, o crescimento económico durante 
a realização de um evento pode ser entendido como a diferença entre o custo 
associado à sua organização e à construção das infraestruturas que lhe estão 
associadas e os ganhos gerados pelo evento. É necessário ter em conta que as 
receitas provenientes de visitantes, patrocínios, direitos televisivos ou da atração 
internacional gerada não revertem necessariamente para o desenvolvimento local 
da economia porque podem ser utilizadas para cobrir todos os custos relaciona-
dos com a organização do evento.26

É também necessário ter em conta que, apesar do evidente aumento do 
número de visitantes, este pode não ser exclusivamente motivados pelo evento e, 
como tal, nem todas as receitas associadas ao turismo podem ser consideradas 
na análise do crescimento económico da região.

É igualmente importante perceber que apesar de um megaevento gerar no-
vos empregos, as alterações aos níveis de empregabilidade têm que ser cautelo-
samente analisadas. As principais questões a serem colocadas são: que tipo de 
postos de trabalho vão ser criados, qual a sua duração e a quem se destinam. Os 
níveis de empregabilidade estão relacionados muitas vezes com o crescimento 
dramático da atividade de construção e pela expansão do setor de serviços geran-
do emprego precário, a tempo parcial e de baixa remuneração. 

A visibilidade internacional obtida durante o evento é também um fator im-
portante na análise do crescimento económico. Apesar de o evento se realizar num 
tempo muito curto, a projeção da imagem da cidade que daí resulta pode ter , e  
deseja-se que tenha, consequências a longo prazo.

Assim, podem ser lidas duas vertentes que refletem o impacto económico 
de um evento.

A primeira vertente diz respeito aos contributos económicos de um megae-
vento a curto prazo. Este crescimento pode verifica-se devido ao impulso gerado 
pelas necessidades do evento, mas pode perder força num curto espaço de tem-
po. É por isso difícil medir o impacto quando analisados fatores apenas associados 
a este processo.27  

A segunda vertente prende-se com o benefício de que a região anfitriã de 
um megaevento é alvo a longo prazo. O facto de passar a ter mais importância em 

26. Malfas, M., Houlihan, B. 
and Theodoraki, E. (2004). 
Impacts of the Olympic 
Games as mega-events.
Proceedings of the ICE - 
Municipal Engineer, 157(3), 
pp. 209-220
27.Ibidem



15

Estado da Arte : Regeneração urbana e megaeventos

termos turísticos ou se tornar mais atrativa para investidores, pode ser considerado 
um resultado indireto que decorre da realização de um evento. Só uma leitura aten-
ta efetuada num período de tempo longo, permite efetivamente avaliar a natureza e 
dimensão do impacto económico provocado por um evento numa cidade e numa 
região. 

3.3 Impacto Sociocultural

Segundo Müller (2014)28 os benefícios sociais surgem frequentemente como 
bandeira e justificação para a receção de megaeventos. 

Um dos principais temas associados ao impacto sociocultural de um me-
gaevento é a promoção da imagem da cidade. O orgulho nacional, em especial 
no contexto da realização de eventos desportivos, assim como a promoção de 
estilos de vida saudáveis e a promoção cultural, são outras melhorias sociais que 
se associam à realização de grandes eventos. Segundo Horne (2007), as pessoas 
participam nos eventos pela oportunidade de entretenimento, mas também pela 
componente social e festival que permite quebrar a rotina diária.29

Apesar de ser discutível a afirmação de que os megaeventos realmente pro-
videnciam benefícios socioculturais para a região anfitriã é certo que muitas vezes 
estes eventos atraem o interesse e a participação local, por exemplo, por via de 
programas de voluntariado. O reforço das tradições, valores regionais e o aumento 
do espírito de comunidade são também fatores socioculturais positivos resultantes 
destes eventos.

Apesar dos aspetos positivos enunciados, é fundamental perceber também 
alguns dos aspetos negativos. O evento intrusivo afeta vários aspetos da vida quo-
tidiana local, tais como a habitação, emprego, lazer, transporte, direitos humanos e 
capacidade de representação, expressão e participação democrática.

A renovação de uma área da cidade pode gerar uma transformação do perfil 
social, assistindo-se a uma substituição de uma classe social mais desfavorecida 
por uma classe média, através de processos de gentrificação.30 Entende-se então 
que os megaeventos podem criar uma estrutura urbana muito desigual, que fa-
vorece a descriminação por classes. Nestes casos, da oportunidade criada pelo 
evento resulta não a resolução efetiva de um problema, mas sim a sua transferên-
cia de uma parte da cidade para a outra.

Na verdade, na maioria das vezes, são as comunidades locais que expe-
rienciam os efeitos negativos gerados pelo evento. Se por um lado as populações 
são ‘obrigadas’ a sair por forma a viabilizar condições de concretização do evento, 
por outro lado, assiste-se a um fenómeno de valorização do solo das áreas envol-
ventes que não favorece a manutenção de uma população mais desfavorecida. O 
processo de gentrificação induzido por um evento de tamanha escala é um dos 
fenómenos que tem vindo a verificar-se frequentemente nas cidades anfitriãs de 
megaeventos, sobretudo, e paradoxalmente, quando na génese e centro do pró-
prio processo de candidatura se elege a estratégia de regeneração urbana.31

Para uma melhor prática sociocultural é impreterível ter em consideração no 
planeamento de megaeventos o potencial contributo das comunidades locais, 32 
estimulando e apoiando a sua participação nas diferentes fases do processo.Se-
gundo Horne (2007), uma efetiva avaliação dos impactos sociais e uma ampla dis-
cussão pública antes da apresentação da candidatura são condições necessárias 
para se obter o apoio do público e resultados mais democráticos.33 

28. Müller, M. (2015). The 
Mega-Event Syndrome: 
Why So Much Goes Wrong 
in Mega-Event Planning 
and What to Do About It. 
Journal of the American 
Planning Association, 81(1), 
pp.6-17.
29. Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports 
Mega‐Events.  Leisure 
Studies, 26(1), p.81-96
30. Essex, S. and Chalkley, 
B. (s/data). Mega-events as 
a strategy for urban regen-
eration, lente d’ingrandi-
mento, pp.18-29
31. Silvestre, G. (2008). The 
social Impacts of Me-
ga-Events: Towards a 
Framework. Esporte e So-
ciedade, 10, p.2
32.  Essex, S. and Chalkley, 
B. (s/data). Mega-events as 
a strategy for urban regen-
eration, lente d’ingrandi-
mento, pp.18-29
33. Horne, J. (2007). The 
Four ‘Knowns’ of Sports Me-
ga-Events. Leisure Studies, 
26(1), p.81-96
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Em conclusão, os eventos podem ser vistos de duas formas no que toca ao 
seu impacto sociocultural: por um lado como forma de unir a comunidade, inspirá
-la e fazer os seus cidadãos sentirem-se integrados, por outro lado enfraquecem 
e desconectam a comunidade e os seus laços de vizinhança que já foram sendo 
assimilados ao longo de várias gerações. 

4. Jogos Olímpicos – de panegyris a megaevento

A origem dos Jogos Olímpicos remonta à Grécia antiga, onde eram celebra-
dos estes eventos desportivos e culturais dedicados aos deuses gregos. Apesar 
dos últimos Jogos clássicos terem sido realizados em 393 D.C.,34 o seu conhe-
cimento e o seu significado ainda hoje estão bastante presentes na consciência 
Europeia. 

 Os Jogos Olímpicos da era moderna nascem da visão de Pierre de Cou-
bertain35 que por volta de 1890 começou uma campanha, bem-sucedida, de re-
vitalização da ideia dos Jogos como forma de explorar e potenciar as dimensões 
democráticas e internacionais do desporto.

Do Congresso realizado em 1894, nasce uma organização designada Co-
mité Olímpico Internacional (COI). Esta nova organização tinha como missão o 
restabelecimento dos Jogos Olímpicos com base na criação de um festival inter-
nacional com competições para desportistas amadores. Assim, competia-lhe a 
definição dos princípios e regras de funcionamento que orientariam a realização 
do evento.

Essencialmente, procurava-se trazer de volta um evento cultural antigo de 
grande importância não só para a civilização grega, mas para toda a Europa. A 
estratégia de fazer renascer os Jogos baseava-se na ideia romantizada da “noção 
dos Jogos como panegyris – uma assembleia festiva onde toda a gente se encon-
trava para participar em rituais religiosos, competições desportivas e performan-
ces artísticas”.36

Em 1898 realizaram-se os primeiros Jogos modernos. Profundamente mar-
cados pelo legado da Grécia Antiga, os Jogos realizaram-se em Atenas, no país 
fundador. Muitos dos desportos originais foram incluídos nesta ocasião tendo sido 
acrescentadas novas modalidades. Uma mudança significativa foi a rejeição de 
que a panegyris deveria ter uma casa permanente, que teria sido inevitavelmente 
a Grécia.37 Assim, para além dos Jogos modernos passarem a ser organizados 
por países diferentes, também passaram a ter uma maior duração do que os da 
antiguidade. 

Na Grécia antiga, o desporto e a cultura eram vistos como inseparáveis. O 
exercício pressupunha uma abordagem holística do corpo e da mente. De 1912 
a 1948, competições de arquitetura, escultura, pintura, música e literatura faziam 
parte do programa dos Jogos.38 A partir de meados do século XX, assistiu-se a 
uma redução do evento à sua dimensão física. 

É muito evidente a mudança de escala dos Jogos ao longo do tempo. Os 
primeiros Jogos contavam com a participação de atletas exclusivamente masculi-
nos de 14 países em 9 desportos diferentes. A partir de 1900 passou a ser permiti-
da a participação de mulheres aumentando significativamente o número de atletas 
em competição, e em 1920 introduziram-se os primeiros desportos de inverno. A 
partir de 1984, os Jogos deixaram de ser apenas para atletas amadores e passam 
a poder integrar também atletas profissionais.39 Hoje, participam nos Jogos Olímpi-

34.Gold, J. and Gold, M. The 
history of events: ideology 
and historiography, em 
Page, S. and Connell, J. 
(2012). The Routledge Han-
dbook of Events. Hoboken: 
Taylor & Francis, pp 119 - 
128
35. Pierre de Coubertin é 
considerado o “pai” do 
evento Olímpico moderno 
visto que foi ele quem pro-
curou retomar a antiga tra-
dição dos Jogos Olímpicos. 
O principal objectivo era 
reavivar a união dos povos 
em torno do desporto mas 
também revolucionar a 
educação no seu país. Na-
quela época a França con-
siderava o desporto um 
obstáculo da intelectualida-
de pelo que o seu objectivo 
passava por provar que a 
prática desportiva poderia 
ser uma grande aliada à 
educação e formação. 
36. Gold, J. and Gold, M. 
The history of events: ideol-
ogy and historiography em 
Page, S. and Connell, J. 
(2012). The Routledge Han-
dbook of Events. Hoboken: 
Taylor & Francis, pp 119 - 
128
37. Ibidem
38. Ibidem
39. The Olympic Museum 
Educational and Cultural 
Services, (2013). The mod-
ern Olympic Games. IOC, 
The Olympic Museum, Lau-
sanne, (3), p. 7
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cos atletas de todo o mundo - num total de 10,568 em 2012.40

 Este crescimento e expansão dá-se, maioritariamente devido a alguns fato-
res que hoje estão já implícitos na definição de megaevento. Em primeiro lugar, 
a oportunidade de  de patrocínios de grandes em-
presas.  Em segundo lugar, a evolução tecnológica que se tem verificado ao 
longo de tempo, quer nos modelos estruturais de organização, quer na mobilidade 
e comunicação física e virtual, de pessoas e informação, tem também grande res-
ponsabilidade no crescimento deste tipo de eventos.

Apesar dos vários acontecimentos negativos que lhe foram ficando associa-
dos, os Jogos Olímpicos tornaram-se particularmente atraentes para muitos países 
do mundo, independentemente da sua localização ou status económico.

 Com o desenvolvimento da televisão e dos meios de comunicação, as trans-
missões dos Jogos passaram a chegar a uma audiência sem precedentes em 
todo o mundo e, os patrocinadores destes grandes eventos veem aí uma oportuni-
dade privilegiada de publicidade. A importância dos meios de comunicação tem 
crescido a tal ponto que Horne (2007) afirma mesmo que “um megaevento não 
mediático seria uma contradição”.41 O processo de candidatura por si só, causa 
exposição suficiente para motivar a candidatura de algumas cidades à organiza-
ção dos Jogos Olímpicos.42

Para além dos fatores já mencionados, as ideias de sustentabilidade e re-
generação contribuíram de forma determinante para o crescimento deste tipo de 
eventos nos últimos anos. Em 1994, o COI adotou o princípio de que as cidades 
candidatas para os Jogos deviam também ser avaliados sobre as consequências 
ambientais dos seus planos. Este tipo de estratégia, levou a que as cidades co-
meçassem a planear a organização do evento como meio para melhorar o sistema 

40. IOC, (2013). Factsheet 
London 2012 Facts & Fig-
ures, p. 1 In: https://stillmed.
olympic.org/media/Docu-
ment%20Library/Olym-
picOrg/IOC/Olympic_
Games/Olympic_Legacy/
London_2012/Legacy/EN_
London_2012_Facts_and_
Figures.pdf

41.  Müller, M. (2015). What 
makes an event a me-
ga-event? Definitions and 
sizes. Leisure Studies, 
pp.1-16

42. Andranovich, G., Bur-
bank, M. and Heying, C. 
(2001). Olympic Cities: Les-
sons Learned from Me-
ga-Event Politics. Journal of 
Urban Affairs, 23(2), 
pp.113-131
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Figura 1.2  Crescimento do 
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nos Jogos Olímpicos 1896-
2012.
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Figura 1.3  Número de par-
ticipantes no evento Olímpi-
co 1980-2012.

urbano existente. 

A partir da análise dos fatores mais importantes para uma definição de 
Mega, Müller (2015), atribuiu uma classificação numérica generalista para todos 
os megaeventos, classificando-os em XXL (com 3 pontos), XL (com 2 pontos) e L 
(com 1 ponto). Esta classificação aplica-se a quatro grandes fatores implícitos na 
definição de megaevento: Atratividade turística (a partir do número de bilhetes 
vendidos), Importância mediática (a partir do valor dos direitos televisivos), Custo 
(a partir do custo total do evento) e transformação (a partir do capital investido).43   

ver tabela 1.1

Muller (2015)44 aplicou este modelo a uma série de eventos relativamen-
te recentes. Os resultados mostram a divisão de megaeventos em três tamanhos 
diferentes: Grandes eventos, aqueles que obtiveram uma classificação de 1 a 6 
pontos, Megaeventos, os que obtiveram classificação de 7 a 10 pontos e Giga 
eventos, aqueles que obtiveram uma classificação entre 11 e 12 pontos. É possí-
vel perceber que, à data desta análise apenas os Jogos Olímpicos de Londres se 
enquadram nesta última categoria, mas este parece ser um cenário cada vez mais 
provável à medida que estes eventos ganham ainda maiores proporções. ver tabela 1.2 

43. Müller, M. (2015). What 
makes an event a me-
ga-event? Definitions and 
sizes. Leisure Studies, 
pp.1-16
44.Ibidem

 

Giga eventos : 11–12 pontos no total 

Megaeventos : 7–10 pontos no total  

Grandes eventos : 1–6 pontos no total  

 

 

Tabela 1.   Esquema de pontuação para a classe de eventos de acordo com o tamanho, baseado no esquema de Müller em Müller, 
M. (2015). What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, pp.1-16. 

 

 

 

Tabela 2. Classificação por tamanho de alguns eventos selecionados, baseado no esquema de Müller em Müller, M. (2015). What 
makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, pp.1-16. 

Tamanho 

Atratividade 
Turística 

(Número de bilhetes 
vendidos) 

Alcance Mediático 
(Valor de venda dos 
direitos televisivos) 

Custo 
(Custo total) 

Transformação 
(Capital Investido) 

XXL (3 pontos) >3 milhões > 2 biliões USD > 10 biliões USD > 10 biliões USD 

XL (2 pontos) >1 milhões > 1 biliões USD > 5 biliões USD > 5 biliões USD 

L (1 ponto) >.5 milhões > 1 biliões USD > 1 biliões USD > 1 biliões USD 

Evento Localização Atratividade 
Turística 

Alcance 
Mediático 

Custo Transformação Total Classe 

Jogos Olímpicos de 
Verão 

Londres 2012 3 3 3 2 11 Giga 

Euro Ucránia/Polónia 2012 2 2 3 3 10 Mega 

Campeonato do Mundo 
de Futebol 

Africa do Sul 2010 3 3 2 2 10 Mega 

Expo Shanghai 2010 3 0 3 3 9 Mega 

Jogos Asiáticos Guangzhou 2010 2 0 3 3 8 Mega 

Jogos Olímpicos de 
Inverno 

Vancouver 2010 2 2 2 1 7 Mega 

Jogos da 
Commonwealth 

Delhi 2010 2 0 2 2 6 Grande 

Universiadas Kazan 2013 1 0 2 2 5 Grande 

Jogos Pan Americanos Guadalajara 2011 1 0 0 0 1 Grande 

APEC Summit Vladivostok 2012 0 0 3 3 6 Grande 

Capital Europeia da 
Cultura 

Liverpool 2008 3 0 0 2 5 Grande 

Campeonato do mundo 
de Rugby 

Nova Zelândia 2011 2 2e 0 0 4 Grande 

Super Bowl New Orleans 2013 0 1 0 0 1 Grande 

e = estimativa        

Tabela 1.1 Esquema de 
pontuação para a classe de 
eventos de acordo com o 
tamanho.
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Giga eventos : 11–12 pontos no total 

Megaeventos : 7–10 pontos no total  

Grandes eventos : 1–6 pontos no total  

 

 

Tabela 1.   Esquema de pontuação para a classe de eventos de acordo com o tamanho, baseado no esquema de Müller em Müller, 
M. (2015). What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, pp.1-16. 

 

 

 

Tabela 2. Classificação por tamanho de alguns eventos selecionados, baseado no esquema de Müller em Müller, M. (2015). What 
makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, pp.1-16. 

Tamanho 

Atratividade 
Turística 

(Número de bilhetes 
vendidos) 

Alcance Mediático 
(Valor de venda dos 
direitos televisivos) 

Custo 
(Custo total) 

Transformação 
(Capital Investido) 

XXL (3 pontos) >3 milhões > 2 biliões USD > 10 biliões USD > 10 biliões USD 

XL (2 pontos) >1 milhões > 1 biliões USD > 5 biliões USD > 5 biliões USD 

L (1 ponto) >.5 milhões > 1 biliões USD > 1 biliões USD > 1 biliões USD 

Evento Localização Atratividade 
Turística 

Alcance 
Mediático 

Custo Transformação Total Classe 

Jogos Olímpicos de 
Verão 

Londres 2012 3 3 3 2 11 Giga 

Euro Ucránia/Polónia 2012 2 2 3 3 10 Mega 

Campeonato do Mundo 
de Futebol 

Africa do Sul 2010 3 3 2 2 10 Mega 

Expo Shanghai 2010 3 0 3 3 9 Mega 

Jogos Asiáticos Guangzhou 2010 2 0 3 3 8 Mega 

Jogos Olímpicos de 
Inverno 

Vancouver 2010 2 2 2 1 7 Mega 

Jogos da 
Commonwealth 

Delhi 2010 2 0 2 2 6 Grande 

Universiadas Kazan 2013 1 0 2 2 5 Grande 

Jogos Pan Americanos Guadalajara 2011 1 0 0 0 1 Grande 

APEC Summit Vladivostok 2012 0 0 3 3 6 Grande 

Capital Europeia da 
Cultura 

Liverpool 2008 3 0 0 2 5 Grande 

Campeonato do mundo 
de Rugby 

Nova Zelândia 2011 2 2e 0 0 4 Grande 

Super Bowl New Orleans 2013 0 1 0 0 1 Grande 

e = estimativa        

Tabela 1.2 Classificação 
por tamanho de alguns 
eventos selecionados.

Giga Eventos 11-12 pontos | Megaeventos 7-10 pontos | Grandes Eventos 1-6 pontos

4.1 Palco de grandes acontecimentos 

À medida que os Jogos Olímpicos foram ganhando notoriedade, diplomatas 
e políticos de todo o mundo perceberam a importância e oportunidade que se 
apresentava com a organização do evento, dado que os Jogos Olímpicos funcio-
nam como um grande palco internacional e podem ser usados como estratégias 
de promoção e negociação. 

A associação dos jogos a uma estratégia de afirmação e legitimação de 
uma determinada orientação política tornou-se mais evidente a partir de meados 
da década de 1930, quando as nações anfitriãs passaram a ver o evento como 
oportunidade para promover o seu país e fazer propaganda ao seu regime. Ape-
sar das ameaças de boicote feitas por vários países ao regime Nazi, Berlim 1936, 
serviu como uma plataforma para a Alemanha Hitleriana estrategicamente revelar 
uma face aceitável do regime do terceiro Reich e para mascarar as suas teorias 
endémicas de supremacia racial.45 

Outros boicotes políticos, como o da crise Suez46 em 1956, ou a demonstra-
ção de dois atletas americanos contra o racismo nos Estados Unidos, que even-
tualmente levou à sua desqualificação em 1968, são exemplos disso. O caso mais 
preocupante de utilização dos Jogos Olímpicos como instrumento de intervenção 
política aconteceu em Munique1972. Pela primeira vez os jogos apresentaram-se 
como oportunidade e palco para a ação terrorista, tendo-se assistido à captura e 
posterior assassínio de reféns Israelitas por parte de um grupo terrorista Palesti-
niano. Em 1976, vários países africanos boicotaram o evento em protesto contra 
outros atletas que tinham participado em competições na África do Sul durante 
o regime do Apartheid, em 1980 os Estados Unidos da América apelaram a um 
boicote geral aos Jogos Olímpicos de Moscovo, como resposta contra a invasão 
soviética no Afeganistão e em 1984 a União Soviética boicotou os Jogos de Los 
Angeles em resposta ao boicote anterior. 

45. Gold, J. and Gold, M. 
Introduction em Page, S. 
and Connell, J. (2012). The 
Routledge Handbook of 
Events. Hoboken: Taylor & 
Francis, pp. 1 – 13

46. A crise Suez iniciou-se 
em Julho de 1956, quando 
o presidente egípcio Gamal 
Abdel Nasser decidiu na-
cionalizar o Canal de Suez, 
única ligação entre o Medi-
terrâneo e o Mar Vermelho 
e principal canal de petró-
leo dos países árabes para 
a Europa. Insatisfeitos com 
a decisão, França e Grã
-Bretanha decidiram fazer 
uma intervenção militar pu-
nitiva na região, contando 
com a ajuda de Israel. As-
sim, em Outubro de 1956, 
Israel invadiu o Sinai, penín-
sula pertencente ao Egito, e 
em Novembro as tropas 
britânicas e francesas ocu-
param a região e assumi-
ram o controlo militar sobre 
o canal. 
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Figura 1.4  Um atleta Ale-
mão acende a chama Olím-
pica na cerimónia de aber-
tura, em 1936. Ao fundo as 
bandeiras Nazis do regime 
Hitelariano.

Figura 1.5  Terroristas pa-
lestinianos nos telhados 
da Vila Olímpica em Muni-
que,1972.
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5. Evolução urbana dos Jogos Olímpicos enquanto ca-

talisador de regeneração urbana 

Cada vez mais, os megaeventos têm servido com pretexto para a comercia-
lização e regeneração de uma cidade ou parte dela. Se os primeiros Jogos Olímpi-
cos, no início do séc. XX, eram muito limitados em relação às transformações face 
à cidade que os acolhia, a evolução do evento tem-se focado na revitalização 
física, económica e social da cidade. Estes eventos são, por isso, vistos como 
muito desejáveis, emergindo num foco global de competição entre cidades. 

Apesar do contexto que atualmente enquadra e justifica uma candidatura, 
esta não foi sempre a realidade. Segundo Essex (2003)47, até 1992 o número de 
cidades que se propunham organizar o evento era relativamente baixo. A falta 
de interesse em organizar o evento observada entre 1960 e 1984 foi interpretada 
como um indicador de que os Jogos Olímpicos estavam a tornar-se demasiado 
grandes e caros para as cidades anfitriãs.48

O crescimento do número de cidades que atualmente se candidatam a aco-
lher o evento, deve-se, sobretudo à ideia de que estes são uma forma rápida, e em 
alguns casos única, de conseguir investimento e financiamento para projetos 
que, caso contrário, levariam muito tempo a completar ou a pôr em prática.

 O nível do impacto Olímpico enquanto catalisador de regeneração urbana 
nas cidades anfitriãs pode dividir-se, segundo Essex (2003), em quatro grandes 
fases que se associam a espaços temporais distintos, aos quais correspondem 
problemas, necessidades e desafios distintos. Estas fases variam ligeiramente en-

47.  Essex, S. e Brian C. 
(2003). Urban transforma-
tion from hosting the Olym-
pic Games, Barcelona : 
Centre d’Estudis Olímpics 
(UAB), p.11
48. Policy and Governance 
in Europe Research Group, 
(s/data). The Olympic 
Games: catalyst of urban 
change. Plymouth: geogra-
phy at Plymouth, s/pág.

70

60

50

40

30

20

10

0

18
96

19
00

19
04

19
08

19
12

19
16

19
20

19
24

19
28

19
32

19
36

19
40

19
44

19
48

19
52

19
56

19
60

16
64

19
68

19
76

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

19
72 20

04
20

08
20

12

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

lic
ita

çõ
es

A
te

na
s

Pa
ris

St
. L

ou
is

Lo
nd

re
s

Es
to

co
lm

o
C

an
ce

la
do

 W
W

I (
B

er
lim

)
A

nt
ué

rp
ia

Pa
ris

A
m

er
te

rd
ão

Lo
s 

A
ng

el
es

B
er

lim
C

an
ce

la
do

 W
W

II 
(T

óq
ui

o 
&

 H
el

si
nq

ui
a)

C
an

ce
la

do
 W

W
II 

(L
on

dr
es

)

Lo
nd

re
s

H
el

si
nq

ui
a

M
el

bo
ur

ne
R

om
a

Tó
qu

io
C

id
ad

e 
do

 M
éx

ic
o

M
un

iq
ue

M
on

tre
al

M
os

co
vo

Lo
s 

A
ng

el
es

Se
ou

l
B

ar
ce

lo
na

A
tla

nt
a

Si
dn

ey
A

te
na

s
Pe

qu
im

Lo
nd

re
s

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

M
os

co
vo

Lo
s 

A
ng

el
es

Se
ou

l

B
ar

ce
lo

na

A
tla

nt
a

Si
dn

ey

A
te

na
s

Pe
qu

im

Lo
nd

re
s

Atletas
10,568

Voluntários

21,000
Media

Cidades 
Finalistas

Outras 
licitações

N
úm

er
o 

de
 P

ar
tic

ip
an

te
s

50

100

150

200

250

300

350

43

80

14

0

18
96

19
00

19
04

19
08

19
12

19
20

19
24

19
28

19
32

19
36

19
48

19
52

19
56

19
60

16
64

19
68

19
76

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

19
72

20
04

20
08

20
12

A
te

na
s

Pa
ris

St
. L

ou
is

Lo
nd

re
s

Es
to

co
lm

o
A

nt
ué

rp
ia

Pa
ris

A
m

er
te

rd
ão

Lo
s 

A
ng

el
es

B
er

lim
Lo

nd
re

s
H

el
si

nq
ui

a
M

el
bo

ur
ne

R
om

a

Tó
qu

io

C
id

ad
e 

do
 M

éx
ic

o
M

un
iq

ue

M
on

tre
al

M
os

co
vo

Lo
s 

A
ng

el
es

Se
ou

l

B
ar

ce
lo

na
A

tla
nt

a

Si
dn

ey
A

te
na

s

Pe
qu

im

Lo
nd

re
s

Eventos
302

Nações
204

N
úm

er
o 

de
 n

aç
õe

s 
pa

rt
ic

ip
an

te
s 

e 
ev

en
to

s

Figura 1.6  Número de ci-
dades candidatas ao even-
to 1890-2012.



22

Megaeventos e Regeneração urbana - O caso de Londres 2012

tre outros autores como Pitts e Liao (2009), Preuss (2004) e Munclús (2007).  

Uma primeira fase que abarca o período compreendido entre 1896 (os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna) e 190449 e caraterizou-se por uma escala 
e nível de complexidade (nomeadamente em termos de organização) relativa-
mente simples. O impacto do evento na cidade era bastante reduzido, optando-se 
pela utilização de estruturas já existentes. A título de exemplo, nos Jogos de 1900 
em Paris, que integraram a World Exhibition, não houve lugar para a construção 
de quaisquer infraestruturas. Observou-se inclusivamente, que a competição da 
modalidade de natação, não foi praticada em condições ótimas mas sim nas pos-
síveis, tendo as provas sido realizadas no rio Sena. 

St. Louis, em 1904, teve contornos semelhantes. Também associado a uma 
feira mundial, o evento desportivo foi colocado em segundo plano.50 O orçamento 
atribuído a estes eventos não permitia uma organização de grande escala o que 
resultou numa fase que não deixou grande legado. 

A segunda fase identificada por Essex (2003) corresponde ao período de 
1908 a 1932. Esta fase também se carateriza pela escala reduzida do evento, no 
entanto, a sua organização alcançava um patamar de maior complexidade, impli-
cando investimento em infraestruturas. Curiosamente, Londres 1908 foi o primeiro 
evento Olímpico em que se construiu propositadamente um estádio, o White City 
Stadium, com uma capacidade de 93,000 espetadores51, no qual se vieram a reali-
zar competições em várias modalidades. Este estádio, que deveria ser desmante-
lado no final do evento, acabou por não o ser tendo em conta a opinião e pressão 
pública exercidas.52

As edições que se seguiram continuaram a facilitar as infraestruturas ne-
cessárias para a realização do evento que tinha agora uma outra escala. Nestes 
casos o orçamento do evento foi maioritariamente gasto na construção do estádio 
Olímpico que se começava a afirmar como a peça central do evento, tornando-se 
um símbolo da cultura da cidade. Desta forma, apesar de já existir investimento, 
este era centrado sobretudo na criação de condições para realização do evento 
desportivo, não se equacionando a pertinência e a oportunidade de capitalizar o 
evento em prol da cidade.

A terceira fase abarca o período imediatamente antes da Segunda Guerra 
Mundial, com a realização dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, e estende-se 
até 1956. Distingue-se das fases precedentes pelo facto de os eventos começa-
rem a ser independentes, com uma escala já significativa, implicando uma es-
trutura organizativa com alguma complexidade e a construção de um conjunto de 
infraestruturas de suporte com impacto na estrutura urbana das cidades.53 

No pós-guerra o foco alterou-se. A possibilidade de a partir de eventos pro-
mover a reconstrução das cidades mais afetadas pela guerra emergiu como o 
principal objetivo das cidades candidatas. Não será por isso coincidência que no 
período entre 1948-72 nas cidades anfitriãs se incluíram Londres, Roma, Tóquio e 
Munique.54 Assistiu-se nesta fase à emergência do conceito de Olympic quarter, 
um pedaço de cidade onde se juntavam as principais infraestruturas para realiza-
ção das atividades desportivas e acomodação de todos os participantes, que veio 
a designar-se Vila Olímpica. Berlim, procurando glorificar o governo nacionalista 
levou este conceito ao extremo com a construção de um campus de 130 hectares 
que seria utilizado como centro desportivo e cultural para as gerações futuras.55 
Segundo Liao e Pitts (2006) “apesar de controversamente ‘pintados’ pelo regime 
Nazi, os contornos urbanos destes jogos foram soberbos e não foram ultrapassa-

49. Policy and Governance 
in Europe Research Group, 
(s/data). The Olympic 
Games: catalyst of urban 
change. Plymouth: geogra-
phy at Plymouth, s/pág.
50. Pedranti, W. (2012). 
Olympics and Other Me-
ga-Events As a Tool For Ur-
ban Development. Daphne, 
p.4 
51. Gold, J. and Gold, M. 
(2011). Olympic cities. Mil-
ton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, p. 304
52. Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration 
Londres: Routledge, s/pág
53. Policy and Governance 
in Europe Research Group, 
(s/data). The Olympic 
Games: catalyst of urban 
change. Plymouth: geogra-
phy at Plymouth, s/pág.
54. Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration 
Londres: Routledge, s/pág
55. Pedranti, W. (2012). 
Olympics and Other Me-
ga-Events As a Tool For Ur-
ban Development. Daphne, 
p.6 
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dos durante muitos anos”.56  

Londres 1948 foi o primeiro evento realizado depois da Segunda Guerra 
Mundial. Muito marcado por um período de austeridade, o evento não potenciou 
grande transformação na cidade, optando-se maioritariamente pela utilização de 
infraestruturas preexistentes. 

Durante a terceira fase, a construção de estádios e instalações desporti-
vas, que passaram a ser  entendidos como peças singulares levou muitas vezes 
à emergência do problema da sobredimensão relativamente ao uso posterior ao 
evento. A ausência de planeamento e de ajuste do programa levou a custos de 
utilização e manutenção insustentáveis.

Na quarta fase identificada por Essex (2003), que corresponde temporal-
mente ao período entre 1960 e 2004, verifica-se a grande evolução do evento 
enquanto acontecimento global de grande escala, bem organizado, que passa a 
contemplar a construção de edifícios e tendo um impacto significativo na estrutura 
urbana das cidades.57 Roma 1960 foi um ponto de mudança neste percurso. Esta 
edição marcou o fim de um período de austeridade do pós-guerra, criando condi-
ções propícias para explorar o verdadeiro potencial do evento como instrumento 
de transformação urbana.58 Além da construção das instalações necessárias para 
acolher o evento, a cidade aproveitou a ocasião para fazer um conjunto de melho-
rias na infraestrutura urbana geral – construção de novas estradas e pontes; me-
lhoria na canalização de água; um novo aeroporto; melhoria no transporte público; 
rádio e telefone, entre outros.59 Tóquio levou a ideia de urbanização ainda mais lon-
ge, tendo levado a cabo um plano de desenvolvimento da cidade para dez anos, 
gastando mais de 2,4 biliões de dólares em despesas relacionadas com o evento, 
sendo que, grande parte das infraestruturas desportivas já estavam construídas.60

Alguns autores defendem a divisão desta quarta fase em vários momentos. 
Os grandes gastos associados ao evento em Roma e Tóquio levaram a uma queda 
de licitações nos anos que se seguiram, na medida em que não havia, no contex-
to internacional, capacidade de investimento equivalente.61 Refere-se a título de 
exemplo, o evento realizado na Cidade do México que não contribuiu significati-
vamente para a regeneração urbana da cidade devido à sua situação financeira. 
Apesar de se ter assistido a uma significativa redução dos custos e investimento 
associado à realização do evento, a população organizou manifestações reivindi-
cando a realização de outro tipo de intervenções capazes de melhorar o seu nível 
de vida.

Em Munique, o papel dos Jogos Olímpicos enquanto catalisador de um pro-
cesso mais vasto e profundo de regeneração urbana reimergiu. Parte da estratégia 
passou pela localização do evento numa antiga base aérea militar que se tinha 
convertido numa lixeira. A par da reconstrução desta área da cidade, a revitaliza-
ção do centro histórico promovendo o percurso pedestre e a melhoria dos trans-
portes públicos foram algumas das principais reformas deste evento.62

Montreal, em 1976, tinha como principal objetivo promover benefícios a lon-
go termo para a comunidade, a partir da criação de novas infraestruturas despor-
tivas, e procurando criar um novo nicho de mercado na área do turismo associado 
ao desporto. Apesar das boas intenções, durante o período de construção houve 
um grande aumento da inflação o que levou a que se ultrapassasse largamente o 
orçamento previsto deixando a cidade com uma dívida de 1,2 biliões de dólares 
que levou mais de duas décadas a ser regularizada.63

56. Pedranti, W. (2012). 
Olympics and Other Me-
ga-Events As a Tool For Ur-
ban Development. Daphne, 
p.6 
57. Policy and Governance 
in Europe Research Group, 
(s/data). The Olympic 
Games: catalyst of urban 
change. Plymouth: geogra-
phy at Plymouth, s/pág.
58. Gold, J. and Gold, M. 
(2011). Olympic cities. Mil-
ton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, p.304 
59. Smith, A. (2012). Events 
and urban regeneration 
Londres: Routledge, p.50
60. Pedranti, W. (2012). 
Olympics and Other Me-
ga-Events As a Tool For Ur-
ban Development. Daphne, 
p.7.
61.Ibidem  
62. Idem, p.8

63. Gold, J. and Gold, M. 
(2011). Olympic cities. Mil-
ton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, p.305
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As implicações financeiras de organizar os Jogos Olímpicos tornaram-se tão 
proeminentes depois de Montreal , que na licitação para os jogos de 1984 Los An-
geles foi a única cidade candidata,64 a única ocasião pós-Segunda Guerra Mundial 
na história em que não houve concorrência para organizar os jogos. A candidatura 
de Los Angeles baseou-se na captação de subsídio privado como única fonte de 
financiamento do evento, sem que os contribuintes tivessem de suportar qualquer 
custo da sua realização. O resultado foi um lucro de 225 milhões de dólares que 
impulsou um novo interesse no evento.65

Segundo Pedranti (2012), Barcelona, em 1992, aproveitou a realização dos 
Jogos Olímpicos para pôr em marcha um processo de regeneração, resgatando 
um plano existente que tinha sido abandonado devido ao pouco desenvolvimento 
observado durante o período de Franco.66 A utilização de 83% do orçamento do 
evento em investimento urbano, em vez de desportivo, permitiu a reestruturação 
da rede ferroviária, a criação de uma estrada marginal, a construção da nova Vila 
Olímpica e da marina, assim como a renovação de 5km de linha de costa que 
transformaram permanentemente a cidade, tendo-se assistido à passagem de um 
ambiente industrial em declínio para um popular destino turístico.67

Em 2000, Sidney focou-se na questão da sustentabilidade ambiental, pro-
movendo a reciclagem, energia solar e refrigeração controlada. Foram construí-
das, tal como na maioria dos anteriores eventos, estradas, vias rápidas e hotéis, 
entre outros. As infraestruturas desportivas, por não terem sido pensadas para 
além do tempo de vida do evento, entraram em declínio.68 Dada a sua importância 
e dimensão, têm vindo a ser alvos de uma nova estratégia de planeamento.

Em 2004, Atenas levou a cabo uma estratégia de regeneração que se de-
sejava capaz de abarcar toda a cidade. Um aeroporto obsoleto foi reconvertido 
num parque de desporto e recriação; a linha de costa foi reconstruída; novas li-
nhas de metro e ferroviárias foram instaladas; e alguns artefactos arqueológicos 
restaurados, levando a que o custo do evento fosse quatro vezes mais do que o 
planeado.69As infraestruturas desportivas têm também vindo a levantar questões 
em termos da sua sustentabilidade, estando na sua maioria num estado de declí-
nio profundo. 

Pequim 2008 focou-se no embelezamento da cidade e na melhoria da qua-
lidade ambiental, promovendo a criação de parques e centros de reciclagem de 
água, mas pecou por uma visão estritamente economicista do evento. A estratégia 
de promoção da China como uma nova força mundial sobrepôs-se, segundo Gola 
(2011), aos interesses da população, tendo gerado um grave problema social re-
sultante da necessidade de desalojar cerca de 1,5 milhões de pessoas.70 O facto 
de não ter um orçamento definido para o evento, aliado à estratégia de valorização 
e de afirmação, levou à criação de infraestruturas arquitetónicas icónicas como 
o Birds Nest, o nome dado ao estádio Olímpico da autoria da dupla Herzog & de 
Meuron.

Resumidamente, a evolução urbana do evento Olímpico enquanto catalisa-
dor de regeneração atravessa quatro grandes fases com um aumento progressi-
vo na sua escala, complexidade e notoriedade. ver tabela 1.3 
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65. Pedranti, W. (2012). 
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p.10
66. Gold, J. and Gold, M. 
(2011). Olympic cities. Mil-
ton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, p.307
67. Pedranti, W. (2012). 
Olympics and Other Me-
ga-Events As a Tool For Ur-
ban Development. Daphne, 
p.12
68.Ibidem
69. Gold, J. and Gold, M. 
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ton Park, Abingdon, Oxon: 
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  oãreV ed socipmílO sogoJ
 sovon mes e sodazinagro lam ,alacse aneuqeP )4091-4981( 1 esaF

desenvolvimentos. 
 aneuqeP )2391-8091( 2 esaF escala, melhor organizados e com construção 

propositada de infraestruturas desportivas. 
 ,alacse ednarG )6591-6391( 3 esaF bem organizados e com construção 

propositada de infraestruturas desportivas com algum 
impacto na estrutura urbana. 

 ,alacse ednarG )2102 -0691( 4 esaF bem organizados e com construção 
propositada de infraestruturas desportivas com impacto 
significativo na estruturas urbanas. 

Tabela 1.3 Síntese das vá-
rias fases do evento Olím-
pico.

Em síntese:

Este capítulo revelou-se pertinente para assegurar as bases para o trabalho 
que se propõe realizar. O entendimento das definições de regeneração urbana e 
megaevento  formaram a condição base para a posterior compreensão de como 
estes conceitos se relacionam. Uma revisão histórica dos princípios do evento 
Olímpico assim como uma perspetiva evolutiva do seu crescimento ao longo dos 
anos permitiu perceber a crescente importância que o evento assume na socie-
dade contemporânea, o que reforçou a necessidade de estudar e refletir sobre os 
processos regenerativos que se geram a partir destes eventos. Só percebendo a  
ascensão dos Jogos Olímpicos enquanto catalisadores de regeneração urbana se 
poderão estudar as estratégias aplicadas e assegurar um entendimento das boas 
e más práticas de planeamento destes eventos no futuro. 
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Evolução da aproximação à regeneração no Reino Unido 

Regeneração e decadência são palavras-chave para a compreensão das 
cidades contemporâneas. As forças que transformaram a economia britânica de 
uma base agrícola para uma base industrial durante os sécs. XVIII e XIX implica-
ram uma profunda redistribuição populacional e lançaram as fundações para a 
criação de uma sociedade urbana.71

As cidades foram obrigadas a transfigurar-se devido às necessidades cria-
das pelos novos habitantes, mas também devido à emergência de novas tecnolo-
gias. O grande desenvolvimento industrial determinou profundas transformações 
do tecido social, económico e ambiental das cidades, ainda hoje percetíveis em 
pequenos núcleos mas também em grandes metrópoles, como Londres. 

Um conjunto diversificado de circunstancias ditou uma profunda mudança 
das políticas de planeamento urbano, tendo-se assistido à passagem de um pla-
neamento assente no controlo do crescimento urbano e da distribuição equilibrada 
de funções, para um planeamento assente na reorganização e qualificação do 
tecido existente. 

Para o entendimento deste processo foi crucial compreender como é que a 
necessidade de regeneração surgiu no Reino Unido assim como os seus contor-
nos ao longo das últimas décadas. Por esse motivo, este capítulo explora os pro-
cessos regenerativos no Reino Unido a partir de três grandes marcas temporais.

A primeira diz respeito a uma análise histórica das principais políticas e 
iniciativas levadas a cabo entre o final da Segunda Grande Guerra e o início do 
mandato de Margaret Thatcher enquanto Primeira-ministra.

A segunda analisa o crescimento urbano e as iniciativas regenerativas leva-
das a cabo durante o governo de Thatcher. Devido ao propósito deste trabalho, 
serão focadas principalmente as iniciativas levadas a cabo em East London, 
onde tem lugar o Parque Olímpico. Alguns projetos de grande escala como as 
London Docklands e o Thames Gateway são alvo de uma importante investigação 
para entender até que ponto podem ter influenciado a estratégia implementada no 
plano Olímpico de Londres e por isso serão aprofundados no capítulo subsequen-
te.

A terceira e última parte deste capítulo explora os processos de regenera-
ção mais recentes, a partir do governo de Tony Blair. Iniciativas como a Stratford 
City Challenge tornam-se importantes para compreender os motivos pelos quais a 
candidatura Olímpica escolheu este local.

6  Final da Segunda Guerra Mundial e a reconstrução do Rei-
no Unido

 Este período foi muito marcado pelos efeitos e repercussão deixados pela 
guerra em várias cidades do Reino Unido, particularmente ao longo da costa Sul e 
em Londres.72  A principal preocupação urbana deste período era a reconstrução 
das cidades e vilas britânicas que tinham sido dizimadas, o que levou à necessi-
dade de construção de habitação. Londres tinha mais de um terço da sua área 
habitacional destruída ou danificada.73 

 No período que se seguiu à guerra havia uma crença forte de que, para 
se conquistar a paz era necessário erradicar a pobreza e regular a economia. 
Este contexto criou uma cultura de cooperação entre os partidos políticos e foram 

71. Tallon, A. (2010). Urban 
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ban Regeneration: Learn-
ing from the British Experi-
ence. Calgary: University of 
Calgary, Faculty of Environ-
mental Design, pp. 9-17
73.Smith, N. (2009). Regen-
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tinuing experiment. Lon-
dres: Hewdon Consulting 
,s/pág
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estas mudanças fundamentais que criaram as bases para as várias décadas que 
se adivinhavam de políticas urbanas regenerativas.74 

 Os problemas urbanos ligados à condição física das habitações e o cres-
cimento urbano sem restrições, aliados ao facto de que quase quarto milhões de 
casas no Reino Unido tinham sido danificadas ou destruídas75 e à ocorrência de 
um fenómeno designado baby boom (consequentemente aumentando a popula-
ção), obrigou ao planeamento de grandes complexos habitacionais. 

 Imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, o governo central 
procurou melhorar o que se considerou serem os dois principais problemas da 
expansão urbana e da habitação sub-standard com três políticas centrais desig-
nadas New Towns; Green Belts; e Redesenvolvimento habitacional.

 6.1 New Towns, Green Belts, Redesenvolvimento habitacional e 

outras iniciativas 

 Inspiradas pela tradição do Reino Unido e pelo movimento das cidade-
jardim de Ebenezer Howard e Patrick Abercrombie,76 as New Towns foram desen-
volvidas pela New Town Development Corporation (NTDC)77 ou patrocinadas pelas 
autoridades de planeamento local.

A primeira geração de New Towns foi construída em forma de anel à volta de 
Londres com o objetivo de alojar a população afetada pelos bombardeamentos da 
guerra. 78 Foram também construídas algumas New Towns em regiões deprimidas 
como no Sul do País de Gales e na Escócia com o objetivo de garantir a distribui-
ção equilibrada da indústria pelas várias regiões do Reino Unido. 

74.Tallon, A. (2010). Urban 
regeneration in the UK. Lon-
don: Routledge, p.31
75.Idem,p.32
76.Ibidem
77.Smith, N. (2009). Regen-
eration in the UK - a con-
tinuing experiment. Lon-
dres: Hewdon Consulting, 
s/pág

78.Ibidem
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A segunda geração foi levada a cabo já na década de 1960 como resposta 
ao elevado crescimento populacional de algumas das grandes cidades provin-
ciais.79

As cidades eram planeadas para populações de 20,000 a 60,000 habitantes 
e eram normalmente construídas em greenfields.80 81   As New Town eram autossu-
ficientes e exibiam uma mistura de empregos e comodidades sociais, tendo ainda 
o objetivo de misturar classes sociais dentro dos bairros, refletindo o espírito de 
comunidade desenvolvido durante o período de guerra.82  Esta nova política foi 
bem aceite no parlamento e, na prática foram construídas 28 New Towns nas duas 
grandes fases de construção.83 

Apesar dos políticos na altura terem tido uma reação positiva à construção 
das New Towns, a avaliação do modelo levantou várias questões. Identificavam-se 
como problemas a quantidade massiva de infraestruturas necessárias para a cria-
ção destes lugares84, além do facto de alguns habitantes experienciarem efeitos de 
exclusão e monotonia. Para além do exposto, este processo de desenvolvimento 
suburbano contribuiu significativamente para o declínio do centro da cidade.85  

O ministro da habitação e os governos locais iniciaram o Green Belt Cir-
cular em 1955.86 Os Green Belt eram um limite, uma fronteira a partir da qual se 
pretendia  conter as áreas urbanas, limitando o seu crescimento. Com os Green 
Belts não só se promoviam cidades compactas87, como se restringia o desenvol-
vimento caótico e o crescimento descontrolado, preservando áreas agrícolas e 
comunidades rurais. 

Evitar a fusão de cidades vizinhas, ajudar a salvaguardar a paisagem rural 
da invasão citadina; preservar o caráter das cidades históricas; e ajudar na rege-
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85.Smith, N. (2009). Regen-
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neração das cidades, incentivando a reciclagem de terrenos urbanos abandona-
dos eram alguns dos objetivos desta política.88 

A primeira proposta oficial para a criação de um Green Belt foi feita pelo 
Greater London Regional Planning Committee (GLRPC), em 1935. Em termos políti-
cos, Londres foi a primeira cidade a estabelecer um Green Belt, em 1938, apoiado 
por Patrick Abercrombie.89 Mais uma vez, era aplicado um mecanismo de conten-
ção, podendo ser evocada uma referência ao movimento das cidade-jardim. 

 A política dos Green Belt nasce sobretudo das preocupações que foram 
levantadas com o crescimento dos programas de construção de habitação e da 
forma como estes estavam a apoderar-se das terras em volta das cidades. Hoje, 
existem cerca de 14 Green Belt que cobrem aproximadamente13% da Inglaterra. 
A maior implicação desta política é a exigente restrição no crescimento urbano, so-
brecarregando as áreas urbanas e impedimento o desenvolvimento económico e 
habitacional em volta das cidades.90

A terceira grande política deste período engloba os processos de redesen-
volvimento habitacional, assim como a limpeza e reconstrução de áreas de cons-
trução ilegal.91

Apesar das dificuldades financeiras do país depois da guerra, o governo 
respondeu com um programa massivo de intervenções públicas para a construção 
de habitação. Grande parte desta habitação foi construída por autoridades locais 
– o stock da habitação social aumentou de 10% para 26% em 15 anos até 1961.92 

A ideia de construir casas de baixa densidade para evitar a sobrelotação 
destas áreas levou à exaustão de terrenos nas grandes cidades, que se viram 
obrigadas a construir habitação de maior densidade.

Os problemas urbanos estavam ainda muito ligados à pobreza que se fazia 
sentir. A diferença entre ricos e pobres era cada vez maior e as áreas que mais 
sofriam deste problema eram os interiores da cidade por contraposição ao subúr-
bio.93 As políticas começaram, por isso, a focar-se na melhoria, reabilitação e 
renovação de habitações antigas. 

A incapacidade das políticas e ações do Estado para aliviar o desemprego 
e para lidar com distúrbios raciais e economias locais falhadas, fomentou a crença 
de que o sistema de planeamento do Estado era incapaz e ineficiente.94 Para com-
bater esta crença as novas iniciativas criadas focavam-se na luta pela igualdade 
social e na erradicação dos principais problemas urbanos. Dentro destas desta-
cam-se as seguintes políticas.   

O Urban Program (1978)95 marcou o início de uma nova política urbana no 
Reino Unido, que não se limitava às iniciativas de planeamento de habitação.96 Foi 
proposto com o intuito de apaziguar as tensões sociais em algumas das regiões 
mais problemáticas das cidades e diminuir a diferença económica dos vários gru-
pos, incentivando através de fundos os esquemas relacionados com a educação, 
serviços urbanos e sociais.

Começaram a nascer projetos de iniciativas comunitárias que pretendiam 
gastar poucos recursos financeiros, mas provocar fortes impactos em populações 
privadas.97 Sentiu-se uma mudança da ênfase na abordagem à reconstrução que 
tinha sido a base da política urbana até então. A “descoberta” da inner city 98 levou 
às primeiras tentativas de estratégicas de regeneração que se focavam em pro-
blemas urbanos como o aumento da pobreza; as necessidades de habitação; o 
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baixo rendimento e o desemprego; a crescente perda de postos de trabalho nas 
áreas urbanas; as concentrações de minorias raciais nos grandes centros urba-
nos, entre outros.99  

 O White paper: A Policy for the Inner Cities, de 1977, que deu origem ao 
Inner Urban Areas Act (IUAA), em 1978, tinha como intenção dar poder às auto-
ridades locais da inner city para estimular o desenvolvimento económico dada a 
situação turbulenta e instável em que se encontrava a economia do Reino Unido.100 
Depois desta publicação, a visão do governo em relação aos problemas urbanos 
mudou: o declínio urbano e a privação eram agora vistos como o resultado de um 
grande número de fatores, incluindo o mal-estar da economia e o declínio físico 
das áreas urbanas, entre outros fatores sociais já referidos.101

O conceito do Partnership Programme que evoluiu a partir do White Paper, 
teve como alvo, inicialmente, sete áreas que se encontravam num estado de de-
clínio considerável, incluindo algumas em Londres como as Docklands, Hackney, 
Islington e Lambeth.102   O principal objetivo desta iniciativa era direcionar esforços 
e recursos financeiros de parcerias entre os setores público e privado para serem 
investidos na inner city, que estava em necessidade crítica de regeneração.

Em 1979, o país viu a eleição de um governo radicalmente Conservador, 
com Margaret Thatcher como líder, alterando-se, mais uma vez, a visão sobre o 
papel do governo na resolução dos problemas urbanos, representando uma gran-
de mudança da aproximação à regeneração e política urbana no Reino Unido, que 
iria caraterizar os anos seguintes. 
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102.Ibidem

7  Thatcherismo 103 e a regeneração empreendedora  

O governo de Margaret Thatcher, designado por Thatcherismo, introduziu  
grandes mudanças nas políticas do planeamento urbano definidas para as inner 
cities, sendo o principal catalisador dessas transformações o White Paper, de 
1977, no qual se atribuía como razão para a degeneração de algumas zonas das 
cidades o declínio dos estabelecimentos económicos.104  Este período carate-
riza-se por uma resposta política ás condições económicas e sociais da época 
num contexto particularmente difícil marcado pela crise do petróleo em 1973-4,105  

acentuada pelo reduzido orçamento do governo Conservador em 1981 e pelo mau 
momento de desinvestimento industrial, resultando no aumento significativo da 
taxa de desemprego.106 

O tema dominante dentro desta mudança ideológica foi a emergência da 
filosofia New Right, que enfatizava uma versão económica de Liberalismo, real-
çando o papel do setor privado na riqueza geral e os perigos morais e económicos 
dos grandes setores públicos e outras formas de ação coletiva.107  O desmantela-
mento do sistema welfare e a privatização das industrias nacionais foram algumas 
das medidas tomadas pelo governo de Margaret Thatcher. 

Acima de tudo, este período foi caraterizado por um forte empreendedoris-
mo imbuído de filosofias neoliberais, de parcerias público-privadas, processos de 
privatização, liberalização e centralização a partir do New Right que sublinhava as 
aproximações à regeneração urbana segundo estes valores. 108

A inclusão do setor privado nos projetos de revitalização urbana e a ideia de 
que o governo central não deveria fornecer todos os recursos para a regeneração 
desejada levou ao nascimento de uma cultura enterprise109 , introduzida pionei-
ramente pelo governo de Thatcher.110 O governo baseou o espetro das políticas 
urbanas na crença de que economias de mercado competitivas poderiam fornecer 
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nico, desde que Margaret 
Thatcher foi eleita líder do 
partido, em 1975, e, poste-
riormente, o estilo do gover-
no de Thatcher, no período 
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soluções igualitárias e eficientes aos problemas urbanos.

 Alguns aspetos do sistema de planeamento que tinham começado a entrar 
em declínio nos anos 70 foram desmantelados pela administração de Thatcher.111 
O aumento do desemprego e a necessidade de promover crescimento económico, 
revelaram-se questões centrais da definição das políticas do novo governo.112

O redesenvolvimento segundo esta ideia não foi, em lugar nenhum, mais 
visível do que na paisagem urbana de Londres e Nova Iorque.113  Nestas cidades, 
em particular nos anos 80, o crescimento dos serviços ligados ao setor financeiro 
e industrial geraram uma grande reestruturação do espaço urbano,  testemu-
nhando-se um boom histórico na construção de edifícios destinados a atividades 
do setor financeiro que aproveitavam as ideias liberais introduzidas por Thatcher 
em relação ao planeamento urbano.114 Segundo Tallon (2010), este big-bang lo-
calizava-se no square mile, o centro financeiro da cidade que procurava manter 
a competitividade, mas também em novas localizações estratégias como Canary 
Wharf nas London Docklands. A regeneração das London Docklands foi parte de 
uma estratégia a longo termo de planeamento da sub-região do Thames Gateway 
que continuou no novo milénio com a preparação e receção dos Jogos Olímpicos 
de 2012.115

 Assim, as Urban Development Corporations (UDC) e Enterprise Zones 
(EZ’s) do Local Government Planning and Land Act, de 1980, em conjunto com 
os Urban Development (UDG) e Urban Regeneration Grants (URG) 116, foram as 
mais importantes iniciativas que viabilizaram o processo de regeneração urbana.  
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Figura 2.4  Paul Reichmann 
mostra uma maquete da 
proposta de desenvolvi-
mento das London Do-
cklands a Margaret That-
cher, em 1988.
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7.1 Urban Development Corporations, Enterprise Zones, City Grant, 
City Challenge, Single Regeneration Budget e outras iniciativas

 As UDC’s foram introduzidas em 1980 e o principal objetivo consistia na 
conversão de edifícios e terrenos criando condições de uso capazes de fomentar o 
desenvolvimento de novas e existentes industrias. Espectava-se que esta iniciativa 
gera-se um ambiente económico atrativo, 117  e garantisse, simultaneamente, a cria-
ção de habitação e equipamentos de apoio à população de forma a incentivar as 
pessoas a trabalharem e viverem na mesma área. As duas primeiras UDC’s foram 
as London e Merseyside Docklands, seguidas de mais cinco em 1987118  e outras 
mais nos anos que se seguiram.

 As UDC’s detinham determinadas competências e níveis de decisão po-
dendo aprovar projetos dentro de áreas designadas, e tinham ao seu dispôr um 
conjunto de instrumentos sem os quais não seria possível viabilizar certas estraté-
gias. É através das UCD’s que a ideia de parceria para projetos de regeneração é 
posta em movimento.119

 As UDC’s são descritas por Parkinson e Evans (2010) como “a iniciativa 
que mais dramaticamente articulava a visão do governo – a “joia da coroa” da es-
tratégia urbana de Thatcher”.120 Estas politicas revelaram-se o expoente máximo 
do governo conservador em termos da quantidade monetária investida, da aten-
ção política e de alcance mediático recebido. As UDC’s funcionaram geralmente 
bem apesar de um início lento, mas rapidamente se tornaram alvo de críticas por 
parte das autoridades locais que desejavam parte dos orçamente substanciais 
que foram concedidos ao setor privado.
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 Outra das políticas urbanas definidas pelo Regime de Thatcher que se ca-
raterizava por uma aposta no desenvolvimento de condições de empreendedoris-
mo foi a política das EZ’s. Esta política baseava-se numa ideia proposta por Peter 
Hall em 1977, onde se propunha o estudo de áreas da cidade onde a revitalização 
tinha falhado para uma implementação de soluções radicais. Para isso, as taxas 
de legislação deveriam ser significativamente reduzidas de forma a criar um clima 
empreendedor, onde pequenos negócios poderiam prosperar e atrair outros in-
vestidores. Inicialmente foram designadas no Reino Unido onze zonas industriais, 
escolhidas por serem zonas de declínio físico e económico evidentes, nas quais 
as políticas convencionais se revelaram incapazes de implementar uma atividade 
económica sustentada.121

 As EZ’s foram criadas ao longo de um período de 10 anos, durante o qual a 
assistência financeira consistiu na isenção ou redução de carga fiscal associada 
à transformação do sítio durante um determinado período de tempo e na simplifi-
cação de procedimentos de planeamento.122 As pequenas empresas ligadas aos 
setores como a computação e manufaturação high-tech foram os principais alvos 
desta iniciativa, que pretendia que o estabelecimento destas empresas levasse ao 
crescimento regional.123  

 As EZ’s revelaram-se em parte bem-sucedidas, impulsionando o desen-
volvimento por via dos benefícios fiscais e da liberdade e agilização do processo 
de transformação urbana. Apesar desse sucesso têm sido apontadas algumas 
críticas. Salientam-se como aspetos positivos a criação de empregos e a regene-
ração física por via de terrenos e edifícios abandonados que atraíram investimento 
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para áreas em declínio.124  Alguns dos resultados negativos foram a deslocali-
zação de empresas, que se “moviam” apenas para tirar partido das ofertas da 
iniciativa, sem que tal originasse novos postos de trabalho, e o conceito de “peso 
morto”, que se referia a investimentos que teriam acontecido mesmo no caso de 
não haver as EZ’s.125  Os empregos criados falharam no número antecipado e cara-
terizavam-se por ser em part-time e de baixo rendimento. 

A combinação destes problemas levou, em 1987, à decisão do governo de 
não admitir a criação de mais Enterprise Zones, exceto em circunstâncias exce-
cionais.126 

O (UDG) e o (URG)  foram programas definidos em 1982127  com o objetivo 
de envolver o setor privado no processo de transformação e regeneração urba-
na. Os programas formularam-se partindo da ideia de que a disponibilização de 
financiamento público para projetos na inner city levava os investidores privados 
a sentirem confiança no processo, desejando envolverem-se e colaborar de forma 
mais ativa e direta nas propostas de intervenção.128 Ao Estado passava a competir 
a gestão do processo e criação de condições de partida – processuais e financei-
ras – capazes de pôr em marcha a transformação pretendida.

Tanto o UDG e o URG, ilustram bem a ênfase que o Governo colocou na 
regeneração enterprise. Em ambas as situações se contornaram os níveis de de-
cisão e estruturas em vigor simplificando e agilizando procedimentos por forma 
a viabilizar as iniciativas.129 Em 1988, foram os dois incorporados pelo novo City 
Grant, e desenvolvidos como um instrumento de política em conjunto com o pro-
grama Action for Cities.130 

É consensual que estas políticas favoreceram principalmente o setor priva-
do, e, apesar de algum impacto positivo em termos de regeneração económica, 
a complexidade e a burocracia excessiva destes programas, assim como a difi-
culdade de coordenação do governo central e local formam alguns dos pontos 
negativos destas iniciativas.131

As preocupações levantadas durante os anos 80 levaram à necessidade 
de uma reavaliação e posterior reestruturação do quadro de políticas as quais 
ganham nos anos 90, num período marcado pela substituição de Margaret That-
cher por John Major na direção do governo, um sentido estratégico mais holístico 
e localmente sensível.132

A exploração de parcerias tornou-se dominante, e a aliança de atores-cha-
ve e partes interessadas foi reforçada através da disponibilização de fundos,133  

dando-se assim uma mudança do tradicional Urban Programme, em direção a um 
sistema onde as autoridades locais eram obrigadas a criar parcerias com o setor 
privado, ou outras instituições para poderem beneficiar de fundos disponibilizados 
pelo governo.134 

Em termos económicos, o financiamento dos setores públicos e de volunta-
riado alcançou um nível semelhante ao do setor privado, o que não tinha aconte-
cido anteriormente.135

As principais iniciativas introduzidas neste período foram o City Challenge, 
anunciado em Maio de 1991, e o Single Regeneration Budget (SRB) em Abril de 
1994. Estas políticas pretendiam incorporar os residentes locais nos processos de 
decisão que afetavam a sua área.136   

 O City Challenge Fund (CCF), apesar de ser uma iniciativa de curta dura-
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ção, representou uma inovação significativa, porque permitiu que as autoridades 
locais e a comunidade tivessem um papel central no processo de regeneração. Foi 
também notável por introduzir a ideia de competição como método de atribuição 
de recursos urbanos e desenvolvimento de propostas de regeneração.

 Aos olhos do governo, vários aspetos deveriam ser demonstrados numa 
boa licitação para o fundo do CCF. Os projetos selecionados deveriam alavancar 
o investimento do setor privado; aumentar o valor dos investimentos público-priva-
dos existente; estimular a riqueza e a cultura enterprise; ampliar a provisão social; 
assim como, beneficiar a comunidade local e melhorar a sua qualidade de vida. As 
licitações tinham ainda de focar-se em áreas de grande privação.137

 Apesar do aparente sucesso, várias críticas foram apontadas ao CCF. Ain-
da que o programa tenha dinamizado a iniciativa local, tendia sempre a perpetuar 
algumas desigualdades, principalmente porque o tempo do processo de licitação 
era demasiado curto (apenas seis semanas) para as autoridades locais consulta-
rem efetivamente as comunidades, consensualizarem hipóteses de intervenção e 
assumirem um verdadeiro compromisso com a comunidade.138  

Outra vaga de críticas prendia-se com as diferentes prioridades das várias 
parcerias no que tocava à regeneração urbana e também o facto de parte signi-
ficativa do financiamento, na realidade, ser retirado de outros programas e, como 
tal, não representar uma verba suplementar. O protagonismo dado ao setor privado 
em detrimento do envolvimento das comunidades e do setor do voluntariado estará 
na raiz dos problemas que se perpetuaram nestas áreas.   

 O SRB surgiu em 1993 como um esforço para integrar todos os programas 
de regeneração num quadro único, financiando assim, a partir de um único progra-
ma todas as iniciativas do governo.139  No total foram feitas seis rondas de licitação 
entre 1994 e 2000. Estas seis rondas resultaram em 1027 propostas e 26 biliões de 
libras de financiamento.140

Definia-se como objetivo o aumento do emprego; o acesso à educação além 
de objetivos de natureza social como a melhoria da habitação e a sua manutenção; 
a criação de iniciativas de apoio às minorias éticas; e o reforço da segurança me-
lhorando a qualidade de vida da comunidade local.141

  Uma avaliação final desta iniciativa, realizada em 2007 permitiu identifi-
car um conjunto de resultados positivos e comprovar o sucesso do programa. Em 
geral, observou-se que “as atividades mais bem-sucedidas foram a melhoria do 
tecido físico da área, a reconstrução de uma comunidade e consequentemente o 
reforço da coesão social”.142  

 Apesar do aparente sucesso questiona-se o financiamento disponível para 
a regeneração urbana e o real envolvimento da comunidade nestas iniciativas,143 

que foi ilusória, restando poucas evidencias de que as comunidades mais desfa-
vorecidas tenham beneficiado destes projetos de regeneração.144  

 Ainda assim, alguns autores acreditam que esta iniciativa conseguiu atin-
gir algumas das áreas mais desfavorecidas, obtendo melhores resultados do que 
outras como as EZ’s, UDC’s e o CCF.145  Alguns dos princípios desta iniciativa foram 
adotados nas políticas pós-1997, particularmente na ideia de estratégias de rege-
neração assentes no envolvimento da comunidade e na capacidade de lidar com 
a imprevisibilidade associada aos processos de transformação urbana contempo-
rânea com flexibilidade e inovação.   
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 Outras iniciativas merecem também ser mencionadas na medida em que 
refletem uma visão mais ampla das políticas deste período: as English Partner-
ships (EP’s), o City Pride e a National Lottery.

 As EP’s surgiram em 1993, com o objetivo de promover a regeneração de 
terrenos e edifícios, através da reutilização de terrenos baldios e contaminados, 
convertendo-os em espaços destinados à localização de industrias, atividades 
comerciais e de lazer.146 As EP’s também dispunham de um enquadramento legal 
excecional atribuindo-lhe poderes de expropriação indispensáveis à compra de 
terrenos abandonados. A partir de 2009 fundiram-se com a Housing Corporation in 
England , uma agência nacional de casas de baixo custo que representa e financia 
habitação social, para formar a Homes and Communities Agency, que tem como 
objetivo a criação de comunidades sustentáveis.147

 A ideia de competitividade foi mais sentida nas iniciativas do City Pride e 
da National Lottery.  O City Pride (1993) tinha como objetivo transferir o poder da 
administração central para as comunidades locais. Concluiu-se que o sucesso do 
City Pride dependia de uma clara articulação dos benefícios para toda a comuni-
dade; da sustentabilidade das parcerias; e da transferência de competências e 
níveis de decisão para as cidades. Estas questões mantiveram-se relevantes no 
quadro do novo milénio.  Apesar de não haver um regime de financiamento especí-
fico associado ao City Pride, o objetivo era providenciar uma visão holística tirando 
partido dos fundos existentes e conseguindo recursos adicionais.148

 A National Lottery foi lançada em 1994, e partilhava muitas das carate-
rísticas das políticas urbanas dos anos 90 no que toca à forma de financiamento, 
sendo também baseada num sistema competitivo. Os fundos da National Lottery 
eram distribuídos a partir de um processo de licitação no qual muitas propostas de 
regeneração foram financiadas em parte ou inteiramente. Apesar de não ser espe-
cificamente uma “política urbana”, a National Lottery tem tido um papel significa-
tivo numa variedade de projetos de regeneração urbana no Reino Unido, nomea-
damente na área das artes, cultura, desporto (incluído na proposta de intervenção 
urbana para o evento olímpico em 2012) e ambiente.149

8  1997, New Labour e o novo milénio 

Em Maio de 1997, o New Labour e Tony Blair chegaram ao poder pela pri-
meira vez em 18 anos. Deu-se então uma verdadeira mudança na ideologia política 
associada a esta transferência de governo. Apesar de ser difícil especificar esta 
nova ideologia com claridade, é possível perceber diferenças entre o New Labour 
e o New Right de Thatcher.150   Este novo governo comprometeu-se com a ideia da 
renascença das cidades do Reino Unido. Já antes das eleições, o New Labour 
tinha referido intenções de focar-se nos problemas urbanos de uma forma mais 
coerente e assegurar que o combate à exclusão social seria uma parte importante 
da política urbana.

O New Labour simpatizou com as preocupações sociais, tendo atribuído 
particular importância à comunidade como base para ação. Resulta do exposto 
um dos elementos chave que podem ser deduzidos no Third Way, segundo o qual 
o governo do New Labour fundamentava as suas ideologias. 151 A ênfase no enten-
dimento da comunidade e dos seus deveres e direitos assim como o reforço da 
dimensão social tendo em conta a sua crescente diversidade formavam o principal 
foco desta política. Segundo Johnstone e Whitehead (2010),152 o Third Way pode 
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ser representado como “um casamento não usual e problemático dos programas 
de grande escala anti-pobreza do estado democrático do pós-guerra, com os im-
perativos económicos da política urbana neoliberal do Thatcherismo”.153

As ideias do New Labour foram aplicadas em vários contextos: Londres re-
cebeu uma nova autoridade e elegeu o presidente da câmara e outros cargos polí-
ticos regionais e locais, de forma transparente a partir de um processo de eleições. 
Além disso, o New Labour procurou, pelo menos de forma retórica, aumentar a 
relevância dos problemas ambientais. Denotou-se também uma atenção renovada 
à dimensão social para combater a exclusão social, com a criação dos Urban 
White Papers, do New Deal for Comunities (NDC), e das Regional Development 
Agencies (RDA).154

8.1 Urban White Paper, O SRB no New Labour, New Deal for 
Communities, Regional Development Agencies e outras iniciativas

Em 1998, Richard Rogers foi apontado como presidente do Urban Task For-
ce, uma organização responsável pela identificação das causas do declínio nas 
áreas urbanas, com o objetivo de recomendar soluções práticas que pudessem 
levar à regeneração sustentável dessas áreas. O seu relatório Towards an Urban 
Renaissance, publicado em 1999, continha mais de cem recomendações encora-
jando o desenho de excelência, o desenvolvimento de brownfiels 155 e apostando 
numa maior densificação urbana. Foi a partir destas recomendações que se re-
digiu o Urban White Paper delineando uma estratégia para atingir o objetivo de 
“renascimento urbano”,156 que foi de modo geral criticado pelo seu excessivo foco 
no desenho em detrimento dos fatores económicos e sociais.157  

O New Labour geriu o SRB de forma continua com a versão do governo 
anterior. As últimas duas rondas do SRB tentaram focar-se no financiamento mais 
direto de lugares com maior necessidade. Desde Abril de 2002, o SRB foi integra-
do no Regional Development Agencies Single Programme (RDASP), e os últimos 
projetos acabaram em Março de 2007, sendo que muitos não continuaram por 
causa da incapacidade de assegurar financiamento. O SRB terá falhado na re-
presentação de uma forma duradoura de sustentabilidade da política urbana. A 
avaliação final do SRB tornou clara o excessivo envolvimento e protagonismo do 
setor privado no processo de regeneração urbana.158 

 A criação do NDC resultou do relatório da Social Exclusion Unit, realizado 
em 1998. Este programa foi a resposta do governo ao problema da exclusão so-
cial e tinha como objetivo ajudar as comunidades a partir do apoio à construção 
de parcerias de renovação, eliminando os concursos e processos de competição 
para adquirir financiamento, uma das principais caraterísticas e problemas iden-
tificados nas iniciativas anteriores. Foram elegidas parcerias em toda a Inglaterra, 
num total de 39 projetos, e cerca de 1,9 biliões de libras foram investidas em 10 
anos. Estas ideias foram dirigidas a cinco áreas-chave: saúde, educação, crime e 
segurança da comunidade, habitação e ambiente.159  

  As RDA foram criadas com a finalidade de reduzir as desigualdades re-
gionais na Inglaterra.160

 Em 1999, o New Labour criou nove corpos, designados RDA’s que lidera-
riam o desenvolvimento regional na Inglaterra. As RDA’s eram responsáveis pela 
criação de emprego, por dar apoio a alguns negócios start-up e por investir nas 
áreas desfavorecidas das suas regiões.  Essencialmente, tomaram posse do traba-
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lho desenvolvido pelas EP’s, colocando o enfoque na resolução de problemas de 
habitação e no apoio à construção de comunidades sustentáveis.161

 Algumas das limitações do modelo de regeneração urbana explorada ao 
longo dos anos 80 focaram-se nas iniciativas competitivas como a City Challenge 
e o SRB. A resposta às referidas limitações manifestaram-se na reintegração das 
autoridades locais, dos setores de voluntariado e da comunidade no processo de 
regeneração urbana, que tentou dirigir os fundos às áreas mais desfavorecidas e a 
racionalização aparente das iniciativas políticas.162  

 Apesar de ser difícil afirmar conclusões firmes acerca do sucesso do New 
Labour de Tony Blair e do seu sucessor Gordon Brown, em 2007, podem ser afir-
mados potenciais obstáculos ao sucesso da política de regeneração urbana no 
Reino Unido desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao final dos anos 2000. 
Em primeiro lugar, a escala e a intensidade dos problemas urbanos, tais como a 
exclusão social e a desigualdade que continuam a representar um desafio enorme 
e multifacetado. Em segundo lugar, a crescente desigualdade regional entre o 
norte e sul do Reino Unido, além das desigualdades entre cidades e, em terceiro 
lugar, o desafio continuo e considerável de dar resposta aos problemas urbanos 
através da construção de parcerias entre diferentes atores, articulando diferentes 
níveis de governança, departamentos e iniciativas.  Encorajar a participação co-
munitária e a integração continua a ser problemático, e, apesar das sucessivas 
tentativas dos governos em responder à imensa complexidade das políticas urba-
nas, estas continuam a revelar-se particularmente difíceis de implementar.163
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 Em resumo, a aproximação do New Labour à renovação, exclusão social 
e urban renaissance, dirigiu-se sem dúvida a alguns das fraquezas das políticas 
do passado recente, especialmente no afastamento de aproximações baseadas 
em propriedade e economia. Ainda assim, algumas dúvidas ainda pairam sobre a 
capacidade do governo garantir uma regeneração urbana efetiva e duradoura.164 

Em síntese:

 As políticas urbanas no Reino Unido nos últimos 70 anos podem ser dividi-
das em três tempos específicos aos quais estão associados problemas, estraté-
gias, e políticas urbanas específicas. O final da Segunda Guerra obrigou a uma 
aposta na reconstrução do Reino Unido e no realojamento das populações vítimas 
do conflito. A ascensão de Margaret Thatcher destacou a crença e aposta de que 
o apoio ao setor privado seria a chave para a resolução de todos os problemas 
económicos e sociais. Por fim, no governo de Tony Blair, uma vez constatada a 
permanência do agudizar das clivagens e problemas sociais o enfoque redirecio-
nou-se no sentido de valorizar as comunidades. 

A cronologia apresentada seguidamente sumariza o conjunto de políticas 
urbanas praticadas no Reino Unido nas três fases referidas. 

Estudar algumas das principais políticas urbanas das últimas décadas no 
Reino Unido revelou a importância da base das estratégias de hoje, em Londres 
e em particular no plano estratégico do Parque Olímpico. A partir deste estudo é 
possível apreender várias referências a outras políticas e estudar de que forma as 
críticas apontadas a essas políticas têm vindo a ser ultrapassadas nas estratégias 
contemporâneas. Temas como o encorajamento do investimento privado, das par-
cerias público-privadas, do planeamento com base na competição, e a preocupa-
ção de estratégias com alicerces nas estruturas sociais e económicas das cidades 
continuam a ser conceitos-chave predominantes. 

164.Tallon, A. (2010). Urban 
regeneration in the UK. Lon-
don: Routledge, p.104
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Legenda 

1945 Termina a Segunda Guerra Mundial depois dos Alemães assinarem o tratado de 
rendição em Reims, a 7 de Maio de 1945. 

1946  Formam-se as New Towns depois do New Towns Act (NTA) para responder à 
escassez de habitação depois dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial.

1955 Estabelecimento do Green Belt Circular, originando a política dos Green Belts 
com o objetivo de controlar o crescimento urbano das cidades do Reino Unido.

1968 Estabelecimento do Urban Program, que marcou o início de uma série de inicia-
tivas governamentais de planeamento urbano.  

1970 Final do programa das New Towns

1972 O Inner Area Studies (IAS) foi um conjunto de relatórios em 1972 que que estu-
dou as inner areas das cidades de Liverpool, Birmingham e  Lambeth.

1977 Publicação do White Paper: A Policy for the Inner Cities , representando uma 
clara mudança no enfoque das políticas urbanas até então. É a partir deste White Paper que 
se cria do Inner Urban Areas Act (IUAA).

        Estabelecimento das EZ’s, de forma a incentivar o crescimento económico e de-
senvolvimento urbano a partir de benefícios fiscais e infraestruturais destinados sobretudo 

ao setor privado.

1978 Criação do IUAA, que levou à expansão dos fundos “às autoridades locais com 
problemas urbanos sérios para que estas pudessem participar mais efetivamente no desen-

volvimento económico das suas áreas”165

1979 Eleição do Governo Conservador para o governo inglês com Margaret Thatcher 

como primeira-ministra. 

1980 Estabelecimento das UDC’s em Inglaterra e no País de Gales 

1987 Final do programa das EZ’s

1988 Estabelecimento do City Grant, onde foram incorporados o UDG e o URG.

1991 Criação do City Challenge Fund que introduziu a ideia de competitividade para 

o financiamento de projetos de regeneração urbana

1993 Final do CCF

        Início das English Partnerships (EP’s)

1994 Estabelecimento do SRB, com objetivo de integrar todos os programas de re-
generação num quadro único.

        Criação da National Lottary

1998 Establecimento das RDA’s e do NDC focando-se mais nos problemas sociais e 
nas desigualdades regionais na Inglaterra. 

2007 Final do programa do SRB

2008 As EP’s transferindo a sua autoridade para a Homes and Communities Agency 
(HCA)

2010 Final do programa das RDA’s com o objetivo de reduzir o deficit do governo

2011 Final do programa das NDC’s

165.Department of Environ-
ment, (1978). Inner Urban 
Areas Act 1978. Londres: 
Her Majesty’s Stationery Of-
fice, s/pág
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Processos de regeneração urbana em Londres 

Tal como o nome indica, este capítulo pretende fazer uma revisão das prin-
cipais estratégias de regeneração levadas a cabo na cidade de Londres. Dividido 
em três partes fundamentais - London Docklands, Thames Gateway e East London 
- pretende-se entender de que forma estes processos regenerativos em Londres 
podem ter influenciado a estratégia levada a cabo para a realização dos Jogos 
Olímpicos em 2012. 

A primeira parte focar-se-á no projeto de desenvolvimento das London 
Docklands, uma das maiores estratégias de regeneração levadas a cabo em Lon-
dres. Começar-se-á por fazer um enquadramento histórico aos portos de Londres 
desde a formação das Docklands até ao processo de declínio. De seguida anali-
sar-se-ão alguns dos princípios de regeneração desta intervenção identificando os 
seus contornos positivos e negativos. 

A segunda parte pretende analisar o projeto do Thames Gateway também 
numa perspetiva de entender de que forma influenciou o projeto Olímpico. 

Por fim, numa terceira parte do capítulo é estudada a zona de East London 
onde se insere o parque Olímpico. Pretende-se reconhecer o estado físico da área 
antes da intervenção e compreender as caraterísticas demográficas da população 
residente numa das zonas mais desfavorecidas de Londres, para posteriormente 
analisar de que forma a estratégia Olímpica respondeu aos problemas existentes. 

9 As Docklands e os portos de Londres

9.1 Uma visão histórica: dos inícios dos portos de Lon-
dres ao pós-guerra e declínio

 O Rio Tamisa sempre desempenhou um papel importante na conexão de 
Londres ao resto do mundo. A construção de um porto durante a ocupação Ro-
mana,Londinium, reforçou o papel do rio enquanto método de troca internacional, 
levando à construção de docas e cais.166

 O porto de Londres foi alvo de várias fases de declínio e reconstrução ao 
longo dos séculos. O primeiro porto caiu em declínio em 410DC. Seguiram-se as 
invasões Anglo-Saxónicas que se instalaram a Oeste da cidade Romana, crian-
do um novo porto (Lundenwic) que prosperou durante os sécs. VII e VIII, até ser 
atingido por ataques vikings no séc. IX.167 Em 900DC a cidade entrava numa fase 
de crescimento, mas, quase um século de prosperidade e paz acabou quando 
foi atacada de novo, ficando sobre domínio Dinamarquês.168 Em 1066, o curso 
da história foi novamente alterado com invasores da província da Normandia em 
França, que tiraram partido do porto, agora parte de outra rede de troca. O Porto 
medieval parecia crescer em força e a população aumentava quando a praga Bu-
bónica, conhecida como peste negra, chegou à Europa. A epidemia foi tão grave 
que reduziu a população de Londres a metade em apenas um ano.169

 À medida que as tecnologias marítimas evoluíram, os mercadores euro-
peus partiram em viagens de descoberta e a população Londrina começou no-
vamente uma fase de crescimento tal como as atividades no porto. A expansão 
do porto e a revolução industrial e comercial transformaram as zonas rurais em 
áreas urbanas densamente povoadas, causando uma rápida expansão e con-
gestionamento.170 O crescimento exponencial do porto e o valor do Tamisa como 

166. Leitura no Museu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente
167.In, http://www.portci-
ties.org.uk/london/server/
show/ConNarrative.37/
chapterId/458/The-early
-port.html [consultado a 28 
de Dez. de 2015]
168.Leitura no Meseu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente
169.Ibidem
170. S.K.A., N. (1991). Lon-
don docklands : past, pres-
ent and future : an illustrat-
ed guide to glorius history, 
splendid heritage and dra-
matic regeneration in East 
London. Londres: London 
Docklands Corporation, p.1
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ponto de entrada e saída de Londres levou à descoberta de novos mundos e da 
colonização, mas os avanços na navegação começaram a tornar difícil a chegada 
de mercadoria à City171. Este facto, aliado ao grande incêndio de 1666 levou à ex-
pansão da cidade para Este. No final do séc. XVIII, a    expansão colonial levou à 
criação de novas docas como a East India Dock e a um crescimento significativo 
da população (cerca de 50%), entre 1800 e 1830.172 Geraram-se novas necessi-
dades de alojamento, formando-se um ambiente ainda mais esgotado, marcado 
pelas fracas condições de habitação e salubridade.173

O império colonial e a rede de atividades que ligavam a Grã-Bretanha ao 
resto do mundo, assim como o facto de ser uma supremacia financeira levou-a a 
tornar-se numa região particularmente importante no contexto internacional, mas, 
no final do séc. XIX, esta situação começou a mudar, assistindo-se a um novo pe-
ríodo de declínio para o país e para as Docklands, que se agravou à medida que 
a competição com outros portos Britânicos e Europeus se acentuava. O início do 
séc. XX viu um aumento de trocas e capital o que permitiu a construção da nova 
King George V Dock, mas, em 1914, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha 
adiando a construção da nova doca e de outros projetos. Quando a guerra final-
mente acabou retomou-se o negócio nas Docklands assim como os trabalhos que 
tinha sido postos em espera.174

Na década que se seguiu à Primeira Grande Guerra, Londres e as Docklands 
começaram a recuperar lentamente dos efeitos do conflito armado e a Grã-Breta-
nha aumentava significativamente as trocas com os Estados Unidos o que se refle-
tiu nos muitos negociantes que começavam a investir em industrias de manufatura-
ção europeias. Com o Wall Street Crash175 estes investidores viram-se obrigados a 
vender as suas ações nas companhias Europeias para recuperar as suas perdas, 
mas, apesar das consequências da Grande Depressão, as Docklands continua-
ram em crescimento176 até ao final da década de 1930, quando a Grã-Bretanha 
e o resto do mundo viu o início de um novo conflito: A Segunda Guerra Mundial 
resultou num novo período de destruição.177 

171. A City of London é uma 
zona administrativa de Lon-
dres e uma pequena parte 
central da metrópole de 
Londres. É também conhe-
cida por ser onde, historica-
mente, se localizam várias 
das industrias de serviços, 
troca e do setor financeiro. 
172. S.K.A., N. (1991). Lon-
don docklands : past, pres-
ent and future : an illustrat-
ed guide to glorius history, 
splendid heritage and dra-
matic regeneration in East 
London. Londres: London 
Docklands Corporation, p.1
173. Feriotto, M. (2015). The 
regeneration of London’s 
Docklands: New riverside 
Renaissance or catalyst for 
social conflict?. Tesi di Lau-
rea. Università degli Studi di 
Padova, p. 25
174.Idem, p.29
175.O Wall Street Crash de  
1929, foi a mais devastado-
ra queda no mercado de 
ações dos Estados Unidos 
tendo em consideração as 
consequências e duração.  
Este acontecimento marca 
o início dos 10 anos da 
Grande Depressão que  
afetou todos os países in-
dustrializados.
176.Rule, F. (2012). Lon-
don’s docklands - A History 
of the Lost Quarter. Her-
sham: Ian Allan., p.281
177.Idem, p. 283
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Durante a guerra, especialmente durante o Blitz, Londres e em especial o 
East End e as Docklands foram alvo de uma vaga de destruição,178 obrigando mui-
tas pessoas a abandonar as suas casas. No final da guerra em 1945, a situação 
era crítica no East End, com  vários distritos severamente danificadas.  A primeira 
ação de revitalização das Docklands foi a reconstrução do porto, da área portuá-
ria envolvente e do tecido urbano tendo em conta a sua importância estratégica 
em termos financeiros e o facto de ter sido uma das áreas mais devastadas pela 
guerra. Com o objetivo de dar resposta à urgente necessidade de reconstrução, 
em 1943, Patrick Abercroimbe propôs uma estratégia de reconfiguração e valori-
zação da cidade de Londres que definiu em dois planos: o County of London Plan 
(CLP) e um ano mais tarde o Great London Plan (GLP). O principal objetivo destes 
projetos era a reconstrução de Londres a partir de dois princípios: crescimento e 
descentralização.179 

 A chegada de vários habitantes de países da Commonwealth para traba-
lhar em Inglaterra, levou ao aumento populacional e a uma grande diversidade 
racial e cultural que se instalou na zona das Docklands. O porto de Londres co-
meçava a desfrutar de um período de crescimento, mas nada poderia preparar 
as comunidades das Docklands para o ritmo e escala de mudança que viria a 
acontecer depois. Reconstruídas com sucesso em 1955 as Docklands encon-
travam-se num estado de declínio e decadência em 1975.180 A principal causa 
desta  deterioração foi o processo de contentorização que “selou o declínio das 
Docklands e muitas outras velhas docas pelo mundo fora. Também afetou a frente 
de rio, onde (…) os armazéns estavam gradualmente desertos, desmantelados, 
ou apoderados por artistas”.181 As novas tecnologias e métodos de cargas e des-
cargas “cada vez mais mecanizados”,182 como o uso de paletes e empilhadoras183 
levou à redução do número de trabalhadores e a uma profunda reorganização do 
setor de armazenagem. Este sistema oferecia várias vantagens nomeadamente 

178. Leitura no Museu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente
179.Rule, F. (2012). Lon-
don’s docklands - A History 
of the Lost Quarter. Hersh-
am: Ian Allan., p. 292

180.Leitura no Meseu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente

181.Rule, F. (2012). Lon-
don’s docklands - A History 
of the Lost Quarter. Hersh-
am: Ian Allan., p. 309
182.Williamson, E., Pevs-
ner, N. and Tucker, M. 
(1998). London Docklands. 
London, England: Penguin , 
p. 50
183.Ibidem

184.Williamson, E., Pevs-
ner, N. and Tucker, M. 
(1998). London Docklands. 
London, England: Penguin , 
p. 50

Figura 3.3 Bombardeamen-
to das Docklands durante 
o Blitz
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Durante a guerra, especialmente durante o Blitz, Londres e em especial o 
East End e as Docklands foram alvo de uma vaga de destruição,178 obrigando mui-
tas pessoas a abandonar as suas casas. No final da guerra em 1945, a situação 
era crítica no East End, com  vários distritos severamente danificadas.  A primeira 
ação de revitalização das Docklands foi a reconstrução do porto, da área portuá-
ria envolvente e do tecido urbano tendo em conta a sua importância estratégica 
em termos financeiros e o facto de ter sido uma das áreas mais devastadas pela 
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em 1943, Patrick Abercroimbe propôs uma estratégia de reconfiguração e valori-
zação da cidade de Londres que definiu em dois planos: o County of London Plan 
(CLP) e um ano mais tarde o Great London Plan (GLP). O principal objetivo destes 
projetos era a reconstrução de Londres a partir de dois princípios: crescimento e 
descentralização.179 

 A chegada de vários habitantes de países da Commonwealth para traba-
lhar em Inglaterra, levou ao aumento populacional e a uma grande diversidade 
racial e cultural que se instalou na zona das Docklands. O porto de Londres co-
meçava a desfrutar de um período de crescimento, mas nada poderia preparar 
as comunidades das Docklands para o ritmo e escala de mudança que viria a 
acontecer depois. Reconstruídas com sucesso em 1955 as Docklands encon-
travam-se num estado de declínio e decadência em 1975.180 A principal causa 
desta  deterioração foi o processo de contentorização que “selou o declínio das 
Docklands e muitas outras velhas docas pelo mundo fora. Também afetou a frente 
de rio, onde (…) os armazéns estavam gradualmente desertos, desmantelados, 
ou apoderados por artistas”.181 As novas tecnologias e métodos de cargas e des-
cargas “cada vez mais mecanizados”,182 como o uso de paletes e empilhadoras183 
levou à redução do número de trabalhadores e a uma profunda reorganização do 
setor de armazenagem. Este sistema oferecia várias vantagens nomeadamente 

178. Leitura no Museu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente
179.Rule, F. (2012). Lon-
don’s docklands - A History 
of the Lost Quarter. Hersh-
am: Ian Allan., p. 292

180.Leitura no Meseu das 
London Docklands em Maio 
de 2015, coleção perma-
nente

181.Rule, F. (2012). Lon-
don’s docklands - A History 
of the Lost Quarter. Hersh-
am: Ian Allan., p. 309
182.Williamson, E., Pevs-
ner, N. and Tucker, M. 
(1998). London Docklands. 
London, England: Penguin , 
p. 50
183.Ibidem

184.Williamson, E., Pevs-
ner, N. and Tucker, M. 
(1998). London Docklands. 
London, England: Penguin , 
p. 50

relativamente ao transporte, que os sistemas anteriores não permitiam. A incapaci-
dade das Docklands de responder a estas demandas anunciou o seu fim.184

Depois de centenas de anos de prosperidade, chegava assim o fim das 
Docklands enquanto porto de Londres. Os complexos começaram a fechar entre 
1967 (East India Docks) e 1981(King George Dock).185 A área era agora carateri-
zada pela quantidade de terrenos obsoletos, com edifícios e estruturas destruí-
das e uma grande área poluída. Com a deslocação do porto de Londres para Sul, 
o abandono de toda a extensão afeta às Docklands deu origem à maior área com 
necessidade de regeneração na Europa. 

9.2 A LDDC e a regeneração das Docklands 

 A discussão sobre o futuro das Docklands esteve em constante debate 
durante cerca de 15 anos até que, em 1976, foi publicado um plano estratégico 
que marcou o início do seu desenvolvimento. O objetivo da estratégia era aprovei-
tar a oportunidade criada pela disponibilidade da grande quantidade de terreno 
disponível nas Docklands para a construção de uma nova área urbana a partir do 
desenvolvimento habitacional, social, ambiental e económico. Em 1981, foi criada 
a London Docklands Development Corporation (LDDC), um corpo administrativo 
responsável pelo processo de regeneração nas Docklands de Londres. O “grande 
projeto” de Margeret Tatcher, que ficou marcado como um símbolo da década de 
80, imprimiu uma dinâmica de regeneração sem precedentes, radicalmente dife-
rente de outras ensaiadas noutras áreas e países, e bastante caraterística do seu 
governo Conservador, o que levou a que “londres começasse a direcionar o seu 
centro para East”186

À LDDC foram garantidos poderes de expropriação e aquisição de terreno, 
sendo também garantidas totais competências sobre os projetos desenvolvidos, 

185.Ibidem 
186.Conferência de Hall, P. 
(2013). A cidade resgata-
da.
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ficando isente de aprovação pelas instituições públicas responsáveis pelo pla-
neamento e gestão urbana onde se situavam os terrenos.187 A filosofia política do 
governo Conservador assentava num processo de regeneração das Docklands 
baseado principalmente na mobilização e investimento do setor privado, a par 
de uma simplificação dos procedimentos burocráticos. O chefe executivo da cor-
poração, Reg Ward sumariou os principais objetivos: “transformar terrenos e edi-
fícios em uso efetivo; estimular novas e existentes industrias e comércio; criar um 
ambiente atrativo e assegurar que as necessidades habitacionais e sociais fossem 
criadas para encorajar as pessoas a viverem e trabalharem na área.”188

Os objetivos incluíam ainda a criação de novas infraestruturas; a melhoria 
da rede de transportes; a criação de emprego; e a qualificação do parque habita-
cional, melhorado assim a imagem das Docklands.  Contrariando a dinâmica de 
desinvestimento observada nas décadas precedentes, o objetivo era usar estes 
recursos para atrair investimento privado, muito vindo dos EUA e Canadá. 

 De forma a provocar este tipo de investimento privado, a LDCC construiu 
uma estratégia de atratividade que incluía benefícios fiscais. Esta iniciativa levou 
à criação, em 1982, de um novo distrito comercial na Isle of Dogs, uma EZ.189 Esta 
nova EZ pretendia tornar-se o novo centro financeiro de Londres e estimular o 
processo de regeneração económica da área. Dentro desta, Londres viu emer-
gir Canary Wharf, um dos maiores centros financeiros do mundo, com um gran-
de número de arranha céus, e reconhecido como “a imagem mais potente das 
Docklands em todo o mundo”.190 

 Estas iniciativas levaram ao aumento de emprego e habitação na área, que 
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Figura 3.5  Arranha céus 
em Canary Wharf.
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Figura 3.6  Cartaz promo-
cional das London Do-
cklands.
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estava agora mais capacitada com novos centros de comércio e equipamentos 
vitais às necessidades diárias dos seus habitantes. 

 Um dos principais aspetos do processo de regeneração foi a aposta na 
mobilidade, nomeadamente, através da criação de uma série de infraestruturas 
com as quais se pretendia conectar as Docklands à City, assim como a outras 
áreas de Londres e dos seus subúrbios. Apesar da sua proximidade ao centro de 
Londres, as Docklands estavam incrivelmente inacessíveis devido a uma desade-
quada estrutura de transporte. Em 1982, a LDDC recebeu aprovação do governo 
para a construção do Docklands Light Railway (DLR) que se assemelhava a um 
sistema de metro subterrâneo. A primeira fase, que fazia a ligação entre a City e o 
Sul da Isle of Dogs e providenciava a necessária estrutura para melhorar a coneti-
vidade da área,191 abriu em 1987. 

Ainda assim, a estrutura mostrou-se insuficiente para o elevado número de 
utilizadores da “nova city”192 tendo sobretudo contribuído para melhorar a imagem 
das Docklands e atrair investidores.193

A LDDC procurou promover a área através de uma forte estratégia de mar-
keting, que elegia esta área como uma oportunidade única para o investimento 
privado e simultaneamente uma área atrativa para viver e trabalhar.194 Durante os 
anos que se seguiram, e devido ao boom verificado em Canary Wharf, o DLR foi 
melhorado, criando-se novas linhas, visto que sem uma forte aposta na melhoria 
da rede de transportes – apesar dos elevados custos - o desenvolvimento nas 
Docklands poderia estagnar.195 As últimas melhorias no DLR foram realizadas em 
2011. A extensão da linha de metro da Jubilee Line é outra importante conquista 
da LDDC, na medida em que foi considerada vital para o desenvolvimento das 
Docklands.196 

Paralelamente, a criação de novas estradas e vias rápidas foi outra das me-
lhorias na estratégia de mobilidade com a qual se pretendia reduzir o tempo de 
deslocação entre a City e a Isle of Dogs. A abertura do Aeroporto da Cidade Lon-
dres foi a mais importante construção feita pela LDDC. Situado na área das Royal 
Docks, o novo Aeroporto da Cidade de Londres foi inaugurado em 1987 com o seu 
primeiro voo comercial. Era agora possível conectar as Docklands e o centro de 
Londres com outras capitais Europeias em poucas horas. 

Por fim, a ação desenvolvida pela LDDC focou-se noutras questões direta-
mente relacionadas com a inversão do perfil desta área da cidade e com o obje-
tivo de qualificação urbana, de onde se destacam a melhoria ambiental da área, 
fortemente marcada pelo seu passado industrial. Através de uma série de iniciati-
vas ambientais, a LDDC pretendia melhorar a frente do Rio Tamisa e a paisagem 
que lhe estava associada resgatando uma qualidade que se lhe reconhecia de um 
outro passado. Apostou-se na promoção e salvaguarda de vida selvagem na con-
servação da natureza assim como na criação de sistemas de circulação mais ami-
gos do ambiente - vias para pedestres e ciclovias, parques e jardins ecológicos.197 

9.3 Isle of Dogs, Canary Wharf e Royal Docks 

 Depois de experienciarem um longo período de prosperidade resultante 
da reconstrução de parte das docas, como a West India Docks, nas décadas de 
70 e 80, a Isle of Dogs tinha-se transformado numa “comunidade unida e isolada, 
em claro estado de declínio irreversível”.198 Adicionalmente, apesar da sua proximi-
dade com o centro de Londres, a área estava afastada do resto da capital, como 
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Figura 3.7  Extensões do 
DLR ao longo dos anos.

Figura 3.8 Estação de Me-
tro de Canary Wharf por 
Norman Foster.
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Figura 3.9 Canary Wharf 
vista desde as Royal Do-
cklands

anteriormente referido, pela fraca rede de transportes. A LDDC teve um papel pre-
ponderante na regeneração deste distrito ao designá-la como uma EZ, permitindo 
processos de planeamento simplificados, gerando rendas baixas e uma generosa 
redução nos impostos que atraiu um grande número de investidores. Estes benefí-
cios terminaram em Abril de 1992.199

 Foi através da criação de Canary Wharf que a EZ experienciou um ponto 
de viragem na sua atividade. Concebida em 1985 a partir do grande investimento 
da companhia canadiana Olympia & York e apelidada como uma “Manhattan em 
miniatura”200, esta operação urbanística “introduziu no contexto Britânico a rapidez 
e eficiência da construção e a luxuosa arquitetura comercial pós-moderna ameri-
cana”.201 A iniciativa “era simplesmente o projeto de regeneração urbana mais am-
bicioso e o maior projeto de engenharia civil alguma vez feito em qualquer ponto 
do mundo”.202 Como resultado, viu-se a construção de alguns dos edifícios mais 
altos da cidade de Londres como o One Canada Square desenhado por Cesar 
Pelli ou o 15 Westferry Circus  por I.M.Pei ou os nº8 e 33 em Canada Square de 
Norman Foster.203  Dada a imensa dificuldade de construir grandes edifícios de es-
critório na City devido às restrições de planeamento204, as Docklands tornaram-se 
no principal local de desenvolvimento financeiro do final do séc. XX. 

As Royal Docks, consistem no conjunto da Royal Victoria, Royal Albert e 
King George V Dock. Estas foram as últimas docas a fechar em 1981 e também as 
últimas a serem alvo de intervenção pela LDDC em 1998. À data afirmava-se que 
era “a maior, mais vazia e intratável parte de todo o programa de regeneração”, 
resultante da imensa área de terreno obsoleto e das dificuldades associadas ao 
seu isolamento.205
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 A estratégia seguida pela LDDC para regenerar esta área apoiava-se no 
desenvolvimento de parcerias e investimento público-privado para a criação de 
áreas de comércio, centros financeiros e de alta tecnologia, assim como um centro 
de exibições, unidades hoteleiras e espaços de lazer, desporto e habitação.206

 Foram aqui projetadas outras estruturas fundamentais como o campus da 
Universidade de East London e o Excel Exhibition Centre. Este novo centro de 
conferências tem vindo a crescer e é uma das iniciativas mais importantes para o 
desenvolvimento da área, tendo inclusivamente sido palco de uma grande percen-
tagem de eventos Olímpicos em 2012, dando às Royal Docks exposição à escala 
internacional.207  Foi também criado o Thames Barrier, para prevenir a cidade de 
Londres de inundações.208

Outro distrito que experienciou uma fase de desenvolvimento e viu a criação 
de novos projetos foi a península de Greenwich onde se situa o Millenium Dome, 

206. Al Naib, S. (1992). 
Discover London dock-
lands. Londres: S.K. al 
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Figura 3.10 Planta da Isle of 
Dogs.
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mais conhecido como a O2 Arena, uma infraestrutura destinada a espetáculos, 
projetada por Richard Rogers.

A área das Docklands viu uma significativa melhoria através dos trabalhos 
da LDDC. Esta melhoria foi visível na criação de novas habitações, e na melhoria 
da infraestrutura de transportes (que permitiu um melhor acesso a algumas das 
áreas mais isoladas), assim como na melhoria da imagem das Docklands, alguns 
dos principais objetivos da LDDC. 

 Apesar dos resultados obtidos pelos projetos na área das Docklands, o 
processo de regeneração foi acompanhado por uma série de contradições, pro-
blemas e dificuldades. Desemprego, gentrificação, divisão e exclusão social 
são apenas alguns dos problemas que se puderam identificar.  As atenções ex-
cessivas dadas aos investimentos de grande escala levaram a que, muitas vezes, 
as estruturas básicas e outras necessidades, como a habitação, fossem esque-
cidas, senão omitidas.209

 A primeira causa de insucesso deriva da resistência da comunidade às 
propostas de regeneração. As comunidades das Docklands reagiram com hosti-
lidade e ceticismo, opondo-se às ideias da LDDC, nomeadamente a criação da 
EZ, que não parecia beneficiar a indústria e população local. Assim, os habitantes 
viram-se excluídos do processo e dos planos projetados.  

 Com a pressão do tempo como desculpa, os projetos das Docklands foram 
simplesmente construídos, sem ter havido lugar a um planeamento conjunto. Como 
as autoridades locais foram marginalizadas não houve qualquer preocupação em 
dar resposta às necessidades comunitárias mais básicas como a construção e 
manutenção de escolas, igrejas e  centros médicos.210 

209. De Franciscis, G. 
(1997). Rigenerazione 
urbana. Castellammare 
di Stabia (Napoli): Eidos 
p.32
210. Ibidem

Figura 3.11  Royal Docks, 
com o Excel Exhibition Cen-
tre ao longe
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 Uma das principais insatisfações dos habitantes derivava do facto de gran-
de parte da habitação criada ter acabado por ficar reservada ao setor privado 
ou a preços de arrendamento pouco acessíveis, beneficiando um reduzido grupo 
de pessoas, gerando um processo de gentrificação, que privilegiou a instalação 
de uma nova elite populacional sendo o exemplo mais impressionante a área de 
Canary Wharf. 

As preocupações em relação ao emprego e à provisão de trabalho para 
antigos trabalhadores das docas, foram apontadas como uma das principais crí-
ticas do processo de regeneração. Se a LDDC investiu na criação de milhares de 
empregos, é fundamental sublinhar que não ofereceu um grande número de opor-
tunidades para os trabalhadores das docas. A desindustrialização da área trans-
formou-a numa estrutura económica que atrai sobretudo banqueiros, companhias 
multinacionais e de tecnologia.211

Também na área das Royal Docks, a construção do Aeroporto foi pensada 
para dar resposta às necessidades das corporações e grandes empresas, em 
detrimento das necessidades do público em geral.212 A sua construção deu origem 
a uma série de problemas e protestos derivados do facto deste novo aeroporto se 
situar demasiado perto do centro da cidade criando um ambiente poluído, provo-
cando distúrbios aos residentes mais próximos. 

 Podemos concluir que a escala e velocidade do desenvolvimento das 
Docklands, e a existência de um quadro legal e orçamento de exceção foram fun-
damentais para promover o desejado e necessário desenvolvimento, atraindo um 
grande número de investidores do setor privado. No final, outros objetivos prova-
ram-se mais ilusórios, e a imagem das Docklands não foi sempre apreciada.213 
De facto, alguns dos habitantes originais ainda consideram que a área está agora 
irreconhecível, tendo perdido a sua identidade.214

 A evolução constante das Docklands trouxe uma nova vida à área, mas 
deixou um conjunto de questões por resolver, em particular no que toca aos efeitos 
negativos gerados, nomeadamente a gentrificação, a exclusão social e a perda de 
redes de proximidade e identidade por parte de alguns grupos residentes. Se a 
separação física foi reduzida graças a novas infraestruturas de transporte criaram-
se novas formas de separação e exclusão.

 Em síntese: 

As Docklands vão inevitavelmente experienciar uma nova fase de transfor-
mação nas próximas décadas. Espera-se que os novos programas promovidos 
para o crescimento da área venham a diminuir o gap existente e as diferenças 
sociais e culturais, reduzindo a exclusão e promovendo oportunidades igualitárias 
para todos os residentes. Só partindo deste enunciado a área poderá ver cum-
pridos os objetivos iniciais, consolidando um efetivo processo de regeneração e 
possibilitando uma verdadeira Renaissance. 

O estudo, ainda que superficial, deste caso permitiu perceber que algumas 
das opções tomadas foram também aplicadas no caso da estratégia Olímpica. 
A criação de entidades com poderes de expropriação e compra dos terrenos no 
Lower Lea Valley para a aceleração do processo de regeneração é uma das com-
parações que se pode fazer. Obviamente, outros paralelos importantes entre os 
dois casos prendem-se com a situação física, económica, e social de partida que 
estava em ambos os casos bastante degradada, mas que mostrava também gran-
de potencial principalmente devido à sua localização.
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Legenda
43 DC Os Romanos fundam Londinium. Londinium é um florescente centro comer-
cial até a 400dc, e, depois de um período de decadência, torna a florescer no séc. 
VIII.
600 DC Criação de um novo porto, Lundenwic, pelas tribos anglo-saxónicas que 
invadiram a Britânia.
1066 Invasores da província da Normandia em França esmagaram a resistência 
mas pouparam Londres.
1348 A praga Bubónica, conhecida como peste negra, chegou à Europa. 
1666 O Grande Incêndio de Londres arrasa por completo a City.
1802 Abertura da West India Dock.
1805 Abertura da London Dock e da East India Dock.
1807 A sul do Tamisa a Grand Surrey Canal Company abre nas Surrey Docks.
1850/55 Construção da Victoria Dock.
1875/80 Construção da Royal Albert Dock.
1912/21 Construção da King George V Dock pelo Port of London.
1939/45 Durante a Segunda Guerra Mundial as Docklands são bombardeadas, em 
grande parte destruídas e a população é reduzida consideravelmente. 
1967 Encerramento da East India Dock.
1968 Encerramento da London e St. Katharine’s Dock.
1979 Anúncio da criação de UDC’s para as Docklands de Liverpool e Londres.
         Partido Conservador é eleito com Margaret Thatcher como primeira-ministra.
1981 Formação da LDDC.
1982 As Royal Docks fecham. As Docklands passam de 50.000 trabalhadores em 
1981 a 3.000.
        Criação de uma EZ na Isle of Dogs.
1986 Proposta para o desenvolvimento de Canary Wharf por parte de um consor-
tium de três Banqueiros de Investimento Americano. 
        Protestos contra o desenvolvimento de Canary Wharf por parte de várias or-
ganizações e comunidades locais.
1987 Abertura do Aeroporto da Cidade de Londres.
         Abertura do DLR.
1991 Primeira fase de Canary Wharf completa.
1992 Olympia and York abrem falência.
1994 Extensão do DLR até Beckton.
1997 Eleição do Partido New Labour.
1998 A LDDC é dissolvida.
1999 Aberta a primeira fase da Universidade de East London.
         Extensão da Jubileee Line.
2000 Abertura do ExCel Exibition Centre.
         Abertura do Millenium Dome (O2 Arena).
2005 Extensão do DLR até ao Aeroporto da Cidade de Londres.
         Anúncio da decisão dos Jogos Olímpicos em Londres.
2009 Extensão do DLR até Woolwich.
         Início da construção da Crossrail.
2011 Extensão do DLR até Stratford International. 
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10 Thames Gateway

10.1 A estratégia e os seus objetivos 

O Thames Gateway é uma iniciativa de regeneração levada a cabo nas ci-
dades de Londres, Essex e Kent, no sudoeste da Inglaterra. É um processo de 
regeneração, iniciado em 1990, no South-East Regional Policy Guidance Plan215, e 
que para muitos “representa o mais ambicioso projeto de regeneração e desenvol-
vimento urbano na Europa”.216 

O principal objetivo deste processo regenerativo é a limpeza dos brown-
fields217 e a criação de unidades habitacionais, ao mesmo tempo que se desen-
volve a economia. A ideia principal é aproveitar esta oportunidade para otimizar a 
capacidade urbana desta área, criando um espaço qualificado onde as pessoas 
podem viver e trabalhar, controlando o crescimento urbano da cidade de Lon-
dres. 

O Thames Gateway, designou-se inicialmente East Thames Corridor, e foi 
eleito, em 1990, como uma iniciativa prioritária. Ainda assim, segundo Peter Hall, 
esta ideia tem a sua génesis consideravelmente mais cedo, quando Martin Sim-
mons publicou um artigo no “The Panner”, no qual previa um desenvolvimento 
axial ao longo do estuário do rio Tamisa.218 O programa foi inicialmente desenvol-
vido, segundo Hall, quando o ministro do planeamento pensou em “ir mais longe, 
fazer o que havia sido feito mas Docklands numa escala muito maior”.219

Em 1995, foi publicado o Thames Gateway Planning Framework (TGPF), no 
qual se identificou o potencial crescimento desta área. O conceito cresceu desde 
então e mais recentemente, foi identificada uma área de intervenção a partir do 
Sustainable Communities Plan (SCP), tendo-se disponibilizado financiamento para 
a execução de vários projetos com o objetivo de promover e desenvolver o Thames 
Gateway.220

A fronteira do Thames Gateway foi definida no TGPF. É uma área que se 
estende cerca de 70km a este do centro de Londres (Tower Bridge) até ao final 
das margens Norte e Sul do rio Tamisa.  A área forma uma sub-região que engloba 
áreas residenciais e industriais de Londres e dois corredores a norte e sul do rio:221 
North Kent e South Essex. Em paralelo, o governo desenvolveu um mapa de Zo-
nes of Change:14 áreas prioritárias (seis delas em Londres), que, coletivamente, 
contêm a maioria das terras afetas aos brownfields que comprometem a existência 
de áreas urbanizadas e representam cerca de um terço do total da área de inter-
venção.222

Além dos brownfields e do declínio industrial a área é também definida pe-
los altos níveis de desemprego. Uma parte significativa da área urbanizada do 
Thames Gateway é caraterizada por bairros com um déficit de planeamento, e 
com habitação de baixa qualidade (especialmente na zona de Londres).223 A fraca 
rede de transportes levou a um isolamento acentuado e, os níveis de escolarida-
de e rendimento da população residente tendem a ser bastante abaixo da média 
levando a que, os indivíduos que prosperam neste ambiente saiam da área, não 
conseguindo reunir condições de promover a sua regeneração.224 

Assim, o potencial desta área está relacionado com dois grandes fatores: 
em primeiro lugar, a disponibilidade de uma extensa área para desenvolvimento 
e, em segundo lugar, a sua localização estratégica, visto que, se encontra, por 
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217. O termo brownfield é 
usado quando se refere um 
pedaço de terreno previa-
mente utilizado. O termo é 
utilizado em oposição ao 
termo greenfield que é refe-
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thames-gateway/history  
[consultado a  26 de Nov. 
de 2015]
219.Conferência de Hall, P. 
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220. CPRE, (2004). Thames 
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London, p.2. 
221.Office of the Deputy 
Prime Minister, (2004). 
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the Gateway - Interregional 
Planning Statement by the 
Thames Gateway Regional 
Planning Bodies. Londres, 
p.2.
222.Ibidem
223. Idem, p.2.
224. CPRE, (2004). Thames 
Gateway: making progress. 
London, p.2.
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um lado perto de Londres (que economicamente é um ponto importante) e, por ou-
tro lado, dispõe de um acesso privilegiado a portos e ao Channel Tunnel Rail Link 
(CTRL), que conecta Londres e o Eurotúnel sobre o Canal da Mancha, permitindo 
a troca com outros mercados da Europa. 

Ainda assim, o desenvolvimento de uma área tão grande pressupõe um tem-
po longo. O Governo e as autoridades de planeamento estabeleceram um proces-
so cronológico de regeneração da área por fases. É expetável que até 2016, gran-
de parte das ambições do governo estejam cumpridas, mas, a regeneração do 
Thames Gateway vai provavelmente continuar a ser um elemento-chave na agenda 
do Governo Inglês, em 2050.225 Acreditava-se que, com o suporte infra estrutural 
adequado esta área poderia ser a base da expansão Londrina.

Pretendeu-se a criação de um lugar com uma identidade clara, composta 
por comunidades urbanas sustentáveis revigoradas pelas estratégias de regene-
ração e crescimento implementadas. A criação destas comunidades deve ter sem-
pre em mente a necessidade de desenvolvimentos em brownfields, devendo estes 
ser confinados inteiramente a áreas urbanas previamente desenvolvidas, de forma 
que o crescimento desnecessário seja evitado e que as áreas rurais, a paisagem 
natural e o heritage construído em volta delas sejam protegidos.226 

Apesar dos números se terem alterado ao longo do tempo, esperava-se que 
a iniciativa permitisse a criação de 160,000 novas habitações e 180,000 novos 
empregos até 2016227, assim como uma infraestrutura social e cultural de excelên-
cia e uma rede de transportes com boas conexões ao resto de Londres, sudoeste 
de Inglaterra e à Europa. 

Esta nova capacidade habitacional, focada principalmente em habitação de 
baixo custo ajudaria a acomodar o crescimento populacional de Londres, sem que 
fossem necessários invadir os terrenos “verdes” ou o Green Belt.228

A taxa de construção anterior ao processo de regeneração do Thames Ga-

225.New London Architec-
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227.Imrie, R., Lees, L. and 
Raco, M. (2009). Regener-
ating London. Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Rout-
ledge. p.76
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melhorar a imagem do Thames Gateway, que foi durante muito tempo visto como 
uma das áreas menos apelativas para trabalhar e residir do Sul da Inglaterra, devi-
do ao seu background industrial. Os locais de grande valor em termos de biodiver-
sidade deveriam ser protegidos, apontando-se um conjunto de boas práticas em 
torno de questões como a energia e a gestão do desperdício.

Apesar da grande abundância de brownfields e terrenos obsoletos, o Tha-
mes Gateway era predominantemente rural, e grande parte do terreno inseria-se 
no Green Belt. Proteger os espaços verdes e os canais de água ao mesmo tempo 
que se reduzia a área de brownfields foi um objetivo central para a criação de um 
espaço aprazível.237

Foi estimado que a regeneração da zona Londrina do Thames Gateway, 
necessitasse de 55 novas escolas primárias, 10 escolas secundárias, nove centros 
de lazer e seis novos parques,238 assim como uma melhoria das capacidades dos 
hospitais espalhados pelo Gateway e serviços de polícia e bombeiros. Apenas 
desta forma se pensa poder esperar que, com um aumento de 72% da sua popu-
lação, a área venha a tornar-se sustentável. 

10.2 Prioridades e faseamento 

Como já foi referido anteriormente, a intervenção no Thames Gateway foi 
pensada a longo prazo e implementada de forma faseada em função de objetivos 
e metas. A cronologia que se apresenta identifica as principais medidas tomadas 
ao longo do processo assim como as principais intervenções já concluídas e em 
fase de conclusão de forma a serem melhor entendidos os progressos e calendá-
rios planeados versus a realidade construída. 

236. Office of the Deputy 
Prime Minister, (2004). 
Growth and Regeneration in 
the Gateway - Interregional 
Planning Statement by the 
Thames Gateway Regional 
Planning Bodies. Londres, 
p.20

237.Ibidem
238. Greater London Authority, 
(2004). London Thames Gate-
way - Development and Invest-
ment Framework. Londres: 
Greater London Authority, p.18

teway foi bastante mais baixa do que a necessária para atingir estes objetivos até 
2016 pelo que, foi necessário um forte investimento em torno do seu desenvolvi-
mento, planeamento e construção. As principais áreas de habitação seriam Strat-
ford, o Lower Lea Valley, Greenwich Península e London Riverside. 

Os estudos demográficos em torno do agregado familiar foram determinan-
tes para a definição do número e tipo de habitações necessárias. Apesar do ex-
posto, fazia parte da estratégia do Gateway providenciar habitação para todos os 
grupos etários e tipos de família, reconhecendo a diversidade étnica da popula-
ção e garantindo-se cerca de 30% de habitações a custo reduzido.229

À medida que fossem surgindo oportunidades, como a de receber os Jogos 
Olímpicos, estas deveriam ser conduzidas de forma a otimizar os benefícios em 
prol das comunidades locais e agir como catalizador para uma mudança. 

Perspetivava-se também um desenvolvimento económico muito substancial 
em todas as partes do Gateway. A zona Oeste, mais perto do centro de Londres 
seria expetavelmente a maior geradora de empregabilidade, sendo que em  Ca-
nary Wharf geraram-se 66,000 postos de trabalho,230 a maioria nos sectores finan-
ceiros e de comércio. A visão económica para o Thames Gateway focava-se em 
quatro temas chave: infraestruturas e lugares (fortalecendo centros urbanos já 
estabelecidos, como por exemplo a Isle of Dogs), pessoas (de forma a combater 
a barreira do desemprego, melhorar as suas competências e apoiar os grupos em 
desvantagem), conhecimento (com o encorajamento de participação na área da 
economia e inovação) e promoção e Marketing (de modo a atrair investimento).231

Para tornar possível e coerente este investimento na criação de habitação e 
regeneração de East London e todo o Thames Gateway, foi necessária uma estra-
tégia que englobasse uma reformulação dos sistemas de transporte e a constru-
ção de novos, de forma a que se pudesse facilmente conectar algumas das áreas 
mais excluídas, resolvendo as viagens pendulares de pessoas e bens dentro do 
Gateway. Este foi um dos primeiros objetivos a ser posto em prática dado que se 
tratava de uma infraestrutura crítica para o sucesso da iniciativa.232

 Assim, as conexões do DLR ao Aeroporto da Cidade de Londres, ao CTRL 
(com a construção de duas novas estações – Stratford e Ebbsfleet) assim como a 
Crossrail 233permitindo um rápido acesso ao aeroporto de Heathrow, serão alguns 
dos principais projetos a pôr em marcha para garantir uma boa conexão entre o 
Thames Gateway e o plano internacional.  A Crossrail garante ainda a conexão 
entre os três grandes distritos económicos de Londres: Canary Wharf, The city e 
West End.234

Paralelamente, a criação de dois esquemas de trânsito (Greenwich Water-
front Transit (GWT) e East London transit (ELT)) de rotas de autocarros deveriam 
providenciar uma rede de alta capacidade ligando o Norte ao Sul do Rio Tamisa, 
pela Thames Gateway Bridge.235

De forma a alavancar a regeneração de todo o Thames Gateway, foram 
identificadas grandes zonas com potencial para dar contributo ao processo de 
regeneração pretendido. Por exemplo, foram propostas cinco zonas de desenvol-
vimento com interesse para o sector privado. Entre estas áreas encontravam-se 
Canary Wharf, Stratford City e a Greenwhich Península que, por serem das mais 
acessíveis ao centro de Londres se tornaram de grande valor.236 

 Por fim, outro dos principais objetivos das equipas de planeamento e es-
tratégia passou por desenvolver um programa ambiental com o que se pretendia 
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melhorar a imagem do Thames Gateway, que foi durante muito tempo visto como 
uma das áreas menos apelativas para trabalhar e residir do Sul da Inglaterra, devi-
do ao seu background industrial. Os locais de grande valor em termos de biodiver-
sidade deveriam ser protegidos, apontando-se um conjunto de boas práticas em 
torno de questões como a energia e a gestão do desperdício.

Apesar da grande abundância de brownfields e terrenos obsoletos, o Tha-
mes Gateway era predominantemente rural, e grande parte do terreno inseria-se 
no Green Belt. Proteger os espaços verdes e os canais de água ao mesmo tempo 
que se reduzia a área de brownfields foi um objetivo central para a criação de um 
espaço aprazível.237

Foi estimado que a regeneração da zona Londrina do Thames Gateway, 
necessitasse de 55 novas escolas primárias, 10 escolas secundárias, nove centros 
de lazer e seis novos parques,238 assim como uma melhoria das capacidades dos 
hospitais espalhados pelo Gateway e serviços de polícia e bombeiros. Apenas 
desta forma se pensa poder esperar que, com um aumento de 72% da sua popu-
lação, a área venha a tornar-se sustentável. 

10.2 Prioridades e faseamento 

Como já foi referido anteriormente, a intervenção no Thames Gateway foi 
pensada a longo prazo e implementada de forma faseada em função de objetivos 
e metas. A cronologia que se apresenta identifica as principais medidas tomadas 
ao longo do processo assim como as principais intervenções já concluídas e em 
fase de conclusão de forma a serem melhor entendidos os progressos e calendá-
rios planeados versus a realidade construída. 
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Legenda 

1990  Surge o conceito do East Thames Corridor, que pretendia regenerar a 
área adjacente ao rio Tamisa.

1995 Publicação do TGPF, lançando a visão do Thames  Gateway enquanto 
uma área de crescimento prioritário.

1995  Candidatura para uma nova linha de alta velocidade conectando Lon-
dres com o Canal da Mancha - Channel Tunnel Rail Link - em Kent, incluindo novas 
estações em Ebbsfleet e Stratford.  

1996  Extinção da London Docklands Development Corporation

2000  Estabelecimento do TGSP com o objetivo de estabelecer prazos e 
marcos no processo de regeneração. 

A extensão da linha de metro Jubilee Line para Greenwich é completada, 
desbloqueando o potencial desenvolvimento em East London.

2003 Lançamento da Sustainable Communities Strategy (SCS) que identifica 
quarto áreas de crescimento, sendo a do Thames Gateway a maior.

Criação do Thames Gateway Growth Area Found para ajudar a acelerar o 
processo de construção de habitação.

2004 Estabelecimento da TGDC

2005 Publicação do relatório Creating sustainable communities: delivering 
the Thames Gateway com os planos do governo para aumentar a velocidade de 
desenvolvimento e regeneração no Thames Gateway. 

      Cedência de competências de gestão urbana à TGDC

      Os Jogos Olímpicos de 2012 são atribuídos à cidade de Londres e loca-
lizar-se-ão maioritariamente dentro do Thames Gateway. 

     Começa a construção da extensão do DLR para Woolwich Arsenal e é 
completa a extensão para o Aeroporto da Cidade de Londres. 

       Inquérito público acerca da candidatura da Thames Gateway Bridge.

2007  Abertura do CTRL, permitindo a conexão entre Londres e Paris em 
aproximadamente 2h15m.

2008 Cancelamento do plano para a construção da Thames Gateway Brid-
ge.

2012 Jogos Olímpicos de Verão em Londres.

2016 Data limite para a visão do governo de criação de 160,000 novas habi-
tações e 180,000 novos empregos no Thames Gateway.
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Fase 1 – Maior Grau de Prioridade 

A primeira fase de intervenção no Thames Gateway focou-se nos primeiros 
anos de desenvolvimento da estratégia do projeto. As áreas afetadas por esta fase 
caraterizavam-se por serem zonas onde a estrutura de transporte estava já bem 
definida,239 e a preparação para estes lugares estava já num estado avançado 
pelo que era possível começar a conceber um plano estratégico de intervenção. 

Alguns dos principais locais apontados para esta fase de regeneração fo-
ram: a Isle of Dogs, Thurrock e Kent Thamesside assim como as Royal Docks e a 
Península de Greenwich. Uma parte significativa de desenvolvimento desta fase 
focou-se sobretudo na zona oeste da área de intervenção, que corresponde a 
East London, por causa da sua maior proximidade à dinâmica económica do cen-
tro de Londres.240

Nestas áreas, pretendia-se assegurar novos desenvolvimentos em grandes 
áreas de intervenção como Barking Reach ou o Lower Lea Valley. Algumas das 
iniciativas a destacar já em curso nesta fase eram: o CTRL, a extensão do DLR até 
o aeroporto da cidade de Londres e Woolwich, e o ELT.241 A qualificação ambiental 
de algumas áreas como  o Rainham Marsh242 explorando o seu potencial e atrativi-
dade turística, foram outras das prioridades da intervenção.243

Fase 2 – Meio termo

Na segunda fase, a atenção virou-se para localizações que beneficiariam de 
melhorias no transporte. Uma série de projetos e infraestruturas de transporte de-
viam ser completadas nesta fase como o CTRL de modo a que áreas como Strat-
ford pudessem beneficiar dessa construção. Alguns centros urbanos importantes 
deveriam ter um plano estratégico bem definido e, dependendo do resultado da 
candidatura Olímpica da Cidade de Londres, a implementação de um plano de 
desenvolvimento e processos de regeneração do Lower Lea Valley deveria tornar-
se numa prioridade.244

Deveriam também ser iniciados alguns projetos que permitissem a extensão 
da regeneração para zonas mais afastadas de Londres. Para isso, era importante 
a criação de novas linhas de autocarro, a Crossrail e a Thames Gateway Bridge de 
modo a assegurar que o impacto destes projetos fosse otimizado.245 Alguns dos 
projetos a destacar nesta fase eram extensão do DLR para Stratford e Dagenham 
Dock, o aumento da capacidade do DLR entre Bank e Lewisham e a segunda fase 
do ELT (inicialmente expectava-se que o GWT pertence-se à segunda fase de exe-
cução, o que não aconteceu dado o seu cancelamento.)246 

 Torna-se evidente que a vitória de Londres na licitação para albergar os 
Jogos Olímpicos levou a que a área do Lower Lea Valley fosse alvo de um grande 
processo de regeneração, podendo considerar-se como o principal foco de desen-
volvimento nesta fase. 

Fase 3 – Projetos a longo termo 

A terceira fase de planeamento para o Thames Gateway, começada em 
2010, é a menos específica em relação às mudanças planeadas. 

Mais uma vez, o desenvolvimento infraestrutural e de transportes tem um 
papel significativo que permite, uma vez concluídos, desenvolver outras áreas im-
portantes. Nesta fase, pretendia-se identificar novos locais em volta dos maiores 
projetos de transporte, em especial o da Crossrail247 e do GWT, que deveriam estar 

239. Office of the Deputy 
Prime Minister, (2004). 
Growth and Regeneration in 
the Gateway - Interregional 
Planning Statement by the 
Thames Gateway Regional 
Planning Bodies. Londres, 
p.21.
240.Ibidem
241. O East London Transit 
é uma iniciativa da Trans-
ports for London e consiste 
na criação de rotas de auto-
carros rápidos que conec-
tam estações de metro, me-
tro de superfície e comboio 
a locais que são apenas 
servidos por linhas de auto-
carro, como é o caso de 
Barking Riverside. A primei-
ra parte desta rota abriu em 
2010. Uma outra linha cha-
mada Greenwich Waterfront 
Transit foi também planea-
da mas acabou por ser 
cancelada em 2009. 
242. O Rainham Marsh é 
uma reserve natural em 
East London aberta ao pú-
blico em 2006 onde se 
pode observar uma diversi-
ficada variedade de pássa-
ros, plantas e insetos. 
243. Greater London Au-
thority, (2004). London 
Thames Gateway - Devel-
opment and Investment 
Framework. Londres: Great-
er London Authority, p.27.
244.Ibidem
245.Ibidem
246.Ibidem 
247. O plano governamen-
tal apontava a completação 
da Crossrail nesta fase, o 
que, está agora a ser apon-
tado para 2019. 
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a ser concluídos.248 

O desenvolvimento do Lower Lea Valley deveria estar particularmente avan-
çado, quer tivesse ou não albergado os Jogos Olímpicos. No caso do cenário 
Olímpico, deveria ser implementado um plano de legado para assegurar a susten-
tabilidade do lugar pós-Jogos.249

Estava também programada nesta fase uma revisão a longo prazo das maio-
res áreas industriais face à realidade económica e à demografia de Londres. À luz 
destes dados, alguns dos terrenos onde tinha sido impossível intervir anteriormen-
te devido a problemas de propriedade e acesso deviam ser agora pensados e 
desenvolvidos.250

O plano governamental estabelecido permitia a compreensão do projeto até 
2016. Depois desta data apenas se apontava a necessidade de pensar a área 

248. Greater London Au-
thority, (2004). London 
Thames Gateway - Devel-
opment and Investment 
Framework. Londres: Great-
er London Authority, p.28.
249.Ibidem
250. Office of the Deputy 
Prime Minister, (2004). 
Growth and Regeneration in 
the Gateway - Interregional 
Planning Statement by the 
Thames Gateway Regional 
Planning Bodies. Londres, 
p.22.
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a longo prazo, permitindo a regeneração de zonas que ainda não tivessem sido 
intervencionadas, mas acima de tudo concentrando-se na sustentabilidade dos 
projetos em curso e completados até à data. Esta será também uma boa altura 
para avaliar os progressos e o impacto de tamanha intervenção para o Sudoeste 
do Reino Unido. 

Em 2007, Edward Leigh afirmou que o Thames Gateway “começava a pa-
recer cada vez mais um sonho”251 e criticou fortemente a liderança e organização 
das entidades envolvidas no processo de regeneração da área. Nos anos mais re-
centes esta iniciativa tem vindo a deparar-se com alguns comentários mais céticos, 
tendo Jonathan Glancey afirmado que a área se tem tornado “numa ficção trágica 
de um não-lugar” 252, para além de Peter Hall que afirmou que “ o Thames Gateway 
foi um experiência magnífica, uma iniciativa brilhante que sucedeu a outra inicia-

251.Imrie, R., Lees, L. and 
Raco, M. (2009). Regener-
ating London. Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Rout-
ledge, p.75

252. Idem, p.76
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tiva, as London Docklands, mas o que é ainda incerto é de que forma investir em 
infraestruturas de transporte pode realmente transformar-se uma região ou sub-re-
gião.”253 Maioritariamente, as principais causas apontadas para os objetivos não 
cumpridos da iniciativa prendem-se com a organização e com a fraca distinção 
entre planos a curto e longo prazo, havendo ainda algumas opiniões que apontam 
críticas relativamente à grande ambição e aos custos não estimados do projeto.254  

Ainda assim, é de salientar as conquistas do programa. As London Docklands 
foram transformadas de forma irreconhecível em Canary Wharf, com o ExCel Cen-
ter e o City Airport que têm uma grande importância na economia da cidade. Fo-
ram também feitos vários investimentos significativos em transportes públicos – o 
DLR, a Jubilee line e a Crossrail – que melhoraram a conetividade e potenciaram o 
desenvolvimento e investimento de novas áreas. 

Alguns centros urbanos como Stratford tiveram um significativo crescimento 
e foram construídos vários complexos habitacionais, sendo que, os Jogos Olímpi-
cos deram a Stratford e ao resto de East London uma grande alavanca para o de-
senvolvimento, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida e dos níveis 
de desemprego.

Apesar disto, desde que a coligação chegou ao poder e desmantelou várias 
das iniciativas do New Labour incluindo a Thames Gateway Corporation (TGC) (o 
corpo estratégico responsável pela área), os problemas de governação e orga-
nização que se apontaram como as principais causas para a falha em atingir os 
principais objetivos, não parecem ter sido melhorados. 

Resta tentar perceber se a visão do Thames Gateway tem condições para 
continuar com a força que começou ou não, mas com a população de Londres 
em fase crescente, e a habitação a tonar-se cada vez mais cara, é difícil ver outra 
solução que não a revisão do programa estratégico do Thames Gateway. 

Em síntese:

O estudo da iniciativa do Thames Gateway permitiu perceber em que con-
texto se insere todo o processo de regeneração do parque Olímpico, e compreen-
der alguns dos principais fatores para a escolha deste local. Apesar da escala 
desta iniciativa ser bastante mais alargada e do parque se situar dentro de parte 
da área de intervenção, salientam-se algumas semelhanças que poderão servir de 
referência para a estratégia Olímpica. A aposta num bom sistema de transportes 
enquanto base infraestrutural para o processo de regeneração e a ideia do pla-
neamento faseado são estratégias que parecem ser primordiais para despoletar 
investimento. Apesar da boa intenção desta estratégia faseada deve-se questionar 
a sua rigidez visto que, neste caso particular, é evidente que o planeamento da 
segunda e terceira fase ficou aquém do esperado. Além das várias intervenções 
canceladas ainda não é claro se a iniciativa respondeu aos objetivos  de partida. 
Estes são alguns fatores que o planeamento Olímpico poderá ter em consideração 
para evitar o mesmo destino.

253.Conferência de Hall, P. 
(2013). A cidade resgata-
da.

254.Imrie, R., Lees, L. and 
Raco, M. (2009). Regener-
ating London. Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Rout-
ledge, p.76
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11 A regeneração de East London

11.1 Introdução história e limites de East London

A zona de East London, ou East End, é a zona da cidade localizada, tal 
como a designação indica, a este do centro de Londres. Considerada uma das 
maiores áreas urbanas para desenvolvimento no Reino Unido255, foi nesta área que 
se acolheu os Jogos Olímpicos de 2012. De modo a entender as motivações que 
levaram a esta escolha é necessário, previamente, entender as principais carate-
rísticas  da área, muito marcada pela sua história comercial e industrial.

Londres sempre foi uma cidade muito pouco equilibrada do ponto de vista 
da distribuição da riqueza e funções, concentrando-se a sua riqueza e prosperida-
de no West End, as áreas mais desfavorecidas e ambientalmente poluídas no East  
End, enquanto a força financeira e económica se localizava na City, caraterizada 
pela existência de uma grande variedade de blocos de escritórios.256

Os seis principais boroughs257 que representam o East End são Tower 
Hamlets, Newham, Hackney, Waltham Forest, Barking and Dagenham e Redbrid-
ge,258 sendo que, o Parque Olímpico se enquadra dentro dos limites dos quatro 
primeiros. Esta zona da cidade tem-se caraterizado, há mais de dois séculos, por 
uma elevada concentração de pobreza, emigração e residentes de minoria ét-
nica.

Muito transformado no séc. XX, principalmente no período entre 1930 e 1960, 
o East End sempre foi uma área de trabalho industrial, inicialmente nas indústrias 
de gás, docas, ferroviária e tendo posteriormente evoluído para diferentes formas 
de manufaturação desde químicos a carros.259 No período do pós-Guerra, e face 

255. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: Law-
rence & Wishart, p.1
256. Idem, p.2
257. Borough é uma divisão 
administrativa no Reino Uni-
do. Os borough’s inser-
em-se dentro das cidades. 
A região administrativa da 
Grande Londres contém 32 
boroughs
258. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: 
Lawrence & Wishart, p.3
259.Ibidem

Figura 3.19  Localização dos 
boroughs de East End em 
Londres
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à devastação resultante dos ataques sofridos, esta zona viu emergir uma hipótese 
de reconstrução. Novas habitações com melhor qualidade, serviços de saúde e 
educação básicos levaram à melhoria da qualidade de vida da região, nas déca-
das que se seguiram à guerra.260 Ainda assim, como já referido anteriormente, à 
medida que as forças económicas mudavam para uma economia mais global vira-
da para o sector de serviços, os sectores industriais no Reino Unido colapsaram ou 
foram relocalizados, levando a que a força económica do East End fosse bastante 
afetada pela reestruturação das redes económicas e de produção.261 

Com o fecho das Docklands, muitas das indústrias em seu redor - nomeada-
mente nos principais boroughs do East End - acabaram por ser obrigadas também 
a fechar. Apesar do declínio referido começou a emergir um outro tipo de força 
económica nomeadamente na Isle of Dogs. 

A base industrial do East End tem, por isso, vindo a alterar-se à medida que 
o setor financeiro e as indústrias de comunicação se movem para a área. O proble-
ma desta mudança foi o fecho de um conjunto de outras atividades económicas, 
que levaram a uma perda de população e à emergência de grandes níveis de 
desemprego e inatividade económica.262

260. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: 
Lawrence & Wishart, p.4

261. Idem, p.5
262.Idem, p.1

Figura 3.20   Washing Day, 
1961. Fotografia de John 
Claridge.

11.2 As traseiras da “Disneylondon”

Recentemente, observa-se uma atitude negligente por parte dos responsá-
veis pelas grandes metrópoles relativamente aos problemas existentes nas gran-
des “regiões traseiras” das cidades, ainda que estas sejam áreas mais populosas 
do que os centros das cidades.
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11.3 Caraterização Demográfica da área de East London

 Enquanto no período do pós-guerra a população de Londres entrou em 
declínio, nas últimas décadas tem vindo a verificar-se um crescimento contínuo 
dos habitantes Londrinos, e os boroughs do East End não são exceção. Desde 
o início dos anos 70, o declínio no número de habitantes na zona de East London 
deu-se, maioritariamente, devido à elevada taxa de emigração, mas, a partir da 
década de 90 é visível um crescimento populacional em toda a cidade de Londres. 

 A área é também caraterizada por um elevado número de migrantes. 
Enquanto no Reino Unido, em 2011, 86% da população se descreveu como cauca-
siana e apenas 13%264 como não britânicos, o cenário em East London é bastante 
mais complexo. 

Em 2011, a percentagem de residentes nascidos fora do Reino Unido (sendo 
que muitos jovens já nasceram no Reino Unido, mas são descendentes de pais 
imigrantes) nos boroughs de East London era de 41,2%265 da população total dos 
mesmos boroughs.266 Também aqui, 47%267 se identificavam como não caucasianos, 
o que demonstra bem como a área é altamente propicia à receção de várias raças 

264.In: http://www.ons.gov.
uk/ons/rel/cen-
sus/2011-census/key-sta-
tistics-for-local-authorities-
in-england-and-wales/
rpt-ethnicity.html [consulta-
do a 20 de Jan. de 2016]
265.In, http://www.ons.gov.
uk [consultado a 20 de Jan. 
de 2016]
266.Ibidem
267.Ibidem 

Este conceito de que as grandes cidades globais têm vindo, cada vez mais, 
a tornar-se verdadeiras atrações turísticas, deriva muitas vezes de um reforço 
político que subordina e fragmenta as regiões mais pobres das cidades em prol de 
uma imagem idílica dos centros das mesmas.

Ainda que esta ideia de transformação das cidades em verdadeiros parques 
temáticos - onde a cidade se torna um palco, um pano de fundo e os seus cida-
dãos são inevitavelmente atores - seja claramente mais evidente em cidades como 
Las Vegas e outras nos Estados Unidos da América, Londres não deixa de ser uma 
cidade/parque temático num sentido diferente. Apesar da maioria dos aeroportos 
que servem a cidade se situarem nos seus arredores, as pessoas que visitam a 
cidade, seja por motivos de lazer ou trabalho, raramente se apercebem das di-
versidades existentes entre o aeroporto e o centro da cidade. São as traseiras de 
uma das maiores e mais diversificadas cidades do mundo. 

É evidente, no passado recente da cidade e na sua evolução arquitetónica 
e urbanística uma tendência para a criação de fatores de atratividade turística, 
que, além de fotogénicos devem ser apelativos ao olhar rápido de quem quer ab-
sorver a realidade de uma nova cidade no curto tempo de visita.  

Do outro lado desta realidade encontra-se o East End, uma área vista como 
um foco de problemas sociais. Segundo Butler e Rustin (1996), apesar do valor 
desta zona da cidade em vários aspetos, as estruturas governamentais têm falha-
do na representação dos interesses das áreas mais desfavorecidas como o East 
London.263

O facto do único grande investimento económico ter tido lugar nas Docklands, 
numa visão claramente “americana” que também se manifestou no tipo de arqui-
tetura criado, leva a perceber a reduzida participação dos governos locais em 
relação à política urbana e planeamento em East London.  Ainda assim, nos últi-
mos anos tem-se verificado um maior investimento na política urbana desta área 
de Londres e do Sul de Inglaterra em geral. A primeira oportunidade deu-se com 
o Stratford City Challenge. 

Resta perceber de que forma esta aposta na regeneração desta zona da 
cidade irá olhar aos problemas de uma área tão singular de Londres.

263. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: 
Lawrence & Wishart, p.8
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Figura 3.21   Mudança no 
Crescimento Populacional 
de Londres e dos Boroughs 
de East End 

e etnias. 

 A área sempre foi caraterizada por esta diversidade étnica e cultural, ten-
do, tal como Londres no geral, uma longa história de imigração, particularmente 
depois de 1850, com o assentamento de grupos Judaicos e Irlandeses no “antigo” 
East End.268 Mais recentemente, desde os anos 50, a imigração de países da Com-
monwealth tem proporcionado uma maior diversidade nas comunidades de East 
London. A população imigrante em Londres continuou em crescimento na década 
de 1980, uma tendência também sentida em East London. Em 1981, 18% da popu-
lação Londrina tinha nascido fora do Reino Unido, um número que aumentou para 
22% em 1991269 e aproximadamente 32,2% em 2011.270 Estes números são ainda 
mais significativos quando se analisam as estatísticas dos boroughs de East London 
onde a percentagem de residentes nascidos fora do Reino Unido varia entre 33,3% 
em Barking and Dagenham e 52,8% em Newham. ver figura 3.22

 Em 2011, cerca de 53%271 dos boroughs do East End eram habitados por 
minorias étnicas, com uma grande concentração de asiáticos, negros e chineses, 
vindos de vários países, com maior incidência em países como a Índia, Paquistão, 
Polónia e países das Caraíbas. ver figura 3.23

 Além desta diversidade étnica, a área é ainda caraterizada por uma grande 
disparidade de tipos familiares como pais solteiros, divorciados ou casais em união 
de facto, destacando-se sobretudo a tendência para ter filhos fora do matrimónio e o 
número de crianças registadas apenas por um dos progenitores. É também uma das 
zonas mais jovens de Londres, assim como das mais férteis, muito acima da média 
quando comparada com Londres e o Reino Unido.272

 East London continua a ter uma baixa percentagem de sucesso escolar 
ver figura 3.24 e uma alta percentagem de desemprego. Este facto, deve-se em gran-
de parte, ao abandono escolar precoce. Vários destes fatores contribuíram para as 

268. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: Law-
rence & Wishart, p.27
269.Ibidem
270.In, http://www.ons.gov.
uk [consultado a 20 de Jan. 
de 2016]
271.Ibidem
272. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: Law-
rence & Wishart, p.30
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elevadas taxas de desemprego, que se devem, sobretudo, ao facto do seu nível de 
escolaridade e competências não se adaptarem à reestruturação económica que 
deixou se ser maioritariamente industrial. Estas taxas de desemprego são ainda mais 
acentuadas nas comunidades com um grande número de minorias étnicas, possi-
velmente devido às diferenças culturais existentes.273

 Em termos de rendimentos, East London sempre foi uma área com ganhos 
relativamente baixos, ainda que Londres seja uma cidade com rendimentos altos. 
Claramente, a mudança económica beneficiou um sector específico dentro deste 
boroughs, nomeadamente a classe média com níveis superiores de educação que 
deslocou os residentes menos capazes.  

 A habitação em East London é também um fator de relativa importância. A 
maioria dos habitantes ainda vive em habitação social ou do Estado sendo que, o 
número de habitantes donos da sua própria casa é significativamente mais baixo do 
que noutros pontos da cidade. Como resultado do desenvolvimento das Docklands 
e um processo de gentrificação que se verificou a Este da cidade, o número de ha-
bitantes com posse da sua habitação aumentou bastante nas décadas de 80 e 90,274 
apesar de ainda continuar bastante abaixo da média do Reino Unido. Ainda assim, 
as condições de muitas destas habitações continuam a ser de baixa qualidade, 
levando muitas vezes também à degradação social destas áreas. A população com 
menores rendimentos e empregos instáveis, as minorias étnicas, desempregados, 
entre outros, acabam por ficar muito dependentes deste tipo de habitação, já que 
a posse da sua própria casa está fora do seu alcance financeiro.275

 Em resumo, sobretudo nos boroughs e nas imediações do parque Olímpico 
no Lower Lea Valley, anteriormente ocupados por indústrias pesadas e recentemen-
te palco de um declínio industrial e falta de investimento, a qualidade de vida era 
visivelmente má. A maioria da habitação era de baixo nível, os terrenos estavam 
abandonados, contaminados e, como resultado, o Lower Lea Valley tornou-se “casa” 
de comunidades que sofrem de vários problemas sociais.276

273. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: Law-
rence & Wishart, p.54
274.Idem, p.42
275.Ibidem
276.London’s New Centre 
(2008) London First’s Green 
Paper for East London, Lon-
dres
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don em 2011
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Figura 3.25   Habitação em 
East London. Fotografia 
da série Olympian Visions 
(2007) de Alessandra Chilá 

 11.4 Processos de regeneração urbana em East Lon-
don 

 Desde as políticas prosseguidas pelo governo de Thatcher que East Lon-
don tem vindo a ser alvo de um processo de regeneração, nomeadamente com 
o desenvolvimento das Docklands e com a iniciativa do Thames Gateway, anali-
sados previamente. Além destes grandes projetos, têm havido outros, de menor 
escala, que também têm como objetivo a regeneração física de alguns pequenos 
centros. Uma das principais iniciativas nas últimas décadas foi o City Challenge, 
nomeadamente em Stratford. Stratford é um Ward277 e um dos principais centros 
urbanos do borough de Newham. 

Stratford já há algum tempo se distingue por ser um estratégico ponto de 
conexão de transportes: é uma paragem de metro para as principais linhas de 
Londres e uma intersecção com a linha Central. Ainda assim, nos censos de 1991, 
o governo classificou o borought de Newham como o segundo com maior nível 
de privação de Inglaterra e País de Gales. Com a perda de controlo sobre as 
Docklands, as autoridades locais sentiram que poderiam tirar máximo benefício 
ao concentrar-se na regeneração de Stratford como o principal centro urbano,278 a 
partir do crescimento do sector privado, e da concentração de uma grande varie-
dade de infraestruturas. 

 Uma das grandes oportunidades para atrair fundos privados veio com a 
construção do CTRL. Depois de várias propostas acabou por ser construída uma 
conexão até à estação internacional de Kings Cross/St. Pancras via Stratford. Esta 
estação internacional parecia ser uma âncora estratégica para ajudar Newham a 
injetar investimento na área. De modo a ampliar as hipóteses de Stratford receber 

277.Um ward é uma subdi-
visão administrativa na In-
glaterra e Escócia. Um bo-
rough é compost por vários 
ward’s. 
278. Florio, S. and Edwards, 
M. (2001). Urban Regener-
ation in Stratford, London. 
Planning Practice & Re-
search, 16(2), pp.101-120.
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Figura 3.26  Clearance, 
1961. Fotografia de John 
Claridge.

uma estação internacional a sua imagem deveria ser melhorada, dado que, os 
potenciais investidores seriam mais facilmente persuadidos se o processo de re-
generação já estivesse em marcha.279

 A renovação e melhoria da qualidade e acesso a ambientes naturais como 
o Lower Lea Valley, limpando o legado de poluição têm vindo a tornarem-se medi-
das cruciais para a melhoria da imagem do East End.280 Já há várias décadas que 
o investimento no turismo e atividades de lazer tem também sido um importante 
objetivo para a recuperação da área, visto que, apesar de Londres ser a cidade 
Britânica que atrai mais turistas poucos se aventuravam a explorar este lado da 
cidade. 

A diversidade étnica de East London não deve ser encarada apenas como 
um problema, mas como uma potencial forma de atrair visitantes. Este desenvol-
vimento merece ser, por isso, alvo de uma profunda reflexão e deve ser pensado 
de forma a balançar os interesses de todos os seus cidadãos.  

279. Florio, S. and Edwards, 
M. (2001). Urban Regener-
ation in Stratford, London. 
Planning Practice & Re-
search, 16(2), pp.101-120.
280. Butler, T. and Rustin, 
M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of 
East London. London: Law-
rence & Wishart, p.10

11.5 O Lower Lea Valley e local do parque Olímpico 

 Como já foi referido, o Parque Olímpico localiza-se em East London, a Nor-
te do rio Tamisa e a Este do Rio Lea, que desagua no Tamisa. Esta área, conhecida 
como o Lower Lea Valley era até recentemente, uma paisagem pouco conhecida e 
desabitada. Vegetação selvagem, completada por postes de alta tensão, canais, 
pontes e passagens degradadas - uma terra de ninguém disponível para desen-
volvimento. 

 Durante todo o século XIX os diversos cursos de água foram usados para 
transportar mercadorias, predominantemente madeira. Muitos comerciantes de 
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Figura 3.27  Fábrica Pura 
Foods (1989). Fotografia de 
Peter Marshall

madeira e moleiros construíram as suas instalações próximas destes canais.281

A partir de meados do século XIX, muitas das indústrias que estavam ini-
cialmente estabelecidas mais perto do centro de Londres mudaram-se para o East 
End, onde a terra e as rendas eram mais baratas do que noutros locais da cidade 
e onde havia disponibilidade de terreno para implantar indústrias que não eram 
compatíveis com áreas residenciais, como são exemplo, a produção têxtil, gráfica, 
o fabrico de móveis, etc. 

Em 1850, a North London Railway Line (NLRL) chegou a Hackney Wick, 
proporcionando a instalação de mais industrias. Hoje, a habitação que no passado 
alojou os trabalhadores destas industrias é praticamente inexistente ainda que res-
tem alguns armazéns e estábulos em Fish Island, que é agora um importante bairro 
artístico onde vários artistas se instalaram nas antigas fábricas.282  Foi aqui, onde o 
Lea encontra o Tamisa que em 1852, o cientista eminente Michael Faraday realizou 
as primeiras experiências para iluminar um farol com eletricidade.283 

Cem anos mais tarde, a área em torno de Hackney Wick e Stratford mostrou-
se atraente para os imigrantes chegados no pós-guerra que pretendiam criar 
pequenas empresas como depósitos de sucata, produção têxtil e processamento 
de comida. Com a chegada do Parque Olímpico, o processo de descontaminação 
e limpeza dos solos e a regeneração da área, muitos dos comerciantes aqui ins-
talados deslocaram o seu negócio para outros pontos, a grande maioria mais 
afastados da cidade de Londres.284

Antes dos Jogos Olímpicos, a área estava já associada à prática desportiva, 
quando depois dos Jogos Olímpicos de 1948, a pista de atletismo instalada em 
Wembley foi transferida para Leyton, a norte do parque e onde vários atletas do 

281. (sem autor) (2012) 
London’s Lea Valley: the 
Olympic Park Story. English 
Heritage
282.Ibidem
283.Ibidem
284.Ibidem
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Figura 3.28   Industria em 
East London. Fotografia 
da série Olympian Visions 
(2007) de Alessandra Chilá

11.6 Problemas físicos, sociais, ambientais e económi-
cos do Lower Lea Valley

 Tal como na maioria das grandes cidades, em Londres, os boroughs situa-
dos na inner city são, tradicionalmente, associados a uma fraca qualidade de vida 
e vários problemas físicos, sociais, ambientais e económicos, a maioria provenien-
tes do processo de desindustrialização em curso desde o final da década de 60. 

 Quando foi proposta uma candidatura ao evento Olímpico na cidade de 
Londres, e em particular no Lower Lea Valley, era difícil imaginar que, com todos 
os problemas da área, a candidatura fosse bem-sucedida, mas, no final, foi esse 
o fator decisivo que acabou por garantir uma vitória à cidade de Londres: os “Jo-
gos da regeneração” deveriam proporcionar à área uma melhoria ambiental e 
assegurar que as principais necessidades dos seus habitantes fossem cumpridas. 
Esta vitória foi vista como grande oportunidade para reforçar uma regeneração 
contínua, que tem vindo a verificar-se nas últimas décadas. 

 Quando os trabalhos no terreno Olímpico começaram, a área era um 
grande brownfied e os canais de água estavam extremamente poluídos, sendo o 
Rio Lea um dos locais mais difíceis de navegar no Reino Unido. As comunidades 
estavam separadas por uma série de barreiras físicas como grandes estradas, 
caminhos ferroviários, rios e canais que impediam a normal atividade local e a 
interação social.286 Esta situação era ainda mais agravada com uma infraestrutura 
de transportes públicos pouco coordenada o que, muitas vezes, levava a que as 
comunidades tivessem dificuldades de acesso a oportunidades de emprego rela-

286. CLES Bulletin No. 43 , 
London 2012: the story so 
far. Centre for Local Econo-
mic Strategies (CLES) p.2

pós-guerra competiram.285

285. (sem autor) (2012) 
London’s Lea Valley: the 
Olympic Park Story. English 
Heritage



80

Processos de regeneração urbana em Londres Megaeventos e Regeneração urbana - O caso de Londres 2012

tivamente perto das suas casas. A natureza fragmentada e isolada do Lower Lea 
Valley significava que toda a comunidade sofria de isolamento e privação resul-
tando numa fraca provisão de necessidades básicas. 

 Economicamente, o Lower Lea Valley era maioritariamente industriali-
zado e com uma elevada taxa de desemprego e baixos rendimentos, chegando a 
atingir os 30% de população desempregada, por exemplo, em Canning Town, um 
dos ward’s de Newham. A receção de um megaevento significava que iriam surgir 
várias oportunidades de criação de emprego associadas, muitos deles acessí-
veis aos residentes locais. 

 Socialmente, existe uma grande correlação entre a grande privação da 
área e concentração de grupos de minoria étnica, que muitas vezes não domi-
nam a língua Inglesa. O Lower Lea Valley está ainda associado a elevadas taxas 
de criminalidade e marginalidade quando comparado com a média nacional.287 
Era, por estas razões, um lugar evitado pelos restantes habitantes de Londres e 
por turistas, resultando num isolamento extremo da área, que, por sua vez, levava 
à desconfiança dos habitantes quando alguém desconhecido se aproximava do 
local.  

 Ambientalmente, o Lower Lea Valley, apesar da sua grande diversida-
de,era, em geral, pouco procurado.288 Além disso, os terreno estavam altamente 
contaminados com produtos tóxicos prejudiciais à saúde e continham uma gran-
de quantidade de lixo associado às indústrias que aqui se localizavam.289 

11.7 Porquê o Lower Lea Valley e os principais objetivos 
do processo de regeneração 

 A candidatura Britânica aos Jogos venceu, maioritariamente por ser consi-
derada uma oportunidade para transformar uma das regiões economicamente 
mais problemáticas e carenciadas de Londres.  Em 2006, a organização da can-
didatura afirmava que “atualmente uma das áreas menos desenvolvidas da capital, 
o Lea Valley é uma área com enorme potencial que será transformada pelos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. A reabilitação do Lower Lea Valley é o ponto central 
para o legado Olímpico em East London, através do qual se pretende restaurar o 
ecossistema, revitalizando toda a comunidade.”290 

A decisão do Comité Olímpico, anunciada a 6 de Julho de 2005,291 revelou-
se sensível à pressão exercida pela candidatura Britânica, tendo compreendido a 
importância do evento nesta área, onde era urgente a mobilização de agentes, 
meios e recursos capazes de pôr em marcha o necessário processo de regenera-
ção. 

O desenvolvimento sustentável patente na proposta Olímpica pretendia, so-
bretudo, resolver ou melhorar vários dos problemas do Lower Lea Valley, já referi-
dos. De momento importa salientar os principais objetivos no que diz respeito ao 
terreno destinado ao Parque. Muito em parte já verificadas em edições Olímpicas 
anteriores, como Barcelona e Sidney, ganhar a licitação do evento significava que 
poderia agora pensar-se no contributo que o evento era capaz de dar para se 
iniciar um projeto de grande escala. Assim, a proposta foi construída em volta da 
ideia de criar uma estrutura que alavancaria um processo de regeneração das 
comunidades residentes no Lower Lea Valley292 e serviria como catalisadora na 
resolução dos problemas gerados por décadas de subdesenvolvimento em todo 
o East End.   

287. CLES Bulletin No. 43 , 
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Figura 3.29   Pilha de sucata 
com Canary Wharf ao fundo

 Em termos físicos e infraestruturais, a proposta delineava uma potencial 
melhoria dos sistemas de comunicação entre as comunidades do Lower Lea Valley 
a partir da criação de uma estratégia de mobilidade, reformulando a rede de trans-
portes, vias pedestres, que contribuíam para contrariar a fragmentação da área, 
integrando-se na grande rede Londrina.293 Outra grande aposta da candidatura 
focou-se na criação de habitação sustentável, contribuindo assim para o cresci-
mento habitacional de Londres e do South East.  Por fim, um dos principais legados 
dos Jogos Olímpico era a criação e o desenvolvimento de várias infraestruturas 
desportivas que pudessem ser usufruídas pelas comunidades locais depois do 
evento.294 

 Além do evento, processos como o Thames Gateway providenciavam a 
oportunidade de desenvolvimento do mercado da construção, potenciando assim 
o valor fundiário da área. O evento por si teria o potencial de criar um grande núme-
ro de empregos direta e indiretamente. Os Jogos aspiravam ainda a beneficiar não 
apenas a área de Londres, mas também todo o Reino Unido ao realizar eventos 
fora do parque e fora da capital, distribuindo assim os benefícios económicos 
por todo o país.295 

 Em termos socais, os Jogos ofereceriam a oportunidade para as comuni-
dades do Lower Lea Valley se envolverem e eventualmente projetarem o futuro do 
espaço onde vivem. A proposta indicava um intenso envolvimento das institui-
ções governamentais locais de modo a que as comunidades pudessem realmen-
te opinar sobre o futuro do Lower Lea Valley. 

 É ainda importante salientar que o desenvolvimento foi planeado de forma 
a reduzir e minimizar a poluição e o desperdício e de modo a potenciar o ambiente 
natural e construído da área. Dado que grande parte do terreno era composto por 
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brownfiels poluídos e contaminados, um dos principais objetivos foi a descontami-
nação do solo, criando um dos maiores parques urbanos da Europa.

 Em preparação para os Jogos Olímpicos era espectável que o investimen-
to tivesse um efeito duradouro, que impulsionasse um processo de regeneração 
há muito desejado numa das áreas mais deprimidas do país e que criasse inte-
resse internacional para investimentos. A intenção era tornar o East End num local 
de destino internacional, articulando e reforçando os vários projetos de regenera-
ção da área ao longo das últimas décadas, incluindo as Docklands, Stratford City, 
Greenwich e o parque.296

Globalmente, era importante mudar a perceção de que o East End era um 
lugar onde as pessoas viviam porque não tinham capacidade financeira, tornando
-o num lugar de eleição.

Em síntese:

Estudar a história do East End e em particular do Lower Lea Valley reve-
lou-se muito importante visto que permitiu entender melhor as condições sociais, 
económicas e físicas da área antes da intervenção Olímpica. Acredita-se que para 
o sucesso de qualquer estratégia de regeneração este é um processo essencial 
porque apenas depois de um conhecimento e estudo aprofundado da zona a re-
generar se poderá definir a melhor estratégia de intervenção. 

296.London’s New Centre 
(2008) London First’s Green 
Paper for East London, Lon-
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A candidatura e o plano Olímpico 

A candidatura a um megaevento como os Jogos Olímpicos é um processo 
longo e complexo com várias exigências e especificidades relacionadas com as 
necessidades do evento desportivo. 

Este capítulo pretende perceber melhor os detalhes do processo de licitação 
e os contornos da estratégia Olímpica britânica.

Assim, numa primeira parte são analisados os fatores que levaram Londres 
a candidatar-se ao evento e quais os principais conceitos e preocupações por 
detrás da candidatura. Será também explorado o processo de licitação de modo a 
entender os esforços investidos neste evento. 

A segunda parte pretende rever algumas das exigências e especificida-
des da realização destes eventos, particularmente por parte do COI.

Por fim, a terceira parte do capítulo procura perceber os trabalhos prelimi-
nares levados a cabo na cidade de Londres como processo de preparação para 
o evento Olímpico. 

Pretende-se entender de que forma os objetivos foram postos em prática, 
salientando as decisões vitais para as diretrizes de longo-termo da candidatura, 
que pretendia culminar na transformação de uma das zonas menos desenvolvidas 
de Londres. 

12 A candidatura Olímpica

O COI foi estabelecido em 1894 e é uma organização internacional, inde-
pendente, não governamental, sem fins lucrativos cuja principal responsabilidade é 
supervisionar a organização dos Jogos Olímpicos, um processo que incluí a can-
didatura de várias cidades.297  O evento é atribuído com sete anos de antecedência 
à cidade candidata que propõe, aos olhos dos 126 membros, a melhor licitação 
atendendo a variados critérios.298 Em 1997, Londres preparava-se para uma longa 
jornada de planeamento de candidatura Olímpica que culminou com a organização 
do evento em 2012.

Esta candidatura não é uma novidade para o Reino Unido visto que, Lon-
dres tinha sido já apontada para a competição em 1908, que estava originalmente 
destinada a Roma, mas que, aquando da erupção do Monte Vesúvio em 1906, fora 
alterada para a capital Inglesa (obrigando a cidade a organizar o evento num muito 
curto espaço de tempo) e 1948, depois das duas edições anteriores do evento terem 
sido canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. 299 

Apesar do ficheiro de candidatura ser inacessível ao público em geral, sen-
do por isso difícil desenvolver pormenores sobre as ideias iniciais da candidatura 
Londrina, a existência de alguns relatórios sobre essa candidatura permitem perce-
ber quais as principais premissas e intenções dos organizadores. 

Estes relatórios documentam a história das várias fases de todo este processo 
que durou quase uma década, evidenciando, como tal, informações essenciais so-
bre as fundações da candidatura.300

Segundo os vários relatórios, o foco no desenvolvimento sustentável e na re-
generação e a intenção de deixar um legado a longo prazo a partir do evento foram 
fatores essências para a apresentação, comunicação e sucesso da candidatura.301 
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12.1 Origens da candidatura Olímpica

A candidatura Londrina para os Jogos Olímpicos de 2012 foi a quarta ten-
tativa Britânica para organizar o evento desde a última vez que estes tinham sido 
realizados no Reino Unido em 1948. Em 1992 Birmingham, a segunda maior cidade 
do Reino Unido foi selecionada pela British Olympic Association (BOA) como ci-
dade candidata aos Jogos, sendo derrotada pela cidade espanhola de Barcelona. 
Manchester foi selecionada para os Jogos de 2000, acabando por ser eliminada na 
terceira ronda, sendo os estes atribuídos a Sidney. Apesar disto, Manchester acabou 
por acolher os Jogos da Commonweath, recebendo uma aclamação internacional, 
o que permitiu melhorar a credibilidade do Reino Unido para organizar grandes 
eventos desportivos.302

 Depois do desapontamento das licitações falhadas de Manchester e Bir-
mingham, a BOA estabeleceu Londres como a única cidade viável para receber os 
Jogos. O projeto da licitação Britânica começou em Fevereiro de 1997 com a revisão 
do processo de candidatura das duas cidades anteriores, de forma a perceber se 
uma candidatura para 2008 seria credível. 

 Em Maio de 1997 foi apresentada uma sinopse do potencial de Londres, 
onde foi tomada a decisão de não participar na corrida de 2008, dado que era 
muito improvável que fosse selecionada uma cidade Europeia, optando-se pelo foco 
imediato no processo de licitação seguinte (2012).303

 A falta de coordenação entre governo central e local, assim como as várias 
associações associadas à criação de um megaevento em Londres, foi, desde cedo, 
uma das principais razões porque a cidade não tinha, até então, conseguido impor-
se como uma verdadeira candidata à realização dos Jogos Olímpicos. A criação da 
Greater London Authority (GLA) em 2000 permitiu uma aproximação mais coesa e 
estratégica, possibilitando a nomeação da cidade para representar o Reino Unido.304

 A BOA produziu um relatório com potenciais localizações para a receção 
dos Jogos Olímpicos em Londres, onde foram identificadas cinquenta locais possí-
veis, mais tarde reduzidas a três grandes áreas: West London, North-East London 
e East London. 

West London tinha sido a primeira opção ponderada, perspetivando-se o 
aproveitamento do estádio de Wembley como peça central, mas, depois de várias 
avaliações, o facto deste estádio não estar capacitado para a realização de provas 
de atletismo descredibilizou esta opção. A segunda possibilidade passou pela cria-
ção do parque Olímpico em Nort- East London, particularmente e, Picketts Lock. 
A lacuna no acesso e proximidade às instalações existentes no centro da cidade, 
acabou por retirar esta opção da equação. A última e derradeira alternativa locali-
zava-se em East London, Stratford. Esta localização foi considerada a melhor em 
termos de espaço disponível305, completando-se com o facto de se trata de uma área 
em desesperada necessidade de regeneração - oferecendo mais possibilidades 
de revitalização do que a alternativa em West London. 

Apesar de 81% do público britânico se mostrar, por esta altura, a favor da 
candidatura Londrina, a decisão não foi unânime havendo várias preocupações 
relativamente às hipóteses de Londres ganhar a licitação e dúvidas sobre a utiliza-
ção do investimento, que poderia ser melhor empregue noutras iniciativas. Quando 
a 15 de Maio de 2003 foi anunciado na House of Commons que o governo apoiava 
a candidatura olímpica, rapidamente se criou a London 2012 Ltd, uma entidade res-
ponsável pela candidatura.306

302. The London Orga-
nizing Committee of the 
Olympic Games and 
Paralympic Games Ltd., 
(2013). London 2012 Of-
ficial Report. Londres, p. 
15
303. Idem, p.17
304.Ibidem
305. Idem, p. 18 
306. Idem, p.21 



88

A candidatura e o plano OlímpicoMegaeventos e Regeneração urbana - O caso de Londres 2012

12.2 O processo de licitação

 A primeira “tarefa” da entidade responsável pela candidatura Londrina era 
assegurar fundos por parte de investidores. Além disto, era também necessário 
conquistar o suporte do público Inglês, sobretudo das comunidades que iriam ser 
mais afetadas pela realização do evento, de modo a dar mais credibilidade à lici-
tação. Iniciou-se, por isso, um processo de consulta através dos vários boroughs 
que pretendia assegurar que a opinião da comunidade era refletida na proposta.307

 Construir uma ideia de suporte à licitação Londrina era essencial para 
mostrar ao COI que tanto Londres como o resto do Reino Unido apoiavam a can-
didatura. Forma organizados vários eventos promocionais, que se focavam em 
gerar imagens de suporte, como por exemplo, a colocação de um ecrã que fazia a 
contagem decrescente a 75 dias da decisão final, em Trafalgar Square.308

 O ficheiro oficial da Candidatura, o “bid book” é estruturado em forma de 
respostas dadas pela cidade candidata a uma série de questões do COI, procu-
rando expor detalhes de como a cidade planeia organizar cada aspeto do even-
to. A primeira preocupação do COI em relação à candidatura Londrina focou-se na 
distância entre o centro de Londres e alguns dos locais destinados a infraestrutu-
ras desportivas, assim como os métodos de transporte assegurados para viajar até 
aos complexos mais distantes.309 

Reconhecendo algumas vulnerabilidades no ficheiro de candidatura, foram 
recrutados especialistas, alguns deles já com experiência noutros eventos olím-
picos como Sidney 2000, resultando na mudança de localização de algumas das 
instalações desportivas. 
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 As principais caraterísticas delineadas no ficheiro de candidatura eram: a 
estimativa de venda de 9.6 milhões de bilhetes para o evento, projetando uma taxa 
de esgotamento de 82% para os Jogos Olímpicos e 63% para os Paralímpicos; 
a Vila Olímpica, que seria a mais espaçosa na história do evento com cerca de 
17,000 camas e seria posteriormente convertida em 3,600 apartamentos; quatro 
das arenas construídas seriam reaproveitadas depois do evento e recolocadas 
noutras partes dos Reino Unido( incluindo as piscinas do Polo aquático e três pis-
cinas de treino); 97% dos atletas estariam a uma distância de 30 minutos das 
instalações desportivas correspondentes e 90% das instalações estariam servidas 
por três ou mais opções de transporte público; o bilhete dos espetadores incluiria 
um bilhete de viagem grátis na maioria dos transportes públicos; vários pontos da 
cidade transformar-se-iam em pontos de celebração dos Jogos Olímpicos com a 
realização de espetáculos e concertos, assim como a projeção televisiva de vários 
eventos desportivos.310 

 A 6 de Julho de 2005, foi feita a apresentação final de cada cidade candi-
data e posteriormente o presidente do COI anunciou Londres como a vencedora, 
batendo Paris por 4 votos de diferença. O anúncio produziu uma enorme alegria 
não só para a delegação presente como também em Londres, em Trafalgar Square 
e em Stratford, onde centenas de pessoas se juntaram para ver o resultado final 
em ecrãs gigantes. As celebrações foram de curta duração, dados os eventos 
trágicos que ocorreram na cidade na manhã seguinte: Cinquenta e cinco pessoas 
perderam as vidas numa série de ataques terroristas ao metro da capital.311

 Depois de assegurada a vitória da candidatura Britânica, o COI sugeriu 
que fossem encontrados os métodos para uma transferência de uma entidade 

310. Kassens-Noor, E. 
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focada na licitação, para uma responsável por garantir a realização do evento. O 
objetivo desta transição era permitir uma mudança suave entre a campanha e os 
processos necessários em caso de vitória, e para fazer as operações necessárias 
em caso de derrota.312  Foi assim estabelecida a London 2012 que se subdividia 
em duas entidades: a London Organizing Committee of the Olympic and Paralym-
pic Games (LOCOG) era responsável por supervisionar as operações durantes 
os Jogos Olímpicos e garantir que todas as exigências do COI eram asseguradas; 
a Olympic Delivery Authority (ODA) era responsável pela construção de todas as 
infraestruturas desportivas e não desportivas para os Jogos.313 

 12.3 Os principais temas da candidatura Britânica

 Dos dezassete temas estruturantes da candidatura britânica foram apro-
fundados e analisados sete, aqueles que se demonstraram mais relevantes para o 
propósito deste trabalho: Conceito e Legado, Ambiente, Financiamento, Desporto 
e Infraestruturas, Vila Olímpica, Transporte e Olimpismo e Cultura. A estes temas 
acrescentou-se um não expresso diretamente nesta lista, mas que nos parece de 
extrema pertinência: Envolvimento público. Apesar de se considerarem estes 
como os mais proeminentes, os outros serão mencionados quando se entender 
justificado. 

 Conceito e Legado O tema do Conceito e Legado, procurou estabelecer 
uma visão para os Jogos Olímpicos que se enquadrava no planeamento da ci-
dade a longo termo. Inicialmente ponderado apenas para as infraestruturas olím-
picas, passou a ser um elemento integrante da candidatura Britânica quando o 
COI reforçou a sua importância. Assim, este tema foca-se principalmente na ideia 
de sustentabilidade das infraestruturas e da regeneração da região em questão. 
Para isto, a ordem de trabalhos foi dividida em duas grandes frentes: Planeamento 
Olímpico e Planeamento de Legado.314

Para o planeamento olímpico reuniu-se uma série de urbanistas, arquitetos,  
gerentes de projeto, e outros especialistas responsáveis por desenhar um mas-
terplan do parque Olímpico que deveria incluir todas as infraestruturas neces-
sárias, como a localização e formalização dos principais pavilhões, sempre em 
relação com a rede de transportes, os espaços públicos, com o ambiente local e 
com a paisagem.315 

Ambiente O ambiente e o conceito de sustentabilidade ambiental revela-
ram-se temas-chave na estratégia da candidatura desde cedo. A ênfase num de-
senvolvimento sustentável e o reconhecimento que Londres e o Reino Unido teriam 
um papel global neste campo poderia ser um dos pontos de vantagem. Para isso 
foram realizados vários estudos técnicos do terreno Olímpico, e criadas estraté-
gias de sustentabilidade que seriam sobretudo evidente no plano a longo prazo. A 
necessidade de ganhar reconhecimento e suporte público levou à construção de 
relações com organizações ambientais para reforçar a credibilidade das propos-
tas ambientais apresentadas.316  Algumas destas organizações incluíam parceiros 
locais e outras internacionais como a World Wildlife Fund (WWF).317 

A complexidade do tema levou o COI a valorizar as cidades que realizaram 
estudos ambientais e que sugeriram medidas para balançar o impacto negativo 
da construção das infraestruturas necessárias ao evento.318 A avaliação do COI 
revelou que a estratégia Londrina estava construída segundo princípios de sus-
tentabilidade e qualidade ambiental e a Vila Olímpica foi também considerada um 
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exemplo de excelência ambiental. Apesar disto, considerou-se que o elevado trá-
fego automóvel em Londres causaria muita poluição e ruído. 319

Financiamento Os Jogos Olímpicos da era moderna são uma das maiores 
reuniões internacionais regulares de qualquer tipo no mundo inteiro, e em especial 
no mundo do desporto. Para os atletas e para as cidades anfitriãs, é o prémio mais 
alto do desporto. É também o mais caro.320  

Num relatório elaborado pela House of Commons em 2002-03 acerca de 
um possível candidatura Londrina aos Jogos Olímpicos, sumarizou-se que haviam 
algumas questões fundamentais, no que toca a custos, que o governo deveria 
certificar-se antes de ser capaz de se cometer a licitar. Os custos e riscos seriam 
entendidos, suportados e justificados, quando comparados com outras obriga-
ções de despesas necessárias por parte do governo, quando fossem entendidos 
os desafios e implicações de conseguir construir as infraestruturas necessárias a 
tempo do evento e que o futuro de quaisquer infraestruturas era pensado de modo 
a não ser necessário subsídios por parte do setor público.321

 Em 2002, uma empresa de consultaria, a ARUP, foi comissionada pelo 
governo para providenciar um relatório sobre a capacidade de Londres receber os 
Jogos, sendo publicado um resumo deste estudo em Maio de 2002 que providen-
ciou uma análise financeira do custo de organizar o evento. Esta análise reportou 
uma estimativa 1,79 biliões de libras necessárias para levar a cabo o evento. Ro-
bert Raine, mais tarde, ao analisar o relatório da empresa estimou que se estavam 
a subestimar os custos em 800 milhões de libras e por isso, uma revisão concluí 
que 2,4 biliões de Libras seria o número a introduzir no ficheiro de candidatura 
para o COI.322

 O desenvolvimento de um plano financeiro e orçamental, para suportar 
as operações dos Jogos Olímpicos, e a relevância das garantias financeiras pro-
videnciadas para assegurar que os Jogos eram positivos em termos monetários 
sempre foram das principais preocupações de qualquer cidade anfitriãs a eventos 
desta natureza. O objetivo deste critério por parte do COI era entender de que 
forma as cidades candidatas tinham uma combinação realista de financiamento 
público e privado e se garantiam o financiamento necessário para a realização do 
evento (infraestruturas, Vila Olímpico e outros).

Era por isso importante que o Games Financial Planning tivesse uma visão 
global do quadro financeiro de modo a garantir que o financiamento Governamen-
tal correspondia ao orçamento do LOCOG. Um entendimento deste orçamento era 
essencial para assegurar que os lucros estimados estariam balançados. A contri-
buição do COI e dos patrocinadores, as vendas associadas ao evento (bilhetes e 
merchandising) versus os gastos da construção das instalações Olímpicas, da Vila 
Olímpica, das cerimónias, dos transportes, da segurança, da publicidade, e da 
montagem do evento foram alguns dos aspetos tidos em conta.323

O governo Britânico assegurou 4.04 biliões de dólares de financiamento pú-
blico destinados ao evento e providenciou alguns serviços como a segurança, ser-
viços médicos, e outros, a custo zero. O Governo assumiu-se também responsável 
caso houvesse uma grande discrepância entre os custos e receitas do evento.324 

 A Lottery for the Games, uma lotaria criada para recolher receitas para 
a realização dos jogos, contribuiu com 2,2 biliões de libras para os custos dos 
Jogos, dos quais 750 milhões vieram de uma série de jogos e cartões de lotaria 
dedicados ao evento.325
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Em 2007 o orçamento foi revisitado para 9,325 biliões de libras, quase seis 
vezes mais do que o orçamento inicial, o que transtornou vários dos contribuintes 
que se acharam enganados. No final, o gasto em todo o evento fixou-se nos 10,8 
biliões de libras. A figura 4.4 é um esquema comparativo entre os gastos e os 
fundos do evento.

 Desporto e Infraestruturas - Os planos detalhados na candidatura no que 
toca a este tema incluíam as localizações, layout e calendário dos eventos. 

O COI tinha como base de avaliação para cada cidade uma série de pre-
missas como o uso de infraestruturas existes adequadas ou melhoradas, per-
manentes e temporárias, sendo que as candidaturas seriam avaliadas pela sua 
capacidade de completar as infraestruturas a tempo do evento, pela qualidade e 
pela proposta de utilização para o pós-evento.326

Era importante garantir que as instalações utilizadas respondiam às exigên-
cias do evento (como a capacidade, proximidade, e acessibilidade) mas também 
que pudessem ser revertidas depois da competição para assegurar que apenas 
se mantinham as realmente necessárias, de modo a evitar “White elephants”.327 
Assim, Londres propôs a utilização de 20 locais (61%) pré-existentes em três áreas 
principais: o Parque Olímpico, um eixo no centro de Londres e um centro em West 
London, propondo 33 infraestruturas desportivas no total. 

 A Vila Olímpica é um dos mais importantes componentes de todo o proces-
so de candidatura, dado que o COI requer uma série de especificidades técnicas 
apenas para este aspeto, sendo também uma das mais importantes partes em 
termos de custo, programa e segurança.328 

 A aproximação feita pela equipa britânica envolvia um número de especia-
listas e investidores para desenhar uma Vila Olímpica que deveria posteriormente 
ser revertida para o “modo” de legado.329 Um número de potenciais locais para a 
vila foram ponderados e Stratford City foi escolhida pela sua localização ideal e 
dada a necessidade de integrar a Vila no Parque, garantindo que esta estava bem 
conectada. Um dos principais trabalhos da equipa de planeamento da Vila Olímpi-
ca era ver como seria possível otimizar a necessidade de uma construção de clas-
se mundial com a sensibilidade, sustentabilidade e necessidade de planeamento 
a longo prazo.330 

 O COI viu-se satisfeito com a localização da Vila próxima ao Parque Olím-
pico, com o facto de ser bastante compacta e em boa relação com os transpor-
tes públicos e com a visão pós-jogos, onde seria convertida em habitação de 
baixo custo.331 

 Transporte Os Jogos Olímpicos são o maior evento desportivo no mun-
do e, por isso, os requerimentos de capacidade de transportar cerca de 150,000 
pessoas ligadas ao evento e 500,000 espetadores por pico diário coloca pressão 
em qualquer sistema metropolitano.332 Este é por isso considerado um dos pontos 
mais importantes das candidaturas para o COI. 

East London foi escolhida devido à conjuntura de terreno disponível e à rede 
de transportes existente e planeada, sendo um dos pontos com maior capacidade 
de transportar multidões.323 Ainda assim, e apesar de segundo o COI, os sistemas 
de transporte público de Londres serem dos mais extensos e mais utilizados do 
mundo, foi considerado que muitos dos sistemas de transporte estavam obsoletos 
e que era necessário um grande investimento para melhorar a sua capacidade e 
segurança.334
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Algumas das preocupações do COI prendiam-se com o facto de que, aparte 
do Parque Olímpicos alguns dos complexos se situavam longe e que o programa 
de transportes especificado na candidatura não era suficiente para corresponder 
às necessidades do evento, agravando-se a situação dado o elevado tráfego ca-
raterístico da cidade. 

A estratégia de transporte para os JO foi estabelecida pela Transports for 
London (TFL) que desde cedo procurou criar um plano que definisse programas, 
custos e horários especiais durante o evento. Este é um tema especialmente im-
portante porque, um dos principais objetivos da candidatura britânica era a capa-
cidade de organizar um evento maioritariamente servido por transportes públi-
cos de modo a diminuir o impacto ambiental da utilização do automóvel na capital. 
Além disto, este é, sem dúvida um dos pontos mais importantes numa estratégia 
de planeamento a longo prazo, visto que, o estabelecimento de uma boa comuni-
cação entre esta zona e o resto de Londres era indiscutivelmente uma prioridade.

 Além da melhoria e aumento do volume de transportes públicos foram tam-
bém melhoradas algumas das principais estradas de acesso ao local. No início da 
candidatura pôs-se em causa a possibilidade da existência da Crossrail. O Mayor 
de Londres disse, em 2002, que “sem a Crossrail não nos atreveríamos a correr o 
risco de tentar movimentar toda a gente na cidade para os Jogos Olímpicos”. Ain-
da assim, a TFL retirou essa possibilidade como um método de transporte.335 De 
facto, a Crossrail está hoje prevista para abrir em 2017 e ser terminada em 2019, 
pelo que seria realmente irreal apontar este investimento para o Jogos em 2012. 

 Olimpismo e Cultura A cultura e educação são dois dos mais importantes 
focos do evento Olímpico. Apesar de se resumir, nos dias de hoje, ao desporto, 
como já visto anteriormente (Capítulo 1), a cultura sempre foi uma importante ver-
tente dos Jogos. A ideia de realizar cerimónias e comemorações para permitir 
expressar a verdadeira natureza dos Jogos Olímpicos e responder às aspirações 
fundamentais do movimento foram algumas das propostas Britânicas. Deixar um 
longo legado cultural às comunidades, instituições culturais e indústrias criativas 
nos bairros Olímpicos e no resto de Londres336 eram os principais objetivos da 
equipa responsável por esta secção da candidatura.  

 Assim, iniciativas para apresentar as dinâmicas culturais da capital Inglesa 
foram postas em prática, de modo a mostrar ao COI que uma das principais cara-
terísticas do movimento estava presente na cidade de Londres.337 Mostrar o melhor 
da cidade e do país em termos educacionais e criativos, permitia elevar o perfil 
do Reino Unido na cena internacional e, por isso, contribuir para uma candidatura 
bem sucedida. 

Envolvimento público De forma a envolver o maior número de população 
no processo de licitação, a candidatura olímpica informava a intenção de desen-
volver um programa que explicasse e sublinha-se os benefícios da licitação, 
assim como receber opinião do público. O mecanismo central para atingir este ob-
jetivo foi o estabelecimento dos nations and Regions Groups (nRG), que deveriam 
representar os interesses de todas as partes do Reino Unido, e assegurar que a 
proposta Londrina traria benefícios a todo o país.338

 Todos os organizadores e promotores do evento Olímpico afirmavam a ne-
cessidade de interagir diretamente e partilhar informação regularmente, res-
pondendo às preocupações das comunidades locais onde os eventos olímpicos 
teriam lugar. Assim, levou-se a cabo uma série de exercícios de consulta e envolvi-
mento que incluíam o London 2012 Bid Forum, uma plataforma que pretendia con-
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vencer o governo local dos cinco boroughs Olímpicos dos benefícios associados 
ao evento.  A sua principal atividade era educar os vários grupos interessados 
acerca da licitação e sobre as potenciais oportunidades que iriam surgir para os 
habitantes locais se Londres ganha-se a “corrida”. Estes benefícios centravam-
se maioritariamente em oportunidades de emprego, melhoria de capacidades e 
oportunidades de voluntariado. “Assim que estes grupos entendiam os benefícios 
de uns Jogos em Londres, era pedido o seu suporte”.339

 Além do London 2012 Bid Forum, a organização responsável pelo evento 
alega ter procurado envolver as comunidades locais no plano urbano, mobili-
zando esforços para responder às necessidades das comunidades, negócios e 
utilizadores das instalações locais, a partir da realização de setenta eventos públi-
cos e exibições, distribuição de informação pública, e um website.340 

 Os poderes de planeamento dos boroughs foram centralizados numa 
Joint Planning authorities Team (JPaT), que foi estabelecida para tratar de todos os 
planos urbanos para os Jogos no Lower Lea Valley. Apesar do Lower Lea Valley 
estar dentro dos limites territoriais da TGDC, as responsabilidades e poderes de 
planeamento foram, neste caso, mantidas nos boroughs da área Olímpica.341

 Apesar de em 2005 80% do terreno destinado ao parque ser controlado 
por identidades públicas, a submissão do plano Olímpico resultou na deslocação 
de  negócios e residentes de forma permanente ou temporária. Estes deveriam ser 
realojados adequadamente em acomodações que servissem as suas necessida-
des noutros locais de East London.342 A área abrangida pelo parque incluía, como 
foi já referido, uma grande variedade uso industrial consistindo em aproximada-
mente 350 negócios e 5.500 empregos343, sendo necessário recolocá-los noutros 
locais como resultado da realização do evento. Apesar da maioria ter tido incen-
tivos e recompensas pelo incomodo, muitos preferiam ter ficado no local onde 
sempre fizeram negócio.344

 A criação de uma série de propostas apelidadas de Ethical Bid for the 2012 
Olympics prometia construir garantias de justiça económica nos planos de Lon-
dres e criar um legado sustentável. Temas como a promoção justa de emprego 
para a comunidade, programas para aumentar as capacidades dos trabalhadores, 
a construção de habitação de baixo custo (50% da habitação construída), entre 
outros,345 eram algumas das formas que os organizadores do evento encontraram 
para tentar assegurar que os Jogos eram uma mais-valia para todos. 

No final, o sucesso da licitação Britânica deveu-se, maioritariamente ao com-
promisso de localizar os Jogos Olímpicos numa área deprimida de East London, 
com o tema da regeneração a apelar ao COI que vinha a ser, nos últimos anos, 
criticado por estar a embarcar numa via da comercialização do evento.
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13 As exigências do COI e as especificidades Olímpicas

Hoje, é muito improvável uma qualquer cidade organizar um evento Olímpico 
sem que isso esteja inequivocamente associado, para além das respostas às exi-
gências específicas do evento, a um estratégia de desenvolvimento urbano e a um 
investimento substancial. No que se refere às exigências específicas, as cidades 
anfitriãs são obrigadas a providenciar novas ou renovadas infraestruturas (como 
pavilhões) para além de melhorias na oferta hoteleira, na qualidade ambiental, e 
intervenções ao nível das redes de transportes e telecomunicações, para garantir o 
sucesso do evento. Os Jogos Olímpicos são, por isso, muito mais do que um even-
to desportivo: evoluíram como um instrumento de planeamento urbano, utilizado 
para construir, reconstruir e qualificar a cidade anfitriã. 

O COI, como entidade responsável pela organização do evento, especifica 
vários requisitos que são exigidos às cidades candidatas, devendo obrigatoriamente 
ser mencionados no ficheiro de candidatura das cidades e, mais tarde, elencadas 
no contrato firmado da cidade anfitriã.346 Desta forma, o COI, como organização des-
portiva, procura estimular o desenvolvimento atlético e o perfil desportivo de uma 
cidade ao providenciar instalações desportivas com condições para a realização de 
eventos nacionais e internacionais. Estes objetivos, podem no entanto, não coincidir 
na totalidade com os motivos porque uma cidade se propõe receber o evento.

Deste ponto de vista, a grande questão que se coloca advém da dicotomia: 
Como planear um megaevento desportivo (de cerca de um mês de duração) tendo 
como objetivo a criação de um pedaço de cidade e ambicionando a sua regenera-
ção a vários níveis com um planeamento de décadas? 

Tendo vencido a licitação para os Jogos de 2012, a cidade de Londres com-
prometeu-se a cumprir certas especificações detalhadas no contrato que assinou 
com o COI. Estas exigências são particularmente complexas tendo sido apresen-
tadas em cerca de 20 manuais técnicos anexados ao contrato. Definem questões 
como as exigências de acomodação, de acreditação, de proteção da marca olím-
pica, das cerimónias, de comunicação, do desenho dos complexos desportivos, 
da Media, da Vila Olímpica, de transporte, bilheteira, entre outros, o que mostra a 
complexidade de organizar o evento. 

As principais exigências do COI em relação ao evento prendem-se com a 
necessidade de construção de complexos de alta qualidade que possam garantir as 
melhores condições da prática desportiva para os atletas. Tendo em conta o expos-
to, foi elaborado um manual que especifica as necessidades de cada infraestrutu-
ra, detalhando vários aspetos dos mesmos.

Dentro do planeamento e layout dos complexos desportivos, o manual de cri-
térios explora temas como as áreas necessárias para as diferentes atividades; a 
disposição das entradas e saídas, o conceito de Front of House Operations e Back of 
House Operations; a capacidade de espetadores; a iluminação; sistemas de aqueci-
mento, ventilação e ar condicionado (AVAC); a definição de planos de segurança e 
emergência; o desenvolvimento sustentável da área intervencionada e as diferentes 
adaptações necessárias para a realização do evento paralímpico. Assim, segue-se a 
exposição de algumas especificações que nos pareceram importantes para ter uma 
abrangência geral das exigências e escala necessária para a realização destes 
eventos. 

Em primeiro lugar, é de destacar a aposta do COI na reutilização de com-
plexos pré-existentes, ainda que, muitas vezes, sejam necessárias remodelações, 
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assim como o incentivo à utilização de estruturas temporárias que possam ser 
desmanteladas e recicladas depois do evento, de modo a evitar o que se tem desig-
nado “white elephants” - grandes infraestruturadas abandonadas - e a garantir não 
só o sucesso do evento com também o sucesso da intervenção urbana operada no 
período pós-evento. 

No caso Londrino, estabeleceu-se o princípio de que apenas se construiriam 
novos pavilhões desportivos em 3 situações: uma primeira corresponde àqueles 
complexos que se consideravam necessários independentemente do evento (este 
foi, por exemplo, o caso da piscina Olímpica). Uma segunda que se prendia com os 
complexos que poderiam reutilizar e complementar, criando novas valências, uma 
estrutura desportiva já existente, aproveitando a oportunidade do evento para a 
qualificar. Por fim, a popularidade do desporto no país foi também considerada por-
que se acreditava que, dada a popularidade de um desporto no país, a probabilida-
de de utilização por parte da comunidade depois do evento seria maior (o velódromo 
é um destes exemplos).

Todos os complexos desportivos do Parque Olímpico deveriam desenhar-se 
tendo em conta o layout definido pelo COI onde se distinguem as várias zonas ne-
cessárias ao funcionamento e à segurança de cada complexo,347 definindo-se de 
forma estratégica os pontos de paragem de transportes de atletas e público em 
geral, assim como as entradas e saídas dos complexos.

A Front of House Operations é a área da estrutura acessível ao público e a 
Back of House é a área com restrições de acesso, de suporte ao evento: sejam 
áreas apenas para atletas, pessoal credenciado, entre outros.348 

A figura 4.6 apresenta um diagrama de um pavilhão tipo identificando as vá-
rias áreas necessárias, assim como a respetiva disposição formal. Muitas das neces-
sidades são específicas para o evento, em especial no que toca à capacidade de 
espetadores e às operações associadas ao Back of the House, deixando de existir 
no período pós-evento impondo um planeamento a longo prazo dos pavilhões. 

Durante o evento é também importante assegurar um amento da capaci-
dade energética, de iluminação e de ventilação das infraestruturas desportivas. 
Tendo em conta as necessidades estritamente relacionadas com a realização do 
evento, o COI incentiva a utilização de estruturas temporárias para estes efeitos.349

Para cada infraestrutura desportiva o COI calcula o número de lugares ne-
cessários com base em edições passadas e na popularidade do desporto no país 
organizador. Em Londres, esta necessidade variou entre 3,000 lugares para os 
eventos de tiro e 60,000 para o estádio Olímpico. A partir de cada um destes 
pavilhões, definindo à partida as necessidades de cada evento, o COI elabora 
um complexo gráfico onde determina o número de metros quadrados necessários 
para cada acontecimento dentro do complexo, chegando ao mais ínfimo porme-
nor, designadamente o número de casas de banho, todas as necessidades de 
catering e Broadcasting, as áreas destinadas aos atletas e logística, aos medias, 
aos patrocinadores, aos elementos da família olímpica, entre outros. 

A vila Olímpica, sendo uma infraestrutura de cariz diferente dos lugares de 
competição não deixa de ter um programa complexo com exigências particulares 
de modo a garantir condições ideais para os atletas que vão competir no evento, 
otimizando a sua preparação física e mental.350 

O contrato da cidade anfitriã estipula a necessidade de uma Vila Olímpi-
ca, acomodando os atletas e oficiais durante o período dos Jogos, devendo ser 
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funcional e segura e um espaço agradável e apelativo. Algumas das exigências 
referem-se à sua capacidade (16,000 no caso Londrino); ao número de quartos e 
o número máximo de pessoas por quarto, além de um grande número de espaços 
comuns e de apoio, designadamente salas de reunião, salas médicas, espaços 
de arrumação, uma grande sala de jantar, espaços de entretenimento, um cen-
tro religioso, entre outras, que mostram a complexidade programática do evento.

As especificações relativas aos espaços dedicados aos atletas são parti-
cularmente detalhadas chegando a especificar-se o tamanho de uma cama ou o 
método e período temporal de limpeza dos quartos. A necessidade de um cen-
tro religioso ver figura 4.10 para, pelo menos quatro religiões (cristianismo, islamismo, 
budismo e hinduísmo) com todas as necessidades caraterísticas de cada uma 
(como providenciar bíblias e alcorões ou estipular a orientação de reza para Meca 
no caso do islamismo) mostram a complexidade de planeamento. A capacidade 
de dar resposta, em qualquer altura, a uma necessidade gerada por um elevado 
número de pessoas, designadamente cinco mil refeições simultâneas numa sala 
de jantar, contemplando diferentes menus de modo a agradar a todas as opções 
culturais, ilustra a escala e globalidade de um evento como este. 

Um dos espaços mais caraterísticos da Vila Olímpica, a plaza, deve locali-
zar-se no “coração” da Vila e ser um espaço de reunião e convívio entre os vários 
atletas. Este espaço contempla um conjunto de valências, designadamente um 
anfiteatro ver figura 4.11, uma loja de conveniência, um banco, um call center, um cyber 
café, entre outros.

É, por tudo isto, aconselhável o planeamento e desenho de infraestruturas 

Figura 4.6  Esquema con-
ceptual Front of the house 
operations
Figura 4.7  Esquema con-
ceptual Back of the house 
operations
Figura 4.8  Esquema con-
ceptual da organização 
dos vários complexos des-
portivos

Figura 4.9  Esquema con-
ceptual da distribuição das 
várias áreas dos complexos 
desportivos
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flexíveis, capazes de conciliar estruturas permanentes para as comodidades pre-
vistas para depois do evento e estruturas temporárias para as especificidades du-
rante o evento. 

O aumento da capacidade e volume de transporte público para dar respos-
ta aos fluxos gerados por um evento desta natureza é, como já mencionado, uma 
das ações necessárias para garantir uma eficiente mobilidade durante os Jogos. É 
por isso necessário a realização de upgrades nos sistemas de transporte existen-
tes, sendo muitas vezes introduzidos serviços extra em horas de ponta. Apesar 
dos sistemas urbanos metropolitanos da cidade anfitriã terem de responder a uma 
série de critérios definidos pelo COI, as necessidades das cidades são muitos 
diferentes umas das outras pelo que, é necessário delinear uma estratégia que 
cumpra os pedidos exigidos mas que, sobretudo, tenha em atenção e assegure as 
necessidades da cidade. 

Planear novas linhas e rotas de transporte público apenas para o evento é 
pouco viável devendo considerar-se a definição de uma estratégia flexível que 
permita a conjugação das várias realidades e da complexidade de movimentos 
diários caraterísticos de uma cidade como Londres. 

As necessidades ao nível da criação de grandes parques de estaciona-
mento, terminais para autocarros, estruturas temporárias de transporte, áreas para 
cargas e descargas e zonas de paragem perto dos estádios são exemplos de 
algumas infraestruturas vitais ao planeamento do evento, mas que não são es-
senciais no período pós-jogos, podendo correr o risco de se tornarem obsoletas. 

Figura 4.10  Esquema tipo 
do centro religioso
Figura 4.11  Esquema do an-
fiteatro proposto pelo COI
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Tal como referido anteriormente, as exigências e especificações definidas 
pelo COI são baseadas em estudos de situações prévias, como outros Jogos Olím-
picos. No entanto, entende-se que uma visão generalizada se revela uma estraté-
gia inadequada, tendo em conta que nenhuma cidade se movimenta e desenvol-
ve da mesma forma e, por isso, cada uma deve encontrar uma estratégia para a 
sua condição específica. Assim, no que se refere às infraestruturas de transporte, 
é importante uma avaliação do sistema de transportes implementado na cidade 
tendo em conta as exigências do evento. 

Sendo que o objetivo dos Jogos Olímpico de Londres era que 100% dos 
espetadores viajassem para os eventos utilizando transportes públicos, o inves-
timento nestas infraestruturas de transportes foi uma das principais estratégias  da 
licitação, apostando-se em melhores conexões entre toda a cidade, e consequen-
temente, numa melhor mobilidade.351

Para conseguir responder a todas as necessidades exigidas por cada uma 
das frentes de que é responsável, a TFL elaborou um plano de transportes no qual 
detalhou os trabalhos propostos para a melhoria do transporte em Londres. Nesta 
estratégia, o Parque Olímpico estaria particularmente bem servido, por linhas de 
comboio, quatro linhas de metro, DLR e alguns serviços de metro de superfície a 
operar durante o evento. A rede de autocarros foi reforçada para garantir o cumpri-
mento das necessidades geradas. 

Uma das principais caraterísticas da estratégia de transportes foi a criação 
da Olimpic Route Network. A  referida estratégia consistia na criação de medidas 
de tráfego especiais implementadas durante o evento, designadamente a criação 
de vias específicas para veículos acreditados; a alteração de tempos de sinais de 
trânsito, entre outros, garantindo que os principais participantes no evento se con-
seguiam deslocar de forma rápida e eficaz.352

Um grande número dos projetos, apresentados no contexto do evento faziam 
parte de um plano de transporte já existente, que começava a ser posto em prática 
de que são exemplo a extensão do DLR a passar por Stratford ou o aumento da 
capacidade da Jubilee line.353 354 A Linha de North London foi também melhorada, 
aumentando-se a sua capacidade, por ser um corredor vital na conexão de vários 
ponto de West London, North London e Stratford, servindo várias comunidades 
desfavorecidas. ver figura 4.12

Os progressos introduzidos nos comboios nacionais que dariam apoio aos 
Jogos de 2012 incluíam uma nova estação em Stratford International na High Speed 
1. Este era um meio de transporte crucial para movimentar um grande número 
de espetadores do centro de Londres ao Parque Olímpico através criação da linha 
Javelin, a partir da qual se garantia uma rápida deslocação, de apenas sete minu-
tos entre Stratford International e St. Pancras. Depois do evento a linha continuaria 
a evoluir permitindo uma conexão direta de alta velocidade com a cidade de Kent, 
no sudoeste do Reino Unido e potencialmente com a Europa continental, tendo em 
conta a possibilidade de ligação com o túnel do canal da mancha. 

A completação de uma High Speed 2 ligada à High Speed 1 viria a provi-
denciar mais ligações com outras regiões do Reino Unido consideradas cruciais 
para atrair negócios para o Parque durante o evento mas, sobretudo, no período 
pós-evento.355 

Os serviços instalados no Rio Tamisa também foram melhorados, em espe-
cial nos locais de embarque em Greenwich e Tower, criando novas ligações em 

351. Olympic Delivery 
Authority, (2011). Trans-
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352. Idem, p.22
353. Idem, p.29
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em 33% o que também 
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Cannary Wharf, North 
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Parque Olímpico, aju-
dando assim a suportar 
as empresas locais me-
lhorando a conectivida-
de Londrina no geral.
355.Greater London Au-
thority, (2012). Leaving a 
transport legacy. Lon-
dres, p.22
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termos de mobilidade para os espetadores do evento entre o centro de Londres e 
Greenwich (onde, por exemplo, se realizaram os eventos equestres), mas também 
entre outras localizações ao longo do Rio Tamisa.356 

A melhoria da rede viária passava por uma revisão da rede de autoestradas 
(como por exemplo um alargamento na M25), pela reformulação dos nós ao longo 
da A35357, para além da construção de várias pontes com as quais se pretendia re-
duzir a separação causada pelo Rio Lea e pelas várias linhas de comboio, ajudan-
do a conectar o parque às áreas em redor.358 A aposta na construção de novas 
ciclovias e percursos pedonais foram também algumas das melhorias associadas 
ao evento. 

Por fim, para melhorar e realçar a qualidade urbana de Londres a tempo 
dos Jogos Olímpicos, foram realizadas diversas intervenções em arruamentos, 
em especial em redor do Parque Olímpico, como parte do programa do Mayor de 
Londres para melhorar os espaços públicos da cidade.359

14 Os trabalhos de preparação no parque 

O legado físico de infraestruturas em Londres que resulta da realização dos 
Jogos Olímpicos não se resume à reestruturação da rede de transportes ou à 
construção de novas instalações desportivas. O desenvolvimento dos 500 hec-
tares do Parque Olímpico não seria possível sem antes existir um grande trabalho 
de limpeza dos terrenos contaminados360, além da demolição  de alguns edifí-
cios no local do parque para que as novas infraestruturas pudessem ter lugar.361 

Esta oportunidade de renovação de infraestruturas numa área significativa 
do tecido urbano, num contexto de abandono e profunda degradação foi um dos 
principais objetivos da cidade de Londres ao candidatar-se ao evento. 

 A construção no Lower Lea Valley começou em meados de 2006.362  O ob-
jetivo da ODA, a entidade responsável pela construção do parque, era iniciar um 
trabalho de fundação para um programa de transformação substancial uma área 
tão desfavorecida como a do Lower Lea Valley. Um programa de regeneração tão 
ambicioso como o da ODA não poderia ter sido conseguido sem a natureza cata-
lisadora e sem o investimento associado aos Jogos Olímpicos. Assim, a criação 
de infraestruturas que permitiram futuros desenvolvimentos no local e que criam 
um esqueleto estratégico era o primeiro passo a ter em conta.

 Os trabalhos preliminares no Parque Olímpico incluíram algumas investi-
gações para facilitar os testes e monitorização do terreno. A necessidade de de-
molição de cerca de 200 edifícios deu-se como um segundo trabalho no parque.363 
Todas as demolições foram consideradas “indispensáveis” para o bom desen-
volvimento do processo de regeneração da área, e, segundo a ODA, algumas 
estruturas de edifícios mais recentes foram desmoronados cuidadosamente para 
que 98% dos materiais fossem reutilizados na construção do Parque Olímpico e as 
emissões de carbono  fossem reduzidas a 50%.364 

A renovação de solo contaminado e a limpeza de algumas espécies vege-
tais invasivas com destaque para a Chapéu-de-sapo (que predominava nos cursos 
de água) e para a Fallopia japonica ( para a limpeza do local foi necessário limpar 
o equivalente a 10 campos de futebol).365

A translocação de espécies de animais (pássaros, mamíferos e peixes) do 
local, assim como, a coleção de sementes para que as espécies nativas pudes-
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sem ser replantadas foi um passo importante  nos trabalhos de descontaminação 
e limpeza, permitindo a preservação da biodiversidade de fauna e flora locais.366

  O solo poluído ver figura 4.15, resultante do desenvolvimento industrial/comercial 
de que foi alvo a área, designadamente depósitos de lixo resultante da destruição 
consequente da Segunda Grande Guerra367 e de lixo doméstico aqui despejado 
durante mais de 100 anos, continha vários tipos contaminadores como óleo, alca-
trão, arsénio e chumbo, entre outros.368 Cerca de 1,5 milhões de metros cúbicos de 
solo foi limpo e 80% foi reutilizado no Parque, contribuindo para uma das maiores 
iniciativas de limpeza de terrenos contaminados no Reino Unido e resultando na 
criação de mais de 100 hectares de espaço aberto com uma diversidade mais 
rica.369

Existiam ainda duas grandes estruturas da rede elétrica nacional que atra-
vessavam o recinto do Lower Lea Valley na direção Norte-Sul, dominando a pai-
sagem do parque. Esta rede foi intervencionada passando a atravessar a área em 
dois grandes túneis enterrados a 30m de modo a acomodar os cabos elétricos de 
grande voltagem e possibilitar uma construção livre de obstáculos no terreno.370

A par do exposto foram ainda desenvolvidos trabalhos na área da ecologia 
e arqueologia. Entre 2005 e 2009 realizou-se um intenso programa de investiga-
ções arqueológicas por forma a acentuar a existência e necessidade de preser-
vação de quaisquer artefactos históricos assim como registar, mapear e analisar 
diferentes aspetos do passado do local. As trincheiras escavadas levaram a algu-
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mas descobertas particularmente importantes, designadamente parte de um bar-
co do séc. XIX preservado com 4,5m de comprimento, algumas moedas romanas 
e restos humanos.371

Os vários cursos de água que sempre foram determinantes para a configu-
ração e reconfiguração do local sofriam de várias décadas abandono necessitan-
do de uma urgente intervenção pelo que, os trabalhos de construção civil incluíam 
a reparação das paredes e margens e a melhoria dos sistemas de drenagem dos 
canais. A grande quantidade de lixo que se acumulava na água como carrinhos de 
compras, pneus, sacos, entre outros, estava a colocar em risco os habitat’s existen-
tes.372 Estudos sobre o pico fluvial das bacias hidrográficas do Rio Lea e dos vários 
afluentes do tamisa revelaram-se importantes para a construção do sistema de 
drenagem e para a compreensão do comportamento do Rio permitindo um maior 
controlo do canal.

A construção de estradas, vedações de proteção, pontes permanentes e 
temporárias revelou-se importante para o objetivo de conectar os vários centros 
existentes em volta do parque os quais, devido aos limitados meios de comunica-
ção encontravam-se cada vez mais segregados. Cerca de 27 novas pontes foram 
construídas e 10 foram recuperadas.373 Foi ainda importante a relocalização de 
2,5km de linhas de comboio que se encontravam no centro do parque. 

 Por fim, o projeto das redes de infraestruturas revestia-se da máxima im-
portância, sendo fundamental para a concretização do evento e para o futuro desta 
parte da cidade. Para a provisão de nova redes de energia, água, saneamento, 
resíduos, gás e telecomunicações ao longo do terreno, foi necessário um trabalho 
de remoção das infraestruturas existentes, permitindo instalar as novas redes que 
contavam, por exemplo, com uma turbina eólica (que acabou por não se construir, 
substituindo-se por sete mais pequenas de modo a manter o objetivo de susten-
tabilidade prometido pelos organizadores374) e um Energy Centre and Community 
Energy Network que incluía um central térmica e elétrica com caldeiras alimenta-
das por biomassa e uma rede de aquecimento e arrefecimento. 

A provisão da rede de telecomunicações incluía a provisão de fibra e cobre 
e infraestruturas wireless de suporte às necessidades geradas pelo evento, mas 
também, e sobretudo, das funções e utilização que se perspetivava para o futu-
ro.375 Foi também construída uma estação de esgoto e bombeamento conectada 
à rede existente. 

 Em síntese: 

Estudar os contornos do processo de licitação e de candidatura da cidade 
de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012, assim como as especificidades exigidas 
pelo COI revelam-se procedimentos importantes para contextualizar a metodologia 
de planeamento de um evento desta natureza, percebendo os seus requisitos e 
premissas, que pela sua dimensão tornam-se importantes salientar.

Os principais trabalhos preliminares efetuados no parque permitiram avaliar 
as condições para a integração de novas estrutura e equipamentos ao mesmo 
tempo que conservaram vários aspetos do local, designadamente valores históri-
cos e ambientais. Muitas vezes na avaliação de casos de estudo este é um tópi-
co omitido ou menos importante mas, no contexto deste trabalho, considerou-se 
fundamental enquadrar esta fase de preparação porque, para além de permitir 
contextualizar o terreno antes da intervenção permite perceber a amplitude e im-
portância dos trabalhos preliminares para um evento desta escala. 
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Mapa 4.1 Grau de contami-
nação do terreno Olímpico
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A candidatura e o plano Olímpico

Legenda

1997 Londres inicia o processo de licitação para os Jogos Olímpicos de 
2012, depois das candidaturas falhadas de Birmingham e Manchester em 1992 e 
2000, respetivamente.

2000 É criada a GLA, responsável pela administração estratégica da Grande 
Londres, com a intenção de melhorar a coordenação entre as autoridades locais e 
o Mayor de Londres. 

2003 A candidatura britânica ao evento Olímpico é formalmente apoiada 
pelo governo na House of Commons e imediatamente se constitui a London 2012 
Ltd, uma entidade responsável por organizar essa candidatura.

2005 O COI elege Londres como a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 
2012, e são estabelecidas a LOCOG e a ODA, responsáveis pela organização do 
evento e pela construção os pavilhões e infraestruturas associadas, respetivamen-
te.

Começam os processos de aquisição e apropriação dos terrenos no Lower 
Lea Valley de modo a poderem ser construídas as facilidades Olímpicas. 

Começam também os trabalhos preparatórios no parque, com a remoção 
dos postes elétricos.  

Começa o desenvolvimento do Legacy Masterplan, a base estrutural para o 
planeamento pós-evento no parque. 

2006 Começam as preparações do terreno para a construção do pólo Aquá-
tico, Velódromo e outros complexos desportivos.

2007 Começam os trabalhos de preparação das infraestruturas de apoio 
como pontes e escadas, viadutos, entre outros.

Começa a preparação do terreno para a construção do Estádio Olímpico, 
International Broadcast Centre (IBC) e Vila Olímpica.

2008 Começa a construção do Estádio Olímpico, Centro Aquático e Vila 
Olímpica.

2009 Terminam os trabalhos de remoção dos postes elétricos no parque e 
começa a construção do Velódromo. 

2010 Terminam os outros trabalhos de preparação do terreno e começa a 
construção dos restantes complexos desportivos, nomeadamente os temporários.

Começam os trabalhos de melhorias nos sistemas de transporte público de 
Londres para serem capazes de responder às necessidades do evento.   

2011 Terminam as construções no parque Olímpico. 

2012 Terminam os trabalhos nos vários métodos de transporte público

Início dos Jogos Olímpicos de Verão, em Julho de 2012
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O parque Olímpico e a ideia de “legado”

Como foi mencionado anteriormente o COI tem vindo, nos últimos anos, a co-
locar grande importância na ideia de que as cidades que se candidatam à realização 
do evento Olímpico devem propor abordagens sustentáveis. Esta nova abordagem 
tem vindo a ganhar importância desde a década de 90’, e advêm principalmente do 
“legado” deixado por edições anteriores como Montreal376, entre outras, nas quais se 
revelou particularmente evidente e preocupante a ausência de um planeamento a 
longo prazo. Estas falhas resultaram num visível declínio de várias das infraestruturas 
construídas propositadamente para o evento e a consequente criação de “elefantes 
brancos”, na paisagem e tecido urbano das cidades, gerando diversos problemas. 

A rápida comercialização do evento, que é hoje reconhecido e visualizado em 
todo o mundo, levou a que as preocupações do COI fossem repensadas. Em 2003, 
o COI desenvolveu um plano para proteger os Jogos Olímpicos da extensiva comer-
cialização do evento, ao estabelecer uma série de valores como o “fair-play, a troca 
cultural, a ideia de igualdade, tradição, honra e excelência”.377 

Ao mesmo tempo, a ideia de legado começou a ganhar importância para 
o COI e consequentemente para as cidades candidatas. Apesar de ser um evento 
direcionado maioritariamente à atividade desportiva, a ideia de legado que hoje lhe é 
associada é firmemente focada em aspetos não desportivos, mas sim físicos, econó-
micos e sociais.  

Este evento surge, portanto, como uma espécie de catalisador que muitas ve-
zes pretende regenerar parte de uma cidade ao mesmo tempo que provoca uma ex-
pansão das indústrias de consumo de forma a ampliar o poder económico e atrativi-
dade da região, cidade ou país onde se realiza. 

Visto isto, e principalmente desde Barcelona 1992, as cidades anfitriãs que têm 
vindo a usar o evento para promover a regeneração do seu tecido urbano, depen-
dem muitas vezes de diferentes formas de intervenção, sejam estas de iniciativa 
pública (maioritariamente dependem do estado) ou de iniciativa privada para se con-
seguirem promover e afirmar como “cidades globais”. 

Assim, este capítulo analisará o projeto Olímpico dando nota das principais ca-
raterísticas e objetivos da intervenção. Uma dos principais atributos do plano para 
Londres 2012 é o suporte nesta ideia de legado. Esta visão levou a que existissem 
três planos para desfechos diferentes. Os dois primeiros planos foram enunciados no 
livro de candidatura e correspondiam, respetivamente, ao planeamento do Lower Lea 
Valley, em caso de cenário Olímpico, isto é, se Londres realmente fosse organizar o 
evento, e, o outro, em caso de cenário não Olímpico. 

O terceiro plano surgiu depois de Londres vencer a licitação para o evento e 
chama-se Legacy masterplan, dando conta das intervenções de adaptação pós-e-
vento, assim como das novas intervenções, dividindo-se em 3 fases. A primeira, a 
fase de transformação diz respeito às alterações efetuadas no parque imediatamente 
após o evento com a abertura do parque à cidade. A segunda e terceira são fases de 
planeamento que apontam as intervenções a realizar a médio prazo (2021) e a longo 
prazo (2031). Assim, a análise do projeto Olímpico tentará, sempre que possível, com-
por-se destas três vertentes temporais associando-as aos vários temas caraterísticos 
da intervenção. 

376. Os Jogos Olímpicos 
de Montreal ficaram marca-
dos por uma série de es-
cândalos e pela maior dis-
crepância económica e 
consequente dívida de 
sempre num evento Olímpi-
co. 
377.Poynter, G. (2006). 
From Beijing to Bow Bells: 
Measuring the Olympics Ef-
fect. Londres, p.7
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 15 Canais e cursos de água 

Indiscutivelmente uma das intervenções mais marcantes da transformação 
operada no Lower Lea Valley no contexto dos Jogos Olímpicos ocorreu no conjunto 
de canais do parque, os quais determinam a identidade desta zona da cidade. 
Cada canal ou curso de água tem um caráter próprio que se formou ao longo de 
vários anos de industrialização, durante os quais se afirmaram como o principal 
meio de transporte. Esta identidade foi, no contexto da operação realizada, valo-
rizada e potenciada, determinando muitas vezes o aspeto visual do parque e dos 
espaços em redor de cada um dos canais em particular. 

Os cursos de água no Parque fazem parte de uma rede mais vasta que per-
corre todo o Lea Valley Regional Park numa extensão de cerca de 40 km e 10,000 
hectares, seguindo o curso do Rio Lea desde Wara em Hertfordshire, e desaguan-
do posteriormente no Rio Tamisa.378  

Antes de ser alvo de um processo de regeneração a área intervencionada 

378. London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p.34
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Figura 5.3  Three Mills Wall 
River (sem data)

Figura 5.4 Estado dos ca-
nais do parque antes da 
intervenção

no contexto da realização dos jogos Olímpicos era caraterizada por um conjunto 
de extensões de água abandonadas e obsoletas. Durante a revolução industrial, 
estes canais desempenharam um papel importante, nomeadamente no abasteci-
mento de água e gerando energia  para a indústria local, mas caíram em desuso 
em meados do séc. XX, quando as industrias começaram a ser abandonas. Em 
1968, estas águas foram classificadas como Remainder Waterways, tendo sido 
rotuladas como inviáveis para uso de lazer ou comercial.379 

Na década de 90, a rede de canais apresentava sinais de elevada degrada-
ção. Os rios estavam altamente poluídos, maioritariamente inavegáveis e as suas 
estruturas estavam inutilizáveis.380 Foi nesta década que a importância destes ca-
nais começou a ser reconhecida quando as iniciativas de regeneração em volta de 
Stratford começaram a emergir, particularmente com o estabelecimento do CTRL.   
Esta zona pouco reconhecida de Londres começou a ser vista de outra forma, mas 

379. London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p.10
380.Uma descrição mais 
detalhada do estado do ter-
reno do Parque Olímpico, 
nomeadamente dos seus 
canais, já foi anteriormente 
aprofundada pelo que não 
se voltará a enunciar esses 
problemas.
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foi a decisão da realização dos Jogos Olímpicos, no Lower Lea Valley, que impul-
sionou a regeneração da área e dos canais.381

381. London Legacy Devel-
opment Corporation e Ca-
nal & River Trust, WATER-
WAYS FRAMEWORK: 
OLYMPIC LEGACY. Lon-
dres, p. 11

Intervenção Olímpica  Num curto período de tempo, caraterística comum 
no planeamento associado a intervenções impulsionadas por megaeventos, entre 
2005 e 2012, foi feito um grande investimento por parte de agências governamen-
tais para transformar os canais e cursos de água do Lower Lea Valley. Algumas 
das principais intervenções incluíram a melhoria das paredes de contenção dos 
canais, a escavação de cursos mais profundos para permitir o uso comercial e de 
lazer e a criação de habitat’s e vida selvagem para pássaros e insetos.382

Uma das principais operações foi a construção de estruturas de controlo do 
caudal do rio que permitissem prevenir a ocorrência de cheias no parque. Estas 
operações transformaram os cursos de água rápidos em percursos navegáveis, 
que por sua vez estão integrados num sistema mais vasto de parques, docas e 
zonas de biodiversificadas.383

As caraterísticas dos vários canais do parque divergem sobretudo em dois 
grandes grupos que seguem a lógica de planeamento de todo o parque. 

Na zona Sul do parque os canais têm um caráter mais urbano. A constru-
ção de canais pelas mãos do homem na década de 1930 deixou um legado de 
percursos ladeados por grandes paredes de betão com sistemas de engenharia 
pesados.

Na zona norte do parque, o Rio Lea foi transformado para se tornar numa 
zona ecologicamente orientada, com um ambiente fluvial, e com margens menos 
definidas e mais naturais. Zonas de wetlands384 e percursos sinuosos fazem desta 
zona do parque um dos locais mais apelativos. 

O parque está dotado de diversas áreas de canal diferenciadas e de locais 
com caráter distinto, dividindo-se em quatro zonas: o River Lee Navigation, Bow 
Back Rivers, Waterworks River e River Lea.

Intervenção Olímpica O River Lee Navigation é um canal que se entende 
de norte a sul do parque definindo o seu limite a oeste. Este é um dos pontos de 
comunicação entre o parque e as comunidades existentes sendo, por isso, o mais 
vibrante e movimentado canal do parque, com várias atividades tanto no seu leito 
como nas suas margens. Hoje é um dispositivo urbano que define a “fronteira” 
entre a margem do lado do borought de Hackney, caraterizada, a Norte, por uma 
componente predominantemente residencial e industrial a Sul, existindo algumas 
casas-barco, enquanto a outra margem se carateriza pelas várias intervenções e 
complexos Olímpicos, existindo um percurso junto do canal e alguns espaços de 
permanência dedicados a lazer. 

Período de transformação O Canal Park é uma intervenção ao longo do 
canal construída no período de transformação e onde se pretendeu criar uma peça 
de utilização pública importante com o objetivo de conectar o parque e os desen-
volvimentos urbanos associados, com os bairros existentes, promovendo várias 
atividades. 

Here East, o antigo centro de Broadcast e media durante os Jogos, que se 
estima que irá providenciar cerca de 5,300 empregos,385 terá as suas traseiras vira-
das para o canal com uma  componente de restaurantes, cafés e esplanadas, que 
se pretende que venha a realçar ainda mais o caráter vibrante do canal. 

382. Idem, p. 13
383. Idem, p. 14
384.Uma wetland é uma é 
um pedaço de terra satura-
do com água permanente-
mente ou sazonalmente.

385. London Legacy Devel-
opment Corporation e Ca-
nal & River Trust, WATER-
WAYS FRAMEWORK: 
OLYMPIC LEGACY. Lon-
dres, p. 10
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Mapa 5.1  Identificação 
dos vários rios e canais que 
atravessam o parque

A melhoria dos percursos pedonais ao longo do canal qualifica as desloca-
ções das comunidades locais. Atividades como andar de bicicleta, passear ani-
mais domésticos e pesca são algumas das práticas exploradas, com o objetivo de 
promover a qualidade de vida dos atuais e futuros residentes do parque. A cone-
xão à Greenway e a distância relativamente curta a Victoria Park revelam-se mais 
valias na relação com o canal. 

Legado  A limpeza do ria permitirá a utilização por parte de clubes de remo, 
passeios de barco, e outras atividades aquáticas. O futuro deste canal vai trans-
formar-se com a criação do bairro residencial do Sweetwater e East Wick, e com 
a criação de espaços verdes e novas escolas. A combinação das atividades de 
lazer, residenciais e comerciais neste “corredor” pode converter o canal num local 
vibrante e um espaço apelativo para as comunidades residentes ao longo das 
suas margens.

O Rio Lea, situado no lado Norte do parque, tem um caráter natural carate-
rizando-se por uma abundante vegetação. Antes da intervenção, o canal carateri-
zava-se pelas suas margens instáveis formadas por várias décadas de despejo de 
lixo industrial e por um elevado nível de contaminação, ausência de acessibilida-
de e vegetação invasiva. 

A existência de uma ponte possibilitando a passagem da Nothern Line, para 
além da forte corrente, tornavam a navegação nesta extensão do rio muito difícil. 
Além disso, a ligação direta de águas de esgoto que ocorreu durante décadas fez 
com que a qualidade da água estivesse muito degradada antes da intervenção 
realizada no contexto Olímpico.386              

Intervenção Olímpica O principal objetivo da intervenção foi transformar um 
espaço previamente obsoleto e com vários problemas de salubridade num espaço 
de lazer e recriação, recuperando a diversidade de habitat’s e vida selvagem, que 
no passado o caraterizou, contrastando com os canais mais urbanos e ativos cara-
terísticos da zona Sul do parque. 

Uma das principais caraterísticas foi a “construção” de uma Wetland Bowl, 
que é o foco central da zona norte do parque e que pretende providenciar um equi-
líbrio entre espaço de habitat ecológico ao mesmo tempo que serve de prevenção 
contra cheias. As margens do rio foram re-perfiladas com percursos orgânicos e 
com vários espaços de encosta que permitem o contato mais próximo com a água. 

Período de transformação - O curso de água do rio Lea, juntamente com o 
espaço verde em seu redor formam o eixo central de toda a intervenção, estabele-
cendo-se numa cota mais baixa, acessível por vários percursos que, no contexto 

386. Olympic Delivery Au-
thority (2008), Olympic Park 
Waterspace Masterplan. 
Londres, p.55
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pós-evento, se deveria manter como o principal espaço verde a ser utilizado pelas 
várias comunidades locais, assim como pelas novas que aqui se viriam a instalar. 
É através das várias pontes e passagens que foram construídas durante o evento 
e reformuladas no período de transformação, que se estabelece a conexão entre 
as comunidades locais do lado Oeste e Este do parque. 

Legado Perspetivava-se como objetivo pós-evento a utilização do canal 
para a prática de determinadas atividades desportivas designadamente, o remo 
e canoagem, podendo este ser um dos motivos para atrair visitantes ao parque.387

O Waterworks River é um canal construído em 1930 com o propósito de pos-
sibilitar a navegação e de prevenir a ocorrência de cheias vindas do rio Lea, funções 
que continua a desempenhar nos dias de hoje. Tal como todos os outros canais de 
água do parque também sofreu consequências com a instalação e exploração da  
indústria pesada.388 

Intervenção Olímpica A intervenção neste canal consistiu na recuperação 
dos muros de contenção do canal e na redefinição de uma das suas margens. A 
margem Este do canal foi relocalizada oito metros para permitir a colocação de plan-
tas marginais ao rio que pretende continuar na linha ecológica do parque da zona 
Norte. 

Legado À cota alta do canal localizar-se-á uma das principais áreas urbanas 
do parque, a Stratford City’s Waterfront, que será abordada mais à frente. 

O Old River Lea e o City Mill River, conhecidos como Bow Back Rivers são 
os canais de água que formam o declive que dá origem à “ilha” onde se situa o 
estádio Olímpico. Tal como os anteriores, foi alvo de um processo de limpeza e 
regeneração depois de anos de negligencia e intensa poluição. 

Intervenção Olímpica A intervenção visou tornar este espaço num ponto de 
referência para atividades dentro do parque: passeios de barco, concertos e ou-
tros tipos de atividades recreativas. Ambos os canais são ladeados por percursos 
pedonais e cicláveis que se encontram a uma cota mais baixa, relacionando-se 
com a cota alta por meio de rampas e escadas que dão acesso ao restante parque 
e às comunidades vizinhas.389 

 Período de transformação - O grande declive existente em ambos os la-
dos do canal foi replantado com espécies vegetais nativas e algumas espécies 
pioneiras, criando espaços agradáveis para vários tipos de atividades como a pes-
ca entre outras atividades possíveis. 

 Legado - Ainda associado às margens destes canais está prevista a criação 
de um bairro residencial, Pudding Mill, assim como a passagem da crossrail, a nova 
linha de metro de Londres, melhorando do acesso a esta zona. 

387.Olympic Delivery Au-
thority (2008), Olympic Park 
Waterspace Masterplan. 
Londres, p.20

388. Idem, p.55
389.London Legacy Devel-
opment Corporation e Ca-
nal & River Trust, WATER-
WAYS FRAMEWORK: 
OLYMPIC LEGACY. Lon-
dres, p. 60



119

O parque Olímpico e a ideia de legado

Figura 5.11 - 5.14 River Lea
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Mapa 5.2 Novos espaços 
de Lazer e espaços trans-
formados no parque Olím-
pico

16 Espaços verdes e de lazer

O parque olímpico é um importante espaço arborizado e de articulação no 
Lower Lea Valley. Os mais de 100 hectares390  de espaço verde metropolitano pre-
tendem afirmar-se como o maior parque urbano europeu construído nas últimas 
décadas e transformar-se num espaço de referência para os londrinos e turistas. 

Parque Norte 

Intervenção Olímpica A intervenção nos espaços verdes segue também o 
conceito da dualidade entre o parque Norte e o parque Sul, podendo dizer-se que 
cada um tem uma “identidade” muito própria. O parque norte combina o Rio Lea 
e o seu vale com wetlands e espaços mais amplos para diversas atividades de 
lazer. 

Durante o evento este era um espaço que permitia aos visitantes “escapar” 
das multidões que se aglomeravam a uma cota superior nos percursos desenha-
dos entre os pavilhões desportivos. Tal como na maioria do parque, os estes espa-
ços têm vindo a sofrer uma reconfiguração nos anos imediatamente após a reali-
zação do evento, dada a necessidade de desmontar estruturas temporárias, entre 
outros, que se propunham adaptar melhor à realidade das necessidades locais. 

Período de Transformação O parque Norte, apesar de ter vindo a sofrer 
poucas alterações no seu caráter foi dotado de novas atividades. Em 2011 reali-
zou-se uma competição internacional para desenhar um novo parque infantil, inti-
tulado Tumbling Bay, que foi ganha por Erect Architecture. A par do referido parque 
infantil, foi também adicionado um café/restaurante, uma das instalações de supor-
te à utilização deste espaço de recreação. Pretendia-se que este espaço pudesse 
ser uma amenidade para os futuros residentes dos vários bairros previstos nos 
limites da intervenção olímpica.391

O parque Norte e as parklands são uma paisagem ecológica que foi estendi-
da depois do evento, atingindo um tamanho similar ao St. James Park.392 Ancorada 
pelo Velopark foi desenhado explorando um uso recreativo, que se dimensionava 
e desejava, em equilíbrio com o desenvolvimento da biodiversidade de plantas e 
habitats. 

Parte do novo espaço verde do parque Norte formou-se aquando da 
desativação dos complexos desportivos temporários, de entre os quais a arena de 
basquetebol e de hóquei em patins. Esta ação deu lugar a espaços “expetantes” 
para futuro desenvolvimento que estão destinados principalmente à construção 
de complexos residenciais como se poderá verificar numa fase mais avançada 
deste capítulo. É de salientar por isso, que alguns dos espaços do parque estão 
em constante transformação segundo um plano que se estende neste momento 
até 2031. 

Assim, uma das áreas a realçar no parque Norte é um grande espaço relva-
do imediatamente em frente do centro de media e broadcast que dará lugar a um 
complexo residencial. Ainda assim, enquanto não se reúnem as condições neces-
sárias à sua transformação tem sido utilizado na realização de várias atividades de 
lazer e desportivas. 

390. London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p.36
391. Idem, p.52
392. Idem, p.60
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Parque Sul 

Intervenção Olímpica O parque Sul é enquadrado por vários equipamen-
tos, designadamente o estádio Olímpico, o Centro Aquático e o ArcelorMittal Orbit 
,afirmando-se como um espaço mais urbano estando vocacionado para a rece-
ção de eventos e festivais. Pelo exposto, assume-se que esta zona vai ser explo-
rada como um local dominantemente público e como destino turístico privilegiado. 

Durante o evento, esta era a principal entrada no parque desde as estações 
de comboio e metro de Stratford. Era aqui que se situavam os London 2012 gar-
dens. Esta zona do parque mais “decorativa” é caraterizada pelo corredor com 
cerca de 1km de plantação de várias espécies hortícolas. Segundo Sarah Price, 
o conceito por detrás do jardim é a experimentação de várias espécies de plantas 
originárias dos vários cantos do planeta. O referido conceito justificou a sua divisão  
em quatro áreas, correspondentes a quatro zonas climáticas (Europa, América do 
Norte, Hemisfério Sul e Asia).393 

 Além das plantações, o jardim era completado por uma série de plataformas 
e áreas de descanso acessíveis por rampas que ligam o principal percurso do 
parque a esta cota. 

  Do outro lado do estádio Olímpico foi também criada, no âmbito de um 
concurso, uma zona de jardim - The Great British gardens. A proposta baseava-
se na divisão do espaço em três zonas que “refletiam as três cores das medalhas 
Olímpicas e onde cada jardim tinha o seu caráter individual incluindo elementos de 
cor, diversão e descoberta”394  

Período de transformação Depois do evento, a redução da rede de per-

393. In, http://sarahprice-
landscapes.com/?page_
id=12 [consultado a 25 de 
Jul. de 2016]

394. In, http://www.will-
erby-landscapes.co.uk/the-
great-british-gardens-con-
cept.html [consultado a 25 
de Jul. de 2016]
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para eventos junto do Broa-
dcast Centre. Parque Norte 
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cursos que permitiam que aos espetadores se movimentassem entre os diferentes 
complexos Olímpicos foi redefinida no âmbito de um concurso ganho por uma 
equipa liderada por James Corner Field Operations para um jardim que resgata o 
conceito dos históricos jardins ingleses.

The pleasure gardens, assim batizados, foram desenhados com vista a dar 
resposta à necessidade de incluir no parque um centro para visitantes, um parque 
infantil e 50 hectares do que era previamente a concourse395 na zona Sul do par-
que entre o Estádio e o Centro Aquático. A proposta consistia na criação de uma 
grande avenida definida por linhas de árvores que vai conectando vários espa-
ços flexíveis dedicados à realização de eventos, capazes de albergar programas 
culturais entre outras atrações ,procurando criar condições e ambiente urbano 
semelhante à zona de South Bank.396 A proposta incluía ainda uma grande área 
de descampado adequada à realização de concertos e eventos, um café, e um 
parque com instalações direcionadas a criança, como uma parede de escalada ou 
uma instalação de fontes que jorram água alternadamente.397 

A estrutura verde do parque rege-se sobretudo pelos percursos criados ao 
longo dos canais, mas houve claramente uma intenção e cuidado de tentar co-
nectar esta estrutura àquela já existente na grande Londres. A conexão do parque 
à East London Green Grid (ELGG), uma infraestrutura verde que se integra na All 
London Green Grid (ALGG) permitiu a criação de articulações e continuidade 
entre espaços verdes qualificados, com o objetivo de promover estilos de vida 
mais saudáveis e ampliar o espírito de comunidade. Simultaneamente, procura-
va-se promover a biodiversidade criando um “pulmão verde em East London”.398 
Os espaços verdes reabilitados no recinto do parque permitiam impulsionar esta 
estratégia de relacionar estruturas verdes, estendendo todo o Lea Valley para Sul. 

395. Concourse foi o nome 
dado à principal avenida 
projetada para o evento 
Olímpico. Este eixo permitia 
o acesso aos vários com-
plexos desportivos
396.South Bank é um distri-
to comercial e de entreteni-
mento no centro de Lon-
dres na margem sul do Rio 
Tamisa muito popular pela 
sua atividade turística, com 
a presença de vários mu-
seus e atrações
397.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p.56

398. Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Learning 
legacy - Lessons learned 
from the London 2012 con-
struction project. Londres, 
p.5
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Figura 5.27 - 5.29 Planta e 
imagens do projeto para os 
Pleasure Gardens
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A   relação com a Greenway  (que cruza a zona Sul do Parque e que é uma das 
principais entradas no recinto), ou a clara tentativa de ligação a Victoria Park, um 
parque no borought de Hackney são exemplos da aplicação da estratégia.

Legado A continuidade desta rede de infraestruturas é um objetivo a longo 
prazo. A extensão do Lea Valley Regional Park, através da criação de um corredor 
ecológico até ao Rio Tamisa, será particularmente importante para o processo de 
regeneração de outras áreas adjacentes ao parque que padecem dos mesmos 
problemas físicos identificados na área da intervenção Olímpica. 
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17 Espaço público e articulação com as comunidades

Antes do evento Olímpico, a região do Lower Lea Valley era uma das mais 
desconectadas de toda a grande Londres.  Maioritariamente devido ao facto de 
ser atravessado por vários cursos de água, mas também por se tratar de uma zona 
de confluência de infraestruturas regionais, o sistema de conexão e comunica-
ção entre as várias comunidades existentes em redor do parque não era claro. 

A construção do CTRL e as alterações topográficas resultantes dessa inter-
venção também contribuíram significativamente para que esta se tornasse uma 
das zonas mais fragmentadas de Londres.399 Um dos principais investimentos 
do plano Olímpico foi, por isso, a melhoria da articulação a nível local a partir do 
desenho de espaço público. 

Esta intervenção criou a oportunidade para operar uma profunda transfor-
mação na imagem associada ao passado industrial da área, passando a assumir 
um papel central ao qual se associou uma imagem qualificada e atrativa. 

Intervenção olímpica A intervenção realizada no âmbito do evento Olímpi-
co caraterizou-se pela necessidade estratégia de articulação de comunidades 
que estavam bastante isoladas fisicamente não só da restante cidade de Londres 
mas também entre si. Este isolamento resultava sobretudo da ausência de uma es-
tratégia e projeto de desenho do espaço público que permitisse ligar as margens 
dos canais e rios existentes e estabelecer articulações qualificadas e legíveis entre 
as diferentes partes do tecido urbano e as comunidades existentes.

 Durante o evento, existiam quatro acessos principais ao parque, que se 
encontravam localizados estrategicamente em quatro pontos importantes. O maior 
e mais movimentado localiza-se em Stratford, associado ao shopping centre West-
fields, que era o principal ponto de ligação com os meios de transporte entre 
o parque e outras partes de Londres. A segunda entrada, a Victoria Gate locali-
zava-se no lado oposto do parque, dando acesso aos visitantes vindos de Tower 
Hamlets e Hackney. A terceira entrada coincidia com a interseção do parque com 
a Greenway, a Sul, e permitia a entrada aos visitantes vindos do borough de Ne-
wham. Por fim, a Norte do parque, existia uma quarta entrada – Eton Manor gate 
– que permitia a entrada aos visitantes vindos de Leyton. 

A proposta focava-se numa rede de percursos e caminhos a três níveis – as 
City terrace walks, as River Walks e as Canal Walks. 

 As city terrace walks referem-se aos percursos que conectam o parque à 
rede de espaços criados a Este e Oeste do limite da intervenção, como o Victoria 
Park e o Wanstead Park. A partir da construção de pontes e ligações entre canais, 
estes percursos permitem a comunicação entre os bairros e comunidades lo-
cais, tendo um dos papeis mais importantes no que se refere ao acesso destas ao 
parque.400

 As River Walks, como o nome indica, correspondem aos percursos asso-
ciados aos rios e canais que atravessam o parque. Estes percursos, mais próxi-
mos dos cursos de água, são normalmente localizados a uma cota baixa e, duran-
te o evento, funcionavam como espaços de desafogo às multidões presentes nos 
grandes percursos pedonais que davam acesso aos complexos desportivos. 

 As Canal walks dizem respeito aos percursos com um caráter mais ur-
bano, associadas aos canais construídos do parque. Caraterizam-se por serem 
percursos a uma cota mais alta do que as dos rios e permitem ligar os percursos 

399.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 146
400. Idem, p.144

Mapa 5.3 Diferentes níveis 
de percursos dentro do 
parque
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Mapa 5.4 Principais nú-
cleos viários dentro do par-
que

pedonais subjacentes aos rios com os passeios e ruas em torno do parque.401 

Durante o evento, a rede viária acabava nos limites do parque e o acesso 
ao recinto era limitado a viaturas creditadas. Assim, uma das estruturas viárias 
mais importantes durante o evento era a Loop Road, uma estrada estrategicamen-
te desenhada para permitir o fácil acesso às áreas de apoio dos vários complexos 
Olímpicos, mas que não interferia com as principais áreas de percursos pedonais. 

Período de transformação Durante o evento eram necessárias grandes 
áreas pavimentadas para permitir a fácil circulação de grandes multidões entre 
os vários complexos desportivos, a Vila olímpica e todas as outras áreas de servi-
ços relacionados com o evento. No período pós-evento a concourse, considerada 
“a espinha” do parque, sofreu um conjunto de transformações deixando de ser tão 
prolongada por forma a permitir a criação de ruas de suporte às novas funções do 
parque. 

Muitos dos percursos pedonais criados para o evento teriam dificuldades 
em integrar-se no plano de “legado” devido à sua escala monumental. Apesar do 
parque Olímpico de Londres ser considerado relativamente compacto, a estraté-
gia de longo prazo passava por criar novos quarteirões urbanos o que implicava 
uma adequação do sistema de espaços públicos à nova escala, novos usos e 
novas necessidades.402 

 O principal eixo -Norte-Sul definido pelo Rio Lea -  manteve o seu caráter es-
tratégico na estrutura de espaços públicos e sistemas de mobilidade. A primeira  
fase de transformação constitui o primeiro passo para a implementação do plano 
de desenvolvimento da área que passou pela remoção da rede de segurança e 
pela desmontagem de várias infraestruturas temporárias.

Enquanto, num primeiro momento, no contexto do evento, a construção de 
novas pontes garantia o acesso entre vários pontos do recinto Olímpico, tendo 
sido, uma das mais importantes operações ao nível do sistema de espaço público, 
num segundo momento, pós-evento, assistiu-se à reformulação dos pontos de 
atravessamento adequando-os a uma nova lógica de mobilidade que privilegia-
va a conexão entre as diferentes comunidades locais. Assim, uma das principais 
operações da fase de “transformação” foi a redução dos atravessamentos, à se-
melhança do processo de adequação da concourse. Várias pontes e estruturas 
temporárias foram removidas e reduzidas de forma a garantir a funcionalidade e 
sustentabilidade do parque e a criação de condições para a sua progressiva arti-
culação e integração com o tecido urbano existente.403

Legado A criação de novas ruas, permitindo o acesso viário não só aos 
complexos já existentes, mas também aos desenvolvimentos futuros será uma in-
tervenção fundamental das fases futuras que vão permitir uma maior relação com 
as várias redes viárias já existentes, integrando assim esta zona da cidade numa 
rede de ligações global. 

401.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 144
402. Idem, p.42
403. Idem, p.142
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Mapa 5.5 Novas conexões 
dentro do parque.

Figura 5.33 - 5.34 Vias e 
caminhos ferroviários que 
atravessam o parque

Figura 5.37 - 5.38 Obstru-
ções no limite do parque
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18 Complexos e infraestruturas no parque

18.1 Complexos desportivos permanentes

Estádio Olímpico O estádio Olímpico é o maior e mais importante comple-
xo desportivo do parque Olímpico, tendo em conta que nele decorrem a maioria 
das provas Olímpicas, para além das cerimónias de abertura e encerramento do 
evento. Localizado numa “ilha”, rodeada pelos canais, o estádio Olímpico é aces-
sível por várias pontes que o ligam ao resto do parque. 

 O edifício foi desenhado pelo gabinete de arquitetura POPULOUS, e foi 
pensado com dois níveis, um à cota baixa com capacidade para 25,000 espetado-
res e uma superior com capacidade para mais 55,000 espetadores. Os anéis da 
cobertura do estádio foram construídos a partir da utilização de tubos reutilizáveis, 
de acordo com a estratégia de exploração de soluções sustentáveis que neste 
caso passou pela utilização de materiais reutilizáveis.404 

 Período de Transformação Tendo em conta a experiência de anteriores 
eventos Olímpicos, como Montreal ou Atenas, o estádio Olímpico foi concebido 
apoiando-se na ideia de que, depois do evento, a sua capacidade seria reduzida 
consideravelmente e seria destinado exclusivamente a provas de atletismo e râ-
guebi. 

As pressões de várias entidades acabaram por mudar o rumo do legado 
deste estádio. Apesar de se ter perspetivado, inicialmente, uma transformação 
profunda, com a remoção do segundo nível de bancadas deixando apenas o nível 
mais baixo com 25,000 espetadores, tal acabou por não acontecer. 

404. Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Olympic 
Park Venues. Londres, p.25

Mapa 5.6 Complexos des-
portivos dentro do parque.

Figura 5.41 - 43 Axonome-
tria, corte e fotografia do 
estádio Olímpico em 2012
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O interesse de clubes de futebol pelo estádio levou a uma alteração da con-
figuração prevista para o futuro do estádio. Durante muito tempo dois clubes da 
premiére league batalharam para tornar o estádio a sua casa oficial, mas nenhum 
dos dois clubes pretendia que a pista de atletismo fosse mantida, por considera-
rem que o público estaria muito afastado do relvado. O estádio foi então reconfigu-
rado para poder albergar jogos de futebol.405

 Assim, ao contrário da previsão inicial, as transformações pós-evento do 
estádio Olímpico foram relativamente subtis. Apesar da adição, remoção e recicla-
gem de alguns componentes como as “torres de luz” que caraterizavam o estádio 
no período Olímpico, o número de lugares manteve-se relativamente semelhante 
ao utilizado durante os Jogos. Ainda assim, um novo projeto flexível desenvolvido 
pelo gabinete POPULOUS permitiu ao estádio um desenho adaptável que permite 
a sua transformação dependendo da função que pretende desempenhar: jogos 
de futebol, atletismo, râguebi ou concertos. Esta flexibilidade foi conseguida a par-
tir de um sistema de assentos removíveis e ajustáveis que podem fazer variar a 
capacidade do equipamento entre 60,000 e 80,000 espetadores. Foram também 
integradas novas amenidades e uma nova cobertura.406  

Centro Aquático Da autoria da arquiteta Zaha Hadid, o centro aquático é um 
dos mais emblemáticos edifícios construídos para o evento Olímpico, albergando 
os desportos de natação, saltos para a água e natação sincronizada. A ideia de 
um edifício que chamasse a atenção dos visitantes que chegavam pela entrada 
principal do parque deu lugar ao complexo com a linha sinuosa da cobertura ins-
pirada numa “onda”.407 

Período de transformação Depois do evento, o centro aquático sofreu algu-
mas alterações para puder servir melhor a população local. As bancadas laterais, 
com capacidade para 17,500 espetadores foram removidas, dando lugar ao proje-

405.In, http://www.daily-
mail.co.uk/sport/olympics/
article-2029465/Olym-
pic-Stadium-battle-contin-
ues-High-Court.html [con-
sultado a 20 de Jul. de 
2016]
406. In, http://populous.
com/project/london-olym-
pic-stadium-transformation/ 
[consultado a 21 de Jul. de 
2016]
407. Informação obtida em 
Visita guiada ao parque a 
17 de Maio de 2015

Figura 5.44 - 5.47Transfor-
mação do  Estádio Olímpi-
co
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to permanente, reduzindo a sua capacidade para  2,500 lugares. Esta intervenção 
permitiu baixar os custos de manutenção do edifício, tornando-o mais sustentá-
vel e adequado aos novos usos e necessidades. 

 A manutenção do Centro Aquático cabe hoje a uma organização chamada 
Greenwich Leisure Limited (GLL) ou Better responsável pela gestão e coordenação 
cerca de 100 piscinas e outros complexos desportivos na área de Londres.408 O 
centro aquático está aberto ao público em geral e inclui uma creche e um novo 
café. 

Cooper Box  A Copper Box, ao contrário do Centro Aquático, foi pensada 
especificamente em função da sua utilização. Batizada assim devido à chapa de 
cobre utilizada no revestimento da sua fachada, durante os Jogos deu lugar aos 
eventos de andebol, pentatlo moderno, entre outros, mas foi desenhada para ser 
plurifuncional, tendo assentos removíveis que permitem diferentes configura-
ções para diferentes eventos. O edifício foi desenhado para ser maioritariamente 
iluminado por recurso a luz natural a partir de 88 tubos colocados no teto, podendo 
ter reduções no consumo energético até 40%.409  

Período de transformação No período de transformação a Cooper Box pas-
sará a ser um pavilhão multiúsos que albergará, entre outros, eventos comunitá-
rios. Os acentos removíveis podem ser retirados de forma a permitir uma maior 
variação de atividades. É também coordenado pela organização GLL.

Velódromo O velódromo desenhado pelo gabinete Hopkins Architects, é um 
dos edifícios mais eficientes do parque Olímpico. Com capacidade para 6,000 

408. Informação obtida em 
Visita guiada ao parque a 
17 de Maio de 2015
409. Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Setting new 
standards for construction. 
Londres, s/pág

Figura 5.48 - 5.49 Centro 
Aquático em 2012 e no pe-
ríodo de transformação
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espetadores e uma pista para as provas de BMX, o conceito arquitetónico recai 
no facto da forma do edifício refletir a forma da pista de ciclismo no seu interior. 
A eficiência energética do edifício permite que este seja arrefecido naturalmente 
sem recurso a ventilação mecânica, tendo também uma grande capacidade para 
iluminar o edifício naturalmente a partir das luzes existentes no teto.410

Período de transformação O Velódromo é o complexo olímpico menos 
transformado no período pós-evento. Apenas algumas adições serão efetuadas 
como uma nova secretaria, arrumações para os serviços de aluguer de bicicletas, 
entre outros. Apesar disso, a manutenção do complexo e as atividades disponíveis 
são agora mais focadas para agradar às pessoas das comunidades vizinhas ao 
parque e para as futuras comunidades residentes.  A pista de BMX foi reajustada, 
diminuindo-se o seu comprimento e a dificuldade dos saltos para que fosse ade-
quada à utilização pós-evento. 

Eton Manor – Este complexo desportivo foi utilizado apenas para provas 
paralímpicas e continha quatro courts de ténis interiores e 6 exteriores e também 
piscinas temporárias.   

Período de transformação – O complexo de Eton Manor vai transformar-se 
num novo centro desportivo para atletas e para a comunidade, dando resposta a 
uma grande variedade de facilidades desportivas e comunitárias como o Hockey 
and Tennis Centre, na medida em que herdou os campos de hóquei situados du-
rante o evento noutra zona do parque, e ainda trails de montanha para bicicletas, 
de entre outras. As piscinas assim como todas as outras estruturas temporárias de 
apoio ao evento foram desmanteladas.411

410.Hopkins Architects. 
London 2012 Velodrome – 
Desing in pursuit of efficien-
cy. The architects journal. 
Londres, p.77
411.Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Olympic 
Park Venues. Londres, p.22

Figura 5.50 - 5.51 Fotogra-
fia da Cooper Box em 2012 
e corte do projeto
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Figura 5.52 -5.55 Fotografia 
exterior e interior do Veló-
dromo e cortes do projeto

Figura 5.56 - 5.57 Eton Ma-
nor
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18.2 Complexos não desportivos permanentes 

International Broadcast Centre O International Broadcast Centre foi, duran-
te o evento, o local onde se localizavam todas as instalações dedicadas aos meios 
de difusão e imprensa, designadamente as rádios, televisões e outros tipos de 
media que fizeram a cobertura do evento. Além dos espaços de broadcast, duran-
te o evento existia também uma alameda designada high-street ao longo da qual 
existia um conjunto de lojas incluindo bancos e uma estação de correios. Junto foi 
construído um parque de estacionamento com vários pisos de suporte às várias 
atividades no centro.412

Período de transformação Depois do evento, esta grande estrutura vai alo-
jar várias pequenas e médias empresas tendo passado a chamar-se Here East. A 
estratégia definida apostava na transformação desta estrutura convertendo-a num 
dos principais focos de investimento económico da área, para além de passar 
a albergar um polo da universidade de Loughborough, BT Sports, entre outros in-
vestimentos. Este grande espaço encontra-se disponível para aluguer e estima-se 
que em 2018, quando estiver ocupado na sua capacidade total, empregará cerca 
de 70,000 pessoas.413 

Vila Olímpica – A vila Olímpica, localizada dentro dos limites do parque e 
a curta distância dos principais pavilhões desportivos, foi o alojamento provisório 
dos atletas Olímpicos e outros intervenientes. O conjunto dos sessenta e sete blo-
cos habitacionais integra também uma componente comercial no piso térreo.

Período de Transformação Depois do evento, a Vila Olímpica foi transfor-
mada num novo quarteirão residencial chamando East Village. A transição para 
habitações familiares deu-se em 2013 depois de algumas transformações nos es-
paços de habitação. 

Um total de 2818 novas habitações que variam em tipologia de apartamen-
tos T1 a T4, são agora geridas pela Thriatlon Homes e pela Getlivinglondon. Numa 
perspetiva de tornar estas novas habitações mais acessíveis aos habitantes lo-
cais, cerca de metade das habitações estavam inicialmente destinadas a arrenda-
mento de baixo custo.414 Este critério foi sofrendo alterações tendo-se observado 
uma redução da percentagem para 35% e num momento seguinte, para 30%. 

O centro médico implementado durante o evento foi mantido para dar res-
posta às necessidades dos residentes do novo bairro e do tecido urbano envolven-
te e uma nova escola, a Chobham Manor Academy com capacidade para albergar 
1,800 estudantes dos 3 aos 18 anos abriu em 2013.415 

Centro de energia Durante o evento, o centro de energia garantiu o aque-
cimento e arrefecimento dos complexos desportivos e outros edifícios em redor 
do parque, assim como assegurou a existência de água quente em toda a Vila 
Olímpica. Parte do Centro energético resultou do reaproveitamento de uma fábrica 
de doces pré-existente – este foi o único edifício mantido na área de intervenção 
do parque Olímpico.

Período de Transformação Após a conclusão do evento, este centro ener-
gético vai continuar a assegurar o abastecimento de água quente nos edifícios 
permanentes, devendo também garantir o abastecimento dos novos edifícios que 
vierem a ser construídos, eliminando assim a necessidade de revisão da rede de 
abastecimento. O desenho modular do edifício permite que a sua capacidade pos-
sa ser aumentada e que a tecnologia possa ser renovada quando os novos desen-
volvimentos começarem a ser completados.416 

412. Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Olympic 
Park Venues. Londres, p.22
413. Informação obtida em 
Visita guiada ao parque a 
17 de Maio de 2015
414.Ibidem
415.In, http://www.chobha-
macademy.org.uk/ [con-
sultado a 26 de Jun. de 
2016]
416. Olympic Delivery Au-
thority, (2011). Permanent 
non-competition facilities. 
Londres, p.39
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Figura 5.58 - 5.59 Planos 
futuros para o Broadcast 
Centre, agora Here East

Figura 5.61 - 5.63 Vila Olím-
pica
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Figura 5.66 - 5.67 Arcelor-
Mittal Orbit

L RPAP
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Pumping station Este edifício garante a articulação dos edifícios à rede de 
esgotos da cidade. No seu exterior expõe uma instalação artística que consiste em 
desenhos explicativos da história do sistema de esgotos da Londres Vitoriana.417

Período de transformação Depois do evento Olímpico, a estação deverá 
continuar a servir os complexos Olímpicos a par dos novos edifícios que venham 
a completar e consolidar o tecido urbano. 

ArcelorMittal Orbit Esta escultura com 114 metros de altura da autoria do 
artista Anish Kapoor é a mais alta de Londres e foi construída com o objetivo de 
se tornar um ícone do evento Olímpico. Localizada na zona Sul do Parque, junto 
à sua principal entrada será intencionada para se tornar um ex-líbris reconhecido 
internacionalmente.418

O objetivo traçado pode ser comparado ao que determinou a construção da 
Torre Eiffel, também no contexto da realização de um megaevento, podendo dizer-
se que tem por objetivo tornar-se numa referência semelhante. 

Período de transformação Em Julho de 2016 será aberta a nova atração : 
um escorrega, o mais alto do mundo.

417.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 66
418.Idem, p.42

Figura 5.64 - 5.65 Centro de 
Energia e Pumping station
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18.3 Complexos temporários

Com apenas nove edifícios permanentes, o evento Olímpico de Londres 
focou-se em proporcionar as melhores condições de competição aos atletas, ao 
mesmo tempo que evitou a construção de grandes edifícios desajustados às ne-
cessidades e onerosos do ponto de vista da sua utilização e manutenção que se 
designam de “White Elephants”. De acordo com o exposto, foi tomada a decisão 
de utilizar complexos e pavilhões existentes e construir alguns que, desde o início, 
se determinava serem temporários. 

Dos vários complexos são se referir a Arena de Basquetebol, uma das maio-
res estruturas temporárias alguma vez construída para um evento Olímpico. Este 
foi um dos pavilhões de mais rápida construção durante a preparação para o even-
to, na medida em que é composto por uma estrutura metálica coberta por um 
tecido de PVC reciclado. 

A par da arena de basquetebol, o complexo desportivo desenhado para as 
competições de pólo aquático era, também ele, temporário. Várias partes da estru-
tura do complexo eram componentes desmontáveis, designadamente as banca-
das, pelo que, no final do evento puderam ser devolvidas e reutilizadas. Também o 
revestimento deste pavilhão foi executado num tecido em PVC reciclável.419 

Apesar de não ser totalmente temporário, o campo de hóquei em patins tam-
bém possuía caraterísticas que o permitem integrar-se neste conjunto. O campo 
em si foi transferido depois do evento para Eton Manor. Tal como a arena de bas-
quetebol todas as bancadas eram temporárias e foram desmanteladas quando se 
relocalizaram os campos. 

Para além destes complexos desportivos é de salientar a existência de um 
conjunto de estruturas temporárias não desportivas, caraterísticas destes grandes 
eventos, tais como todas as estruturas de apoio aos complexos e de serviços. As 
zonas de restauração, de back of the house operations entre outras foram também 
pensadas numa perspetiva temporária.

Período de Transformação Imediatamente depois do evento, no período 
de transformação que carateriza a segunda parte do plano olímpico, foi prevista a 
remoção e desmontagem de todas as estruturas temporárias. A perspetiva seria 
que algumas destas estruturas pudessem ser recicladas ou utilizadas noutros 
eventos. A remoção destes complexos permite agora a criação de novas áreas de 
parque e de novos desenvolvimentos residências e culturais.

Para além dos complexos desportivos localizados no recinto Olímpico, a 
organização do evento integrou um conjunto de instalações e de pavilhões existen-
tes na cidade de Londres para realizar algumas das competições. 

 De todas as instalações existentes em Londres e também noutras zonas 
do Reino Unido destacam-se sobretudo aquelas localizadas em infraestruturas pré
-existentes, em particular na zona das Docklands. É o caso do ExCel, um centro de 
conferências e exibições aberto em 2001, localizado nas Royal Docklands. O refe-
rido centro transformou-se no maior pavilhão dos jogos, albergando cinco arenas 
diferentes dedicadas as cinco modalidades Olímpicas distintas.  

419. In, http://www.wilkin-
soneyre.com/projects/olym-
pic-basketball-arena [con-
sultado a 22 de Jul. de 
2016]
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Figura 5.71 - 5.73 Royal Ar-
tillery Barracks, O2 Arena e 
o ExCel Centre, nas London 
Docklands

Figura 5.68 Arena de pólo 
aquático 
Figura 5.69 - 5.70 Fotogra-
fia e axonometria da arena 
de basquetebol
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 Ainda na zona das Docklands, a North Greenwich Arena, também conheci-
da como Millenium Dome por ser originalmente construída para as celebrações do 
novo milénio, foi também uma das estruturas aproveitadas para o evento olímpico. 

Situada na Greenwich Península, nas margens do rio Tamisa e com uma 
história conturbada que se caraterizava por uma muito reduzida taxa de utilização  
nos primeiros anos de vida, tem vindo nos últimos anos a ganhar importância e a 
afirmar-se como um complexo capaz de albergar eventos de renome. Com mais 
de 20,000 lugares, uma arena de multiúsos, cinemas e restaurantes, a estrutura foi 
utilizada para as provas de ginástica. 

The Royal Artillery Barracks – Este conjunto de três pavilhões temporários 
situados dentro de uma antiga base militar e foi uma das estruturas temporárias 
construídas para o evento fora do recinto olímpico. Dedicado às provas de tiro, a 
estrutura era revestida por uma membrana feita de PVC reciclado.420  

Em 2013 este foi o primeiro pavilhão a pôr em prática o objetivo da reutili-
zação das estruturas temporárias, ao ser utilizado nos Jogos da Commonwealth 
realizados em Glasgow. 

Outras estruturas temporárias incluíam a utilizada no campo de voleibol de 
praia, na House Guards Parade, no centro de Londres, construída pelo gabinete 
POPULOUS, o mesmo gabinete de arquitetura responsável pelo projeto do estádio 
olímpico e pelos campos de hóquei. 

A realização de competições em locais icónicos como o The Mall, Hyde 
Park, Hampton Court Palace e a utilização de estádios e outros pavilhões despor-
tivos existentes, como o estádio de Wembley e Wimbledon e o multiúsos em Earl’s 
Court, completam o leque de estruturas utilizadas para o evento. 

420. In, http://www.de-
tail-online.com/article/lon-
don-2012-olympic-shoot-
ing-venues-16398/  
[consultado a 24 de Jul. de 
2016]
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Segundo a estratégia de transformação definida, os pavilhões temporários 
que foram desmontados darão lugar à construção de vários novos desenvolvi-
mentos urbanos. O principal investimento prende-se com o planeamento de cinco 
novos bairros habitacionais. A construção destes bairros contribui decisivamente 
para consolidar a malha desta zona da cidade, permitindo uma maior conexão 
entre o tecido urbano pré-existente em redor do parque e os novos bairros habita-
cionais que se propõe. 

A par do programa habitacional, várias outras funções serão introduzidas no 
parque qualificando esta nova zona de Londres. Infantários, centros para a comu-
nidade, escolas e zonas comerciais serão as principais instalações que servirão as 
comunidades residentes nos novos bairros.421 

Três dos novos bairros habitacionais propostos são baseados numa reinter-
pretação da típica terrace house londrina criando, segundo os autores, uma maior 
variedade de escalas e tipologias, dando resposta às necessidades de vários gru-
pos. No seu conjunto, previa-se que estes desenvolvimentos permitissem a criação 
de 7,000422 novas habitações.  

Sweetwater Localizado na zona Sul do Parque junto a um dos canais que 
percorrem toda a área de intervenção, o novo bairro chamado Sweetwater constrói 
a frente ao longo do Canal Park. Este novo tecido que se desenvolve ao longo do 
canal, é o cenário para o desenvolvimento de várias infraestruturas de apoio ás 
comunidades existentes e futuras.423 

O novo bairro de apartamentos e terrace houses é servido por uma nova 
escola primária, com zonas de playground que ocupam uma posição central re-
lativamente a todo o complexo.424 Os canais londrinos foram a inspiração para 
os modelos e tipologias habitacionais do empreendimento, que utilizará materiais 
como o tijolo, explorando o caráter industrial da zona e o caráter vibrante das 
comunidades existentes. 

East Wick – O novo bairro habitacional de East Wick vai situar-se junto ao 
Here East. Juntamente com o bairro de Sweetwater vão definir uma parte conside-
rável da fronteira Oeste do parque e relaciona-se com o novo Canal Park proposto 
para o River Lee Navigation.425 

Um conjunto significativo de terrace houses, mews houses e pequenos apar-
tamentos vão formar este novo bairro habitacional na zona Norte do parque, que se 
irá relacionar, sobretudo, com o crescente setor de indústria que se propõe para o 
novo Here East. Os edifícios habitacionais serão englobados numa rede melhora-
da de estradas com bons acesso às zonas de lazer e à infraestrutura de transporte.  

Chobham Manor – Este vai ser o primeiro de cinco bairros habitacionais a ser 
construído dentro do parque Olímpico, ocupando o lugar onde se localizava a arena 
de basquetebol. Com cerca de 850 novas habitações Chobham Manor é um bairro 
direcionado a famílias (cerca de 75%) e situa-se entre o Velódromo e a Vila Olímpica, 
formando a fronteira norte do parque. 

As grandes avenidas que conectam os dois lados do parque formam os limites 
do complexo habitacional, caraterizado pelos edifícios familiares de baixa altura, com 
o East Village, com os seus edifícios com cerca de 10 pisos. Dentro do bairro definiu-
se uma rede de ruas de acesso local e um conjunto de vias estruturantes - as avenidas 
que o delimitam, servindo edifícios de grande dimensão e diversidade funcional. 

421.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 140
422.Idem, p.183
423.Idem, p. 70
424.Ibidem
425.In, http://www.shep-
pardrobson.com/architec-
ture/view/east-wick-sweet-
water. [consultado a 25 de 
Jul. de 2016]
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Figura 5.74 - 5.75 Planos 
para os bairros de East 
Wick e Sweetwater
Figura 5.76  Local dos futu-
ros bairros em 2016
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Concebido como um bairro habitacional focado em residências familiares com 
casas de diferentes tipologias - terrace houses com três andares, casas maisonettes 
duplex com quatro pisos e mews com dois pisos – o bairro distingue-se do caráter 
mais denso da Vila olímpica apostando numa nova tipologia residencial para o par-
que.  As casas serão construídas faseadamente durante seis anos tendo começado 
em 2014.426 

Pudding Mill – Este novo bairro localizar-se-á na zona mais a Sul do parque, 
na relação com a Greenway. Os novos edifícios habitacionais inspirados pelo passa-
do industrial da zona vão contrastar com alguns edifícios antigos renovados onde se 
situarão algumas pequenas empresas criativas, como uma padaria, uma fábrica de 
construção de pianos, uma carpintaria, entre outros.427  Pretende-se com as novas ha-
bitações criar uma zona plurifuncional que se enquadre no caráter que se pretende 
associar local. 

Emoldurada pelos Waterworks Rivers, pela Greenway e pela linha ferroviária 
muito marcada, as novas residências estão divididas em várias tipologias que vão 
desde terrace houses a apartamentos duplex.  Os espaços exteriores e os lotes do 
complexo habitacional foram desenhados proporcionalmente às cérceas e alinhamen-
tos dos edifícios existentes. Este será um complexo que se pretende integrar nos frag-
mentos existentes emergindo como um local para residir, mas também trabalhar. 

Marshgate Wharf – O quinto bairro habitacional previsto nos planos de legado 
do evento olímpico situar-se-á na zona Sul do parque no local onde se encontrava 
o pavilhão temporário do polo aquático. Este seria um complexo mais urbano com 
usos comerciais no rés do chão e habitação nos restantes pisos, mostrando-se as-
sim o mais ativo de todo o parque. O planeamento deste complexo seria integrado 
nos objetivos definidos pela Stratford City, um empreendimento paralelo à intervenção 
Olímpica.  Assim, este bairro faria a Stratford’s Waterfront com várias zonas de lazer e 
comércio dentro do parque. Estes seriam também os edifícios mais altos, rondando 
os 8 a 10 pisos.428 

Com a pressão sobre a criação de empregos e a construção de um espaço 
mais global que permitisse uma maior atração de turistas e investidores, os planos 
para a Stratford Waterfront foram alterados, tendo-se assistido a uma redução de 1,000 
casas e uma alteração da topologia inicial. Assim, uma parte do complexo habitacional 
dará lugar à construção de um complexo cultural, o Olympicopolis.429

426.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 98
427. Idem, p.128
428. Idem, p.112
429. In, http://londonist.
com/2014/01/affordable-
housing-cut-at-olympic-
park [consultado a 5 de Jul. 
de 2016]
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Figura 5.79 Local do futuro 
bairro em 2016

Figura 5.77 - 5.78 Planos 
para o bairro de Chobham 
Manor
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Figura 5.82 Local do futuro 
bairro de Pudding Mill em 
2016

Figura 5.80- 5.81 Planos 
para os bairros de Pudding 
Mill e Marshgate Wharf
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Cultural and Educational Quarter ou Olympicopolis A criação de uma área 
cultural e educacional de grandes dimensões, intitulado Olympicopolis, numa refe-
rência evidente ao Albertopolis, em South Kensington Exhibition Road – Uma área 
de 86 hectares hoje considerada um dos maiores bairros culturais, educacionais 
e científicos de Londres que nasceu da ideia do Prince Albert depois da Grande 
Exposição de 1851430 - é um dos objetivos do Mayor de Londres para o sector 
localizado na Stratford Waterfront. Situado entre os principais ícones do parque: 
o estádio, centro aquático e o ArcelorMittal Orbit irão localizar-se aqui um grande 
número de instituições reconhecidas no campo das artes e cultura.431 

 A University College of London (UCL) ocupará o setor agora titulado UCL 
East com um novo campus. 

Entre as possíveis candidatas encontram-se o Victoria e Albert Museum, Sa-
dler’s Wells, uma academia de dança, e a London University of Arts, com um novo 
departamento - o College of Fashion (moda e design). O Smithsonian Museum foi a 
mais recente adição à lista de instituições que estão interessadas em desenvolver 
um novo polo em East London. De destacar o facto de a manter-se este interesse, 
este será o primeiro estabelecimento permanente do museu fora dos Estados Uni-
dos da América.432 

 A intensão do Mayor de Londres relativamente à criação de um espaço 
prestigiante com estas instituições, tem também um objetivo claro da sua explo-
ração enquanto atratividade turística. Prevê-se que esta intervenção gere cerca 
de 3,000 novos empregos no parque, 1,5 milhões de visitantes adicionais e que 
conduza a 2,8 biliões de ganhos económicos para Stratford e para a região.433 

 Em Maio de 2015, uma equipa liderada pelo gabinete de arquitetura Allies 
and Morrison ganhou uma competição internacional para o planeamento da Strat-
ford Waterfront. A visão mostra também o planeamento de duas torres residenciais  
recuperando uma parte do número de habitações inicialmente previsto para o lo-
cal. A construção deverá começar em 2018 e prevê-se que termine em 2022.  Esta 
será a maior manifestação de uma mudança gradual das artes em Londres para 
East London, consolidando a sua já existente diversidade cultural e artística. 

430.Grande Exposição, é o 
nome pelo qual ficou con-
hecida a exposição univer-
sal celebrada em 1851.
431.Informação obtida em 
Visita guiada ao parque a 
17 de Maio de 2015
432.In, http://queenelizabe-
tholympicpark.co.uk/the-
park/attractions/olympicop-
olis [consultado a 5 de Jul. 
de 2016]
433.In, https://www.the-
guardian.com/culture/2015/
nov/05/olympicopo-
lis-east-london-arts-hub-
stratford-boris-johnson 
[consultado a 5 de Jul. de 
2016]

Figura 5.83 - 5.84 Local do 
futuro Campus universitário 
da UCL
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Figura 5.85- 5.86 Visão fu-
tura para o novo Olympico-
polis
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Uma das mais comuns consequências da qualificação de parte do tecido urba-
no é o surgimento de vários investimentos que se começam a instalar na área. Apesar 
de ainda não estar completo o plano para o parque Olímpico, são já evidentes os 
vários investimentos que surgem em volta deste, aproveitando o impulsionamento da 
intervenção. Destacam-se o International Quarter por estar a ser desenvolvido numa 
zona pertencente ao parque. 

International Quarter Este novo setor de negócios situa-se dentro dos limi-
tes do parque, entre o centro comercial de Westfield e o parque, em Stratford City, 
resultando de uma parceria entre entidades dos dois desenvolvimentos. Está planea-
do que este investimento contempla 4,000,000m2 de espaço de trabalho, 350 novas 
habitações, um hotel e espaços e comerciais. É espectável que venha a criar 25,000 
novos postos de trabalho num desenvolvimento de grande densidade.434 A Transports 
for London pretende mover 3,000 trabalhadores para o novo edifício, junto ao centro 
aquático, a partir de 2018 enquanto os primeiros residentes devem mudar-se em 2016. 
Prevê-se a conclusão de todo o conjunto em 2025.435

Para além deste investimento são já evidentes outras construções em redor do 
parque das quais se destacam Chobham Farm  e Strand East pela sua dimensão.

434.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 123
435.In, http://www.lcrhq.
co.uk/current-pro-
jects/2013/09/05/interna-
tional-quarter-stratford-city/ 
[consultado a 6 de Jul. de 
2016]

Mapa 8.5 Novos desenvol-
vimentos fora do parque

Figura 5.88 International 
Quarter em 2016

Figura 5.87 Visão para o 
futuro International Quarter
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Enquanto o parque se assume como o principal foco das ações de inter-
venção e transformação no contexto pós-evento, a London Legacy Development 
Corportation (LLDC) viu estendidas as suas competências de ação para fora dos 
limites do parque num esforço de incluir as comunidades existentes de entre as 
quais, Hackney Wick, Fish Island, Bromley-by-bow, Leyton assim como os novos 
desenvolvimentos de Stratfrod City. 

A evolução do Legacy Masterplan tem sido determinada por várias interven-
ções na fronteira entre o parque e os vários boroughts adjacentes. Os projetos que 
têm vindo a orientar as referidas intervenções denunciam uma concertação dos 
objetivos e das propostas de investigação gizadas.436 

A ambição deste programa, denominado Olympic Fringe era capitalizar o 
evento em benefício das áreas imediatamente contíguas ao parque. De acordo 
com a equipa projetista, pretendia-se “fazer e refazer as conexões entre o Parque 
e os bairros contíguos e ajudar a aumentar as hipóteses económicas e sociais das 
pessoas que aqui moram, de modo a poderem ser comparadas aos restantes re-
sidentes de Londres”.437  

Uma equipa liderada por Richard Rogers dentro da GLA, a Design for Lon-
don juntamente com a LLDC são as principais entidades e equipas responsáveis 
por este programa operacionalizado a partir de pequenas intervenções que pre-
tendem melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais ao mesmo tempo que 
conjugam o desenvolvimento de grande escala do parque com a pré-existência 
. Dada a rapidez e escala das intervenções em curso e programadas, conside-
rou-se fundamental perceber e definir uma série de intervenções estratégicas e 
pontuais que pretendem “coser” estas duas realidades tão distintas, ajudando a 
complementar este patchwork de projetos.438  

 Como as propostas de projetos para o Lower Lea Valley são avaliadas 
“caso a caso” pelos quatro diferentes boroughs, para além de estarem envolvidas 
no processo muitas outras entidades estatais, tem-se verificado muitas vezes uma 
grande disparidade entre os vários projetos, o que prejudica uma visão de conjun-
to deste novo “pedaço” de cidade.  

Leyton Leyton é uma área predominantemente residencial a Norte do par-
que olímpico que se encontra particularmente segregada pela existência de uma 
complexa estrutura de linhas ferroviárias.

 Os principais trabalhos focaram-se na melhoria das conexões físicas e vi-
suais em várias zonas, providenciando uma nova “frente” para o parque a partir da 
criação de novas conexões pedestres que permitem transpor as linhas de com-
boio. As melhorias no espaço público e a criação de espaços verdes como Marsh 
Lane e Abbots Park foram algumas das intervenções de caráter públicas que se 
consideraram particularmente importantes.439 

  A transformação da High Street com a melhoria do pavimento, mobiliário 
público, iluminação, recuperação de algumas fachadas e de acessos foram as 
principais intervenções efetuadas no contexto do evento.

436.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 30

437. Design for London, (s/
data). STITCHING THE 
FRINGE - Working around 
the Olympic Park. Londres., 
P. 7
438. Idem, p. 31
439. Idem, p.35
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Figura 5.88 Mapa das áreas 
de intervenção do progra-
ma Olympic Fringe

Hackney Marshes – Caraterizada principalmente pelo grande número de 
campos de futebol existentes e pelos campeonatos das camadas jovens que aqui 
se realizam aos domingos, esta área situada a Norte do parque tem vindo a sofrer 
de falta de investimento. As instalações existentes estavam relativamente degrada-
das e a necessitar de uma intervenção de fundo, urgente. 

As principais intervenções focaram-se em ações que pudessem beneficiar a 
globalidade da população. Estas melhorias incluíram a construção de um edifício 
comunitário, com balneários e um café, novos percursos pedonais e entradas que 
melhoraram o acesso, assim como a criação de um novo parque com áreas for-
mais e informais dedicadas a eventos desportivos e ao lazer e recreio.440

Hackney Wick e Fish Island – Uma zona industrial situada entre o parque e o 
renovado Victoria Park, Hackney Wick e Fish Island assume-se como uma espécie 
de “ilha” rodeada pelo canal a Este e pela autoestrada A12 a Oeste. A área, com 
uma das maiores concentrações de artistas na Europa, tem-se tornado uma refe-
rência pelo seu caráter alternativo e cultural que importa preservar.

As principais intervenções definidas tinham como objetivo realçar e preservar o 
caráter da área, dando-lhe condições de robustez e resiliência garantindo a sua sobre-
vivência às forças da gentrificação.441 

Espaços de arte temporários como o projeto Folly For a Flyover ,a recupera-
ção do histórico White Building ou a criação da Street Interrupted são alguns dos 
exemplos de intervenções enunciadas.442 

Bromley-by-Bow Situada a Sul do parque, Bromley-by-Bow é uma das áreas 
caraterísticas e históricas do Lower Lea Valley, uma massa fragmentada de habi-
tação e indústria, canais e estradas. É também uma das zonas mais pobres e com 
uma expansiva área de habitação social, em forma de council estates.443 

O desenvolvimento desta área focou-se na intervenção num conjunto de lo-
cais chave como o St. Andrew’s Hospital onde foi desenhado um modelo habita-
cional de grande densidade e foram também propostas novas atividades como um 
supermercado.  Algumas das intervenções no espaço público incluíram a melhoria 
de conexões entre algumas estradas mais movimentadas de modo a assegurar 
que as comunidades existentes a oeste pudessem ter acesso  franco aos desen-
volvimentos operados a este.  

Ao longo do canal foram também qualificados algumas áreas como a Sugar 
House Lane Conservation Area; propostos novos percursos cicláveis e pedonais 
ao longo do Rio Lee, com o objetivo de promover a melhoria do acesso à rede de 
espaços verdes mais a norte do vale.444 

Stratford – Stratford é uma das áreas centrais mais próximas do parque e um 
centro internacional e regional de transportes. A par da sua condição central no sis-
tema de mobilidade, a expetativa gerada em torno da hipótese de regeneração des-
poletada pelo evento Olímpico têm contribuído para um grande desenvolvimento e 
especulação da área. 

O principal objetivo da intervenção consistiu na definição de uma estratégia 
de conjunto e na qualificação dos espaços públicos e de rede de percursos pedo-
nais contribuindo para uma maior coesão entre as comunidades.445 Alguns dos tra-
balhos mais importantes incluíram a limpeza de ruas, a criação de novos espaços 
verdes e a qualificação e substituição de pavimentos. 

440.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 39
441. Idem, p.43
442. Ibidem
443.As council houses são 
casas de habitação social 
pública construída pela mu-
nicipalidades no Reino Uni-
do. Os council estates os 
complexos habitacionais 
que contêm as council hou-
ses e outras valências pú-
blicas como escolas.
444.London Legacy Devel-
opment Corporation, (s/
data). A WALK AROUND 
QUEEN ELIZABETH OLYM-
PIC PARK. Londres, p. 47
445. Idem, p.51
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Em síntese: 

Perceber a forma como o planeamento Olímpico foi posto em prática e de 
que forma se pensaram e desenvolveram todas as estratégias relativas aos com-
plexos desportivos, é uma parte importante de tentar avaliar a qualidade urbana de 
qualquer planeamento Olímpico. A análise efetuada ao parque e aos seus vários 
constituintes mostrou-se um processo imprescindível para registar as alterações 
que já ocorreram e aquelas que serão ainda efetuadas, assim como para avaliar 
se as questões de partida estão a ser interpretadas e apreendidas da melhor forma 
possível. 

Por fim, a partir desta análise e interpretação é possível apontar algumas 
conclusões provisórias acerca desta intervenção e de como esta se pretende in-
tegrar no tecido urbano da cidade. O capítulo seguinte pretende fazer um resumo 
das principais ideias apreendidas na realização deste trabalho. 
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Legenda 

2010 É criada a Olympic Park Legacy Company com o objetivo de supervisionar os 
desenvolvimentos do parque depois do evento

Abril de 2012 London Legacy Development Corporation substitui a Olympic Park 
Legacy Company 

Setembro 2012 Aprovação da permissão de planeamento de cerca de 7,000 habita-
ções no parque 

2013 Início da construção de Chobham Manor

Julho 2013 Reabertura da Copper Box Arena e abertura do parque Norte com os 
novos Timber Lodge Café e Tumbling Bay playground

Novembro 2013  East Village – A antiga Vila Olímpica, agora East Village, recebe os 
seus primeiros residentes 

Março 2014  Reabertura do Centro Aquático

Reabertura do Lee Valley VeloPark com 3 novas pistas externas 

Abril 2014 Reabertura do Parque Sul e do ArcelorMittal Orbit

Junho 2014 Lee Valley Hockey and Tennis Centre, antigo Eton Manor, reabre

2014 Abertura do Canal Park 

2014 Início do desenvolvimento de Strand East 

2015 Loughborough University London abre o seu novo campus, no antigo Broadcast 
Centre, agora parte do Here East 

2015 Início do desenvolvimento do International Quarter

Verão 2015 Reabertura temporário do Estádio Olímpico para eventos desportivos

Agosto 2016 Abertura permanente do Estádio Olímpico, onde passará a jogar o West 
Ham United Football Club

2016 Chobham Manor, o primeiro de 5 novos bairros habitacionais recebe os seus 
primeiros residentes

2016* Primeiros habitantes da Glasshouse, complexo habitacional parte do  Interna-
tional Quarter

2016* Início do desenvolvimento de East Wick 

2016* Início do desenvolvimento de Sweetwater

2017* Transports for London move-se para o International Quarter criando cerca de 
3,000 empregos

2018* Ocupação dos dois primeiros edifícios comerciais do International Quarter 

2018* Início do desenvolvimento do Olympicopolis

2018* Início do desenvolvimento de Marsgate Wharf

2019* Final do desenvolvimento de Strand East

2021* Previsão para o final da construção de Chobham Manor 

2022* Abertura do distrito cultural do parque, popularmente intitulado de Olympico-
polis 

2022* Final do desenvolvimento de Marshgate Wharf

2023* Final do desenvolvimento de East Wick

2023* Final do desenvolvimento de Sweetwater

2025* Final do desenvolvimento do International Quarter

2026* Início do desenvolvimento de Pudding Mill

* Datas em previsão

Figura 5.95 Cronologia das 
principais intervenções no 
parque no período pós-e-
vento
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VI Reflexões e Discussão
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25 Destruir barreiras; Acessibilidade 

26 Estratégia multidisciplinar e multinível, transparência 

27 Gentrificação e deslocalização 

28 Inclusão, consulta e discussão 
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30 Planeamento local vs. cidade global

31 Avaliação real dos custos

Figura 6.1  The Orbit no 
parque Olímpico
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Reflexões e Discussão 

Estudar a estratégia aplicada a uma área urbana escolhida para sediar um 
megaevento como os Jogos Olímpicos levanta questões fundamentais ao nível 
do processo, e do contexto e escala de intervenção. Uma vez que se trata de um 
evento internacional cujo impacto físico é diretamente localizado e cujas conse-
quências se irão repercutir por um longo período de tempo, torna-se importante 
analisar e avaliar o alcance e os efeitos da estratégia definida e implementada na 
cidade de Londres, em particular, mas também em termos gerais, na medida em 
que se pode utilizar este caso como exemplo para planos e eventos futuros.

O estudo desta intervenção abrange o período desde 2003, data em que o 
Reino Unido avança com a proposta de realização do evento, a que se seguiu a 
escolha de Londres como cidade anfitriã, e posteriormente o processo de constru-
ção e limpeza dos terrenos associados ao evento.

 Apesar de já terem decorrido quatro anos desde a realização dos Jogos 
Olímpicos de Londres, e de várias intervenções de desmontagem e transformação 
que haviam sido programadas já terem sido concretizadas, está ainda por execu-
tar um conjunto de operações que se encontram programadas até 2031. Pelo ex-
posto, importa salientar que as reflexões e conclusões que decorrem do processo 
de investigação e análise realizado não podem ser senão provisórias.

Ainda assim, acredita-se puder contribuir para a construção de um “guia 
de boas práticas” capaz de orientar operações de montagem de um megaevento  
tendo por base um planeamento sustentável e como referência e exemplo o caso 
Londrino.  

Neste capítulo pretende-se analisar a evolução do local, não só em termos físi-
cos, mas também apontando algumas questões de caráter político, comercial e cultu-
ral, realçando algumas estratégias, e algumas opiniões que foram apreendidas a 
partir do estudo do caso. 
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Desde à algum tempo que COI afirma querer promover e apoiar o de-
senvolvimento sustentável das cidades anfitriãs, tendo por objetivo integrar as 
operações de transformação urbana no contexto dos Jogos Olímpicos no pro-
cesso de regeneração urbana em curso, capitalizando o evento em benefício 
dos cidadãos. A candidatura bem-sucedida da cidade de Londres deve-se, 
maioritariamente, à aposta num plano a longo prazo, incorporado desde cedo 
neste processo. 

 Esta convicção no planeamento a longo prazo, pode muitas vezes ser 
desafiada pela pressão temporal e económica, sendo que os recursos são 
muitas vezes transferidos para o evento. Apesar disso, o sucesso da estraté-
gia definida e do plano implementado depois do curto período de duração do 
evento, depende de um planeamento a longo prazo sem o qual não se poderá 
garantir a sustentabilidade do investimento realizado. Só assim se conseguirá 
assegurar que tanto a cidade como os seus cidadãos beneficiam das interven-
ções associadas  ao evento.

O plano Londrino, no contexto da realização dos Jogos Olímpicos, pode 
destacar-se muito positivamente neste campo. A associação positiva do evento 
à (re)definição do conceito de legado deve-se, conforme referido anteriormen-
te, maioritariamente ao facto da cidade ter integrado o conceito num grande 
programa de regeneração, realçando o seu contributo para o futuro da cidade, 
por oposição à conotação negativa associada aos legados de outros eventos. 

 Assim, o legado dos Jogos Olímpicos de Londres ficou associado a um 
efetivo e imprescindível contributo para o processo de regeneração em curso. 
De salientar, a importância da estratégia definida, bom como, do faseamento 

 22 Planeamento faseado, a longo prazo e como 
conceito base
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das intervenções desde o início da operação até 2031, com as quais se procura 
responder antecipadamente ou em simultâneo à realização do evento e aos pro-
blemas e necessidades da cidade de Londres. 2012 será por isso tão ou mais 
importante para a estratégia como o final do período de transformação em 2014 ou 
as fases de redesenvolvimento em 2021 e 2031.

 Este pensamento e programação a longo prazo permitiu reconsiderar a defi-
nição dos custos associados ao evento enquanto investimento no futuro da ci-
dade, a partir da melhoria e construção de novas infraestruturas que por um lado 
dariam resposta às necessidades da população existente e, por outro lado permi-
tiriam criar condições para uma expansão e crescimento da cidade de Londres 
nesta área. A prova desta afirmação reside principalmente no facto de Londres, à 
semelhança de Barcelona, ter investido uma parte muito significativa em desen-
volvimentos que não se destinavam exclusivamente à realização do evento, dando 
mais sentido e legitimando o investimento realizado.
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 23 Planeamento e construções flexíveis, temporárias 
e com destino a priori

 Os designados “elefantes brancos” são o pesadelo de qualquer cidade 
anfitriã de um evento Olímpico. Várias cidades nas quais se realizaram Jogos Olím-
picos enfrentaram dívidas pesadas devido à construção desnecessária de com-
plexos desportivos. Pelo facto de não terem planeado a priori o destino dos gran-
des complexos desportivos acumularam encargos excessivos com a manutenção 
e funcionamento dos equipamentos, ou enfrentam o estado de declínio e degra-
dação destas grandes estruturas. Montreal é o exemplo mais significativo de uma 
cidade endividada devido ao evento, no entanto, e talvez mais preocupante são 
os casos de Atenas ou mesmo Pequim, uma vez que apesar de terem albergado 
as duas edições anteriores do evento, têm vários dos seus complexos desportivos 
abandonados e em processo de degradação. O elevado custo de manutenção 
destes edifícios é a principal razão que justifica este cenário. Apesar do exposto, 
existem também na história do evento, casos como o de Los Angeles, que optou 
pela utilização de infraestruturas já existente.

Também o projeto de reaproveitamento da Vila Olímpica de Munique é um 
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exemplo de como o investimento pode ser vantajoso nos dias de hoje. A reconver-
são das unidades habitacionais do evento em residências universitárias permitiu 
não só acomodar os estudantes, respondendo assim a uma das necessidades 
da cidades, como também criar uma zona com um caráter muito próprio através 
do incentivo a iniciativas criativas como a possibilidade dos  habitantes puderem 
intervir nas fachadas, apropriando-se dos edifícios. 

 Com os crescente níveis de exigência do COl em relação aos requisitos 
necessários à realização do evento, é cada vez mais difícil utilizar complexos 
existentes ainda que, muitas vezes, estes possam ser modificados, melhorados 
ou convertidos. Nenhuma cidade Olímpica se comprometeu a usar estruturas tem-
porárias e fazer uso de várias das suas instalações desportivas para o evento 
como Londres. Casos como o Millenium Dome e o Excel Centre nas Docklands 
provam a capacidade de adaptação de um centro de espetáculos ou de conferên-
cias,  devendo estas estratégias ser explorada para tornar a realização do evento 
sustentável no curto e longo prazo, na medida em que se pode evitar a construção 
de instalações desnecessárias, e, por conseguinte, a emergência dos designados  
“elefantes brancos”.

 Apesar deste esforço, a verdadeira inovação no planeamento Londrino re-
velou-se na opção pela construção de pavilhões temporários e flexíveis. Esta 
mostrou-se uma estratégia importante para evitar a construção de equipamento 
para os quais não se vislumbrava necessidade e uso futuro. No conjunto de edi-
fícios temporários destacam-se a arena de Basquetebol, o estádio de Voleibol de 
praia, a arena de Polo Aquático ou as instalações para as como a das competições 
de tiro. Este último foi desmontado, podendo ser transportado e utilizado noutros 
eventos, o que aconteceu já nos jogos da Commonwealth em 2013. Os outros es-
tádios foram também desmontados, mas não seguiram o mesmo caminho. Na ver-
dade, durante muito tempo especulou-se e discutiu-se a possibilidade da arena 
de Basquetebol ser utilizada nos Jogos do Rio de Janeiro o que acabou por não 
acontecer e levou a que em 2013, a estrutura de 43 milhões446 de euros  fosse posta 
à venda por um valor inferior, por 2.5milhões, comprova no artigo do Dailymail inti-
tulado “For Sale: One Olympic basketball arena, 12,000 seats, hardly used”.447  

 Mesmo os estádios permanentes foram planeados para serem submeti-
dos a transformações adequando-os às reais necessidades depois do evento. O 
estádio Olímpico foi projetado de modo a ser reduzido de 80,000 para 25,000 es-
petadores, através de uma operação de desmontagem da sua parte superior, en-
quanto as bancadas laterais do centro aquático foram desmanteladas devolvendo 
o desenho original ao projeto de Zaha Hadid.  

 Ao dar uso a complexos desportivos existentes e temporários, as cidades 
anfitriãs conseguem diminuir custos desnecessários o que pode ser muito be-
néfico quando é evidente que praticamente todas as cidades têm dificuldade para 
encontrar uma função para alguns dos equipamentos depois do evento. Ainda as-
sim, restava perceber se os complexos temporários podiam mesmo ser reciclados 
ou relocalizados permitindo a sua utilização noutros eventos ou se, no final, entra-
rão também eles num processo de degradação, algures guardados num armazém.

Prever o desenrolar de um plano definido para um tempo longo, de 25 anos, 
é praticamente impossível. Ao longo dos anos, é espectável que as cidades ve-
nham a sofrer mudanças, mais ou menos significativas, que se repercutirão numa 
alteração das estratégias e quadro de prioridades e numa mais ou menos pro-
funda alteração do grupo de atores implicados no processo de transformação ur-

446. In, https://www.archi-
tectsjournal.co.uk/home/
plans-to-re-use-olympic-
basketball-arena-in-rio-
shelved/8632974.article 
[consultado a 7 de Set. de 
2016]

447. In, http://www.daily-
mail.co.uk/sport/olympics/
article-2279220/For-Sale-2-
5million-One-Olympic-bas-
ketball-arena-12-000-seats-
hardly-used.html 
[consultado a 8 de Set. de 
2016]
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Figura 6.3  Estado da pisci-
na Olímpica de Atenas em 
2015

Figura 6.4  Estado Arena de 
Voleibol de Praia de Pequim  
em 2015

Figura 6.5  Intervenções na 
Vila Olímpica de Munique
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bana. Planear uma estratégia que consiga responder a estas transformações posi-
tivamente é a chave para permitir que esta seja bem-sucedida. 

 No caso Londrino, existem já várias experiências e exemplos de como 
a estratégia de base sofreu alterações. A título de exemplo refere-se o estádio 
Olímpico onde os responsáveis pelo projeto desenvolveram um estádio que, como 
vimos, seria em grande parte desmontado depois do evento, por forma a ajustá-lo 
às reais necessidades da cidade e da população, garantindo a capacidade e es-
trutura necessária para a realização de algumas provas internacionais de atletismo 
e râguebi. 

 Apesar disso, e dada a importância do futebol no Reino Unido e em es-
pecial em Londres, vários clubes mostraram interesse na adaptação do estádio 
para jogos de futebol, retirando assim a pista de atletismo existente. A ausência 
de um destinatário a priori  e a convicção quanto ao não abandono das condições 
necessárias à prática do atletismo determinaram um adiamento da decisão, e, por 
conseguinte, um adiamento da abertura ao público, resultando num aumento dos 
custos públicos necessários à sua conversão. A partir do Verão de 2016, o está-
dio passou a ser a sede do West Ham FC. De forma a conseguir manter um uso 
alternativo do edifício, o gabinete de arquitetura POPOULUS criou, com base no 
conceito de flexibilidade e adaptabilidade, um estádio capaz de albergar uma 
diversidade de eventos, a partir da criação de um sistema de bancadas amovível 
que permitem que permitem a sua colocação em diferentes partes do estádio, de 
acordo com as necessidades específicas do evento a decorrer: concertos, futebol 
ou atletismo. 

Outro exemplo de alterações no plano Olímpico é o caso do bairro habita-
cional proposto para Marshgate Wharf. Este bairro colmataria, em conjunto com 
outros quatro, um deficit de habitações existente em East London. Com a oportuni-
dade de criação de um novo centro cultural e educacional dentro do parque e ape-
sar de se contrariar os princípios inicialmente traçados, assistiu-se à redução 
de, pelo menos, 1,000 habitações. À partida podemos considerar que a criação do 
novo polo cultural e educacional será uma mais valia, no entanto, será importante 
monitorizar o processo por forma a perceber se a alteração será ajustada contri-
buindo para o equilíbrio e enriquecimento da zona.
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24 Incorporar a estratégia na estrutura da cidade 

O planeamento de megaeventos tem necessariamente de ter em conta a ci-
dade existente, as dinâmicas instaladas e os processos de planeamento e gestão 
urbana em curso. Só deste modo, as necessidades locais poderão ser acautela-
das e se poderá alcançar uma boa estratégia de legado.

Vários eventos Olímpicos anteriores ao de Londres exploraram este conceito, 
mostrando a importância de integrar o plano Olímpico nos planos existentes. 
Ao fazê-lo a probabilidade dos pavilhões e infraestruturas ficarem desocupados e 
entrarem em declínio diminuiu, bem como aumentou a recetividade da população 
à realização do evento. 

No caso de Londres a estratégia de planeamento no Lower Lea Valley inse-
re-se claramente num processo de regeneração que tem sido levado a cabo na 
zona Este de Londres e que sucede a desenvolvimentos como as Docklands e o 
Thames Gateway, com o objetivo de regenerar uma vasta área, onde se incluía a 
zona de intervenção do parque. Durante várias décadas antes do evento muitos 
programas foram implementados nesta área. 

A Vila Olímpica, por exemplo, sofreu uma alteração da sua localização re-
lativamente ao projeto inicial de forma a explorar uma melhor integração com o 
desenvolvimento de Stratford City, que estava já em curso aquando da escolha de 
Londres para acolher os jogos. 

Durante todo o processo de planeamento foi sempre mencionada a ideia de  
que o plano Olímpico era visto sempre em paralelo como o Legacy Plan, na medi-
da em que os Jogos eram parte de um processo de regeneração maior.
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25 Destruir barreiras; Acessibilidade 

O conceito de articulação e ligação explorado na linha de fronteira do par-
que Olímpico, com as comunidades e desenvolvimentos urbanos pré-exitentes, foi 
um tema e preocupação chave no desenvolvimento das soluções, com o objetivo 
de contrariar o isolamento e a fragmentação existentes. Favorecer a inclusão 
social foi um dos objetivos centrais da intervenção Londrina. 

Para a realização dos propósitos foram importantes, como já vimos, várias 
melhorias nas ligações entre as comunidades de um lado e do outro do Rio Lea, 
a partir da criação de passagens e viadutos. Os desenvolvimentos em redor do 
parque propostos pela Design for London assentam nos objetivos enunciados, pro-
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Figura 6.7  Identificação 
de algumas das barreiras 
visíveis entre o parque e as 
comunidades em redor

curaram “coser” a nova intervenção com a pré-existência, algo que era impossível 
durante o evento tendo em conta a sua natureza e, por conseguinte, a necessidade 
de delimitar e controlar o acesso ao parque.

Ainda assim, uma visita ao parque deixa perceber a existência de um limite/
desarticulação entre a área afeta aos Jogos e o tecido pré-existente,  principalmen-
te na zona Sul, Norte e Oeste onde a presença das linhas ferroviárias, da autoestra-
da e do River Lee Navigation, e o reduzido número de pontos de atravessamento, 
tornam difícil o contacto com os desenvolvimentos urbanos exteriores ao parque.  

26 Estratégia multidisciplinar e multinível, transparên-
cia 

 Do trabalho de investigação e análise desenvolvido concluiu-se que uma 
das mais importantes formas de assegurar um bom planeamento e estratégia em 
contexto de megaeventos é a capacidade de integrar uma equipa multidiscipli-
nar, convocar um conjunto diversificado de atores, envolver a população local e 
desenvolver um trabalho multinível. O facto do espaço temporal em que decorre 
a implementação da estratégia ser tão vasto significa que este tem de ser capaz 
de se adaptar.

 Também o facto de estes eventos dependerem de coligações entre dife-
rentes setores públicos, mas também privados, além de uma pluridisciplinaridade 
profissional, leva a que este tema ganhe grande importância. Perceber de que 
forma os vários níveis de governança e as várias equipas projetistas podem tra-
balhar conjuntamente de forma transparente e produtiva impõe a definição de 
uma estratégia e estrutura de gestão do projeto. 

 Sendo este tipo de eventos considerados de risco, é também muitas vezes 
importante assegurar que os responsáveis são os melhores profissionais para o 
cargo, o que pode significar a contratação de profissionais previamente envolvidos 
noutros projetos de grande escala ou mesmo em Jogos Olímpicos. 

 Juntar e organizar uma boa equipa de profissionais com as mais diversas 
experiências é um passo importante para assegurar o sucesso das intervenções 
em contexto de megaevento e em especial em Jogos Olímpicos. 

Apesar de ser difícil determinar exatamente um “mapa” de organizações e 
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Figura 6.8  Esquema dos 
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ções responsáveis pelo 
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investidores envolvidos dada a complexidade do processo, a necessidade de uma 
organização com forte sentido de administração e chefia é essencial para o de-
senvolvimento deste tipo de intervenções. A criação de entidades com poderes e 
recursos exclusivos é, em muitos casos, uma realidade e necessidade. 

Uma das principais estratégias do caso Londrino foi a criação desde o pri-
meiro momento de uma organização que ficaria responsável pelo desenvolvi-
mento da área depois do evento, o que não tinham acontecido em nenhuma 
outra edição, já que tais organizações foram criadas apenas após a realização 
do evento, não tendo tido a oportunidade de participar no processo, orientando-o 
numa perspetiva de futuro.
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 Em Londres, tal como em muitas outras cidades Olímpicas ou anfitriãs de 
megaeventos, emergem preocupações em torno do impacto destes eventos nas 
comunidades locais. Este é um tema particularmente relevante no caso de Lon-
dres, tendo em conta que a estratégia se fundou em torno da regeneração urbana  
da cidade numa perspetiva de legado. Um dos potenciais efeitos correlativos das 
cidades anfitriãs dos Jogos Olímpicos é o processo de gentrificação que pode 
ocorrer.

 O processo de gentrificação pode ser definido pela transformação do teci-
do social em presença, pela destruição e deslocação dos membros das comu-
nidades existentes, favorecendo a entrada de novos habitantes. Apesar dos be-
nefícios diretos óbvios associados às intervenções em contexto de megaeventos, 
como a diminuição das taxas de criminalidade, a criação de novos empregos e o 
estímulo e melhoria dos aspetos visuais da área, existem também vários aspetos 
negativos. A exclusão social, o deslocamento da população e o encerramento 
de  negócios locais são alguns dos resultado diretos do aumento dos custos e das 
transformações das condições locais, que favorecem uma alteração do tecido so-
cial e procuram captar novos potenciais investidores. 

Vários eventos Olímpicos antes dos Jogos de 2012 reportaram um processo 
de deslocação da população existente, nomeadamente Pequim que despejou 1,5 
milhões448 de pessoas do local do evento enquanto Barcelona teve consequências 
relativamente aos preços de propriedade na cidade. Apesar dos esforços enceta-
dos em Londres para manter a população local e desalojar o menor número pos-
sível de habitantes, evitando a quebra de laços de vizinhança das comunidades, 
esta é hoje uma realidade. 

 Para a construção do parque foi necessário deslocar vários residentes 
(principalmente em Clays Lane estate) assim como encerrar várias atividades que 
foram forçados a abandonar a área, além de famílias ciganas e de uma horta urba-
na comunitária que foi replantada com promessas de regressar ao parque depois 
do evento – o que não veio a acontecer. Segundo Tom Humberstone e o Centre For 
Housing Rights & Evictions os Jogos Olímpicos são uma das principais causas 

448.In, http://www.reuters.
com/article/us-olym-
pics-beijing-housing-idUS-
PEK12263220070605 [con-
sultado a 8 de Set. De 
2016]
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para a relocalização e inflação de habitação no mundo.449 

 A estratégia de manter as habitações da Vila Olímpica e dos novos bair-
ros com uma percentagem elevada, cerca de 50%, dedicada a habitação social 
e de baixo custo era um bom princípio para evitar este processo. Novos interes-
ses emergiram ao longo do desenvolvimento do parque, determinando a redução 
desse valor para 30%, não estando ainda claramente delineados os planos para 
os bairros que ainda não estão em construção. Segundo uma análise de dados 
realizada, desde 2005, data em que a cidade foi eleita para acolher o evento, até 
Fevereiro de 2016, o preço de propriedade em Stratford aumentou, em média, 71% 
e 47% em Newham.450  

A par do estudo relativo ao aumento dos preços de propriedade, um estudo 
feito por Alasdair Rae acerca do nível de privação dos boroughs Olímpicos com-
paradamente a 2005, permitiu uma real leitura do processo de gentrificação que 
começa a ocorrer nesta zona de East London o que pode levar a que, no futuro, os 
residentes se sintam excluídos das suas próprias comunidades. 

 Segundo Poynter (2016)  é por isso difícil prever a sustentabilidade deste 
processo onde “os benefícios para a comunidade existente são altamente questio-
náveis. Os principais beneficiários serão provavelmente aqueles atraídos pela área 
(como jovens profissionais) e não a comunidade de classe trabalhadora existen-
te”.451  Isto indica uma tendência de transformação nas dinâmicas urbanas onde 
é perdido o sentido de comunidade que, pelo que já foi expresso anteriormente 
neste trabalho, não é uma novidade na cidade, sendo por isso importante consi-
derar intervenções como a Isle of Dogs para evitar cometer alguns dos mesmos 
erros. O paralelo com  outras intervenções no Reino Unido e em especial em Lon-
dres é importante para perceber de que forma podem as comunidades existentes 
no parque realmente beneficiar do processo de regeneração e se se pode travar o 
processo de gentrificação que se começa a confirmar e a ganhar dimensão. 

449. In, http://www.cartoon-
movement.com/comic/41 
[consultado a 6 de Set. de 
2016]
450. In, http://www.home-
sandproperty.co.uk/proper-
ty-news/buying/london
-house-prices-stratford-ou-
tperforms-the-rest-of-the-
capital-with-up-to-70-per-
cent-growth-a99061.
html#gallery [consultado a 
6 de Set. de 2016]
451. Em entrevista a Gavin 
Poytner, 16 de Abril de 
2016

Figura 6.9  Protestos de 
artistas contra a LLDC em 
Hackney Wick
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Figura 6.10  Índices de pri-
vação nos boroughs Olím-
picos. 2004-2015
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Uma das práticas mais importantes num megaevento é a discussão e con-
sulta à população que ocorrem durante o processo de planeamento. As aproxi-
mações participativas são muitas vezes vistas como benéficas, permitindo reunir 
urbanistas e a comunidade, criando uma estratégia que é potencialmente melhor 
acolhida e adequada às necessidades locais. A cidade candidata deve não só 
discutir e negociar com os órgãos Olímpicos a melhor forma de dar resposta às ne-
cessidades do evento em particular e da cidade em geral, mas também deve ser 
capaz de incluir os principais afetados pelas intervenções. Só assim se considera 
possível alcançar um desenvolvimento sustentável. 

 Apesar da importância de se apostar numa prática de participação, exis-
tem perigos uma vez que a “participação” pode ser utilizada como forma de le-
gitimar planos pré-definidos, fragmentar comunidades e excluir a população 
mais desfavorecida. Apesar de muitas vezes se assumir que estas aproximações 
automaticamente dão “poder” às comunidades locais, a realidade pode ser muito 
distinta. Justiça, igualdade e transparência são fatores-chave para permitir o su-
cesso destas estratégias participativas, embora não sejam condição suficiente.

 No caso de Londres, as comunidades foram formalmente representadas 
pela estrutura governamental e pelas autoridades locais no que toca ao planea-
mento urbano.452  Apesar das tentativas de inclusão e discussão com as comuni-
dades dos boroughs Olímpicos, vários autores defendem que o processo de con-
sulta transformou-se num processo de persuasão. Esta persuasão centrava-se 
na ideia de que os planos a implementar iriam resolver problemas crónicos de 
negligencia e privação, ao mesmo tempo que atraiam investimento e consequen-
temente crescimento económico para a área. Muitos habitantes sentiram que as 
suas ideias e sugestões foram mal-entendidas ou ignoradas, sendo de referir que 
nas reuniões realizadas, quando questionados sobre se se sentiam bem represen-
tados, a maioria afirmou que não. 

 O sentimento de exclusão relativamente ao processo de tomada de deci-

452. Em entrevista a Gavin 
Poytner, 16 de Abril de 
2016
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 A criação de comunidades sustentáveis que beneficiariam diretamente 
das melhorias resultantes da intervenção era uma das principais preocupações na 
formulação da estratégia. Visto isto, surgem dúvidas quanto à estratégia definida 
pela LLDC, tendo em conta que, se por um lado se pretendiam ampliar as possi-
bilidades dos residentes, por outro, se apostava na criação de novas comuni-
dades dentro dos limites do parque, de onde se destacam os cinco novos bairros 
habitacionais propostos.

É por isso importante perceber de que forma se pode articular  as comuni-
dades existentes, com toda a diversidade caraterística do East End, com as novas 
propostas.  Numa cidade em constante crescimento e em necessidade extrema de 
criação de habitação, o contributo significativo no Parque pode ser uma mais-valia. 
No entanto, é importante integrar este crescimento na estrutura existente.

 Estas novas habitações, inspiradas pela tradição londrina, podem no en-
tanto, colidir com vários dos planos para o parque, nomeadamente na relação 
com a ideia de transformar o parque num destino turístico e atrativo. A criação de 
novos pontos de interesse centrais a estas comunidades pode beneficiar os novos 
residentes, mas é necessário salvaguardar que os pontos de interação das comu-
nidades existentes sejam também reforçados de modo a não caírem em declínio. 

 A criação de um espaço multi-usos, de comércio, serviços, equipamentos 
culturais, como está previsto, pode ser uma mais valia para estas áreas, mas deve 
dar-se particular atenção à criação de estruturas de proximidade que possam ser-

são levou a que muitos residentes sentissem que estariam a perder o controlo so-
bre as suas vidas. Se no contexto da primeira fase de construção do recinto Olím-
pico de alguma forma se pode justificar uma menor participação da população 
sobre pena até de atrasar e inviabilizar a sua realização, no contexto da definição 
do plano de Legado não se encontra justificação. 
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vir as comunidades nas suas tarefas do dia a dia e de vivências sociais, caso con-
trário, estaremos perante outro caso falhado como foi,  neste sentido, a operação 
de transformação e desenvolvimento das Docklands. 
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 No período de planeamento inicial do Parque Olímpico, numa fase ainda 
hipotética, o objetivo da estratégia era claro: o projeto tinha de marcar a diferen-
ça e  impressionar o COI. Para tal, um dos objetivos mais importantes foi asse-
gurar que o evento seria verdadeiramente grandioso e espetacular. As imagens 
que retratavam o ambiente esperado mostravam um grande parque com novas 
infraestruturas e muitos visitantes. No entanto, no cerne da estratégia, segundo as 
entidades responsáveis, estava o conceito de legado e de como o evento de curta 
duração era apenas uma parte de um todo. Baseado na ideia de regenerar uma 
parte desfavorecida da cidade de Londres o evento serviria apenas para ganhar 
reconhecimento mundial e para ajudar a colocar em prática um plano que, caso 
contrário, poderia não encontrar condições de implementação e demorar várias 
décadas. 

 Ao longo dos anos e já depois do evento, tem-se assistido a um fenómeno 
de globalização e “turistificação”. A ideia de que o parque seria um lugar que 
se iria criar empregos e habitação, além de garantir as necessárias melhorias na 
área da educação e transportes foi em grande parte mantida até ao final da fase 
de transformação do parque em 2014, o que pode ser considerado um sucesso. 

 No entanto, ao longo do processo começaram a emergir outros objetivos, 
sendo um dos principais a aposta no desenvolvimento do parque enquanto local 
de destino capaz de atrair visitantes Londrinos e estrangeiros. Esta ideia ganhou 
força depois da eleição de Borish Jonhson para Mayor de Londres e do estabele-
cimento da Olympic Park Legacy Company (OPLC), em 2009. A aposta no parque 
enquanto novo “destino” foi materializada com a construção do ArcelorMittal Orbit, 
a escultura que apenas foi introduzida no processo em 2010 e marcou o início des-
ta visão, indo contra alguns dos princípios da proposta, que se focava na cria-
ção de um parque sustentável evitando excessos. A criação deste “ícone”, muitas 
vezes comparado à Torre Eiffel em França (também construída no contexto da 
realização de um megaevento), demonstra a vontade e determinação em criar um 
novo símbolo, uma imagem forte, associada à cidade de Londres, que pudesse 
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ser reconhecida como um monumento. A justificação da escultura enquanto peça 
de arte é o mote para o custo alto de entrada (20 libras) para subir à plataforma 
com vistas panorâmicas, o que amplifica a noção do parque enquanto destino 
turístico. 

 Este fator está presente mais subtilmente se se pensar nalgumas outras 
estratégias aplicadas, como os pleasure gardens, “encomendados” a um arquiteto 
paisagista de renome internacional (também criou a High Line em Nova Iorque) 
que contrastam com outros esquemas mais proativos com o Canal Park, onde a 
integração das comunidades no desenho do espaço público é mais evidente. Os 
planos para o Centro de Broadcast e Media, agora Here East, que procuraram 
atrair grandes empresas internacionais, como a Google e outras no setor tecnoló-
gico, é mais uma evidencia desta aproximação. 

 Mais recentemente, esta estratégia ganhou força com a divulgação dos 
planos para um novo Polo cultural e educacional a que Borish Johnson chamou 
de Olympicopolis, estando já confirmado o interesse manifestado por várias ins-
tituições internacionais. A criação deste novo polo implicou abdicar de mais de 
1,000 habitações num dos bairros previamente propostos. Será seguramente um 
desafio encontrar o equilíbrio entre a nova escala da intervenção proposta e a 
identidade do local, onde as pequenas empresas criativas e vários artistas se têm 
estabelecido desde há várias décadas. 

 A massificação turística de locais como o East End parece ser uma reali-
dade cada vez mais presente e explorada pelas grandes cidades mundiais, onde 
lugares e comunidades com uma identidade muito própria se confrontam com as 
pressões e efeitos gerados pelos “centros turísticos”. 

Os vários eventos e feiras realizadas no parque realçam a ideia de que este 
se tem vindo a transformar num “parque temático” o que foi mais recentemente 
comprovado com a criação do “maior escorrega do mundo” no ArcelorMittal Orbit, 
com o objetivo de atrair mais visitantes, que permitirão suportar os elevados custos 
de manutenção. 
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Figura 6.11  O parque como 
destino turístico
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Figura 6.12  O novo escorre-
ga no The Orbit

Figura 6.13  Beach East no 
parque olímpico
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Na maioria das licitações Olímpicas os custos são um dos tópicos mais dis-
cutidos. Este é, normalmente, um processo que ainda carece de transparência, no-
meadamente no que diz respeito aos custos Olímpicos e não-Olímpicos. Quando 
considerados os benefícios e custos de organizar um megaevento é importante di-
ferenciar entre custos explícitos – como os gastos na construção dos complexos 
desportivos -  e implícitos – mais difíceis de aferir.  Em Londres, algumas despe-
sas  foram consideradas despesas não Olímpicas porque a cidade precisava dos 
serviços que ofereciam.   

É por isso estranho que o governo inglês tenha emitido um relatório sobre os 
Jogos Olímpicos onde refere que o evento ficou abaixo do orçamento definido no 
valor de 9.3 biliões de Libras. Além disso, vários críticos salientam a desonestidade 
da afirmação visto que a primeira estimativa para o evento foi de 2.4 biliões de Li-
bras, quando Londres foi escolhida como cidade anfitriã, em 2005.453  Esta estima-
tiva está muitas vezes associada ao facto de esta ser uma competição de licitação 
pelo que o valor estimado deve ser apelativo ao COl, o que leva, na maioria das 
vezes, a uma estimativa feita por baixo, muito aquém dos valores necessários à 
realização do evento. 

 O aumento do orçamento para 9.3 biliões de libras deu-se em 2007 o que 
levou a vários protestos por parte da população em geral que se sentia enganada 
em relação ao verdadeiro custo do evento. As principais causas do aumento do 
orçamento foram justificadas com ao aumento dos gastos da ODA na construção 
dos complexos desportivos e com o reforço na segurança policial e militar. A dimi-
nuição do investimento privado também implicou a utilização de fundos públicos, 
como o fundo de contingência. 

 O orçamento e o financiamento para a realização de megaeventos são dos 
principais fatores a ter em conta. Por esta razão, torna-se crucial avaliar bem os 
custos à partida e certificar que todas as variáveis são consideradas. Não calcular 
todas as variáveis ou menosprezar o seu verdadeiro custo levará a um aumento 
significativo dos gastos associados. Muitas vezes, quando se revela difícil estimar 
parte dos gastos é importante assegurar margem de manobra que possa cobrir 
algum excesso inesperado. 

453. In, http://www.daily-
mail.co.uk/news/arti-
cle-2159050/London-2012-
Olympics-just-6-4bn-
budget. 
Html#ixzz4Jmlvk0BF [con-
sultado a 6 de Set. de 2016]
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Considerações finais
Tendo começado este trabalho com pressupostos bem definidos que 

orientaram a pesquisa desenvolvida, a mesma revelou uma série de inquie-
tações das quais são exemplo: será a estratégia de desenvolvimento de pro-
cessos de regeneração urbana a partir de megaeventos uma boa estratégia? 
Se o principal motivo que move as cidades candidatas a um evento desta 
dimensão é a recuperação de uma parte do tecido urbano porque é que, na 
sua maioria, os planos são orientados maioritariamente para responder às 
necessidades de um evento que dura pouco mais de um mês? Porque é que 
nos vemos, cada vez mais, perante um jogo de poder entre cidades que pre-
tendem reconhecimento mundial, mesmo que esse reconhecimento signifique 
a perda de valores e identidade? 

O presente trabalho não pretendeu fornecer respostas conclusivas às 
questões de partida enunciadas, muito menos fechar a discussão em torno 
da temática que é, cada vez mais, controversa e polémica. O mesmo expres-
sa uma tentativa de análise do caso de estudo, procurando diferentes, e por 
vezes contraditórias, posições relativamente aos vários temas em questão. 

Apesar do exposto, o trabalho pretende salientar algumas questões que 
se consideram pertinentes e relevantes para o planeamento de estratégias 
como estas. Apesar de o tema ter já um historial de estudos precedentes em 
relação a outras edições, este não é o caso do processo de Londres. Esta 
pesquisa pretendeu, por isso, completar a literatura existente ao compilar um 
conjunto de informações avulsa e tentar providenciar algumas ideias de como 
melhor lidar com este tipo de processo de transformação urbana, aspirando a 
que possa ser de valor para futuras pesquisas. 

Dada a natureza da intervenção Olímpica – um processo ainda em im-
plementação – é ilusório retirar conclusões precisas do caso de Londres visto 
que os verdadeiros impactos da intervenção estão ainda a começar a ser 
sentidos. Ainda assim, a sustentabilidade do desenvolvimento pode ser anali-
sada ou comentada segundo uma lógica provisória, salvaguardando a normal 
e habitual mudança de rumo de várias destas iniciativas. 

 Um planeamento “sustentável” pode ser interpretado de várias for-
mas. Apesar do exposto, parece que Stratford e o parque Olímpico vão tornar-
se, para o bem e para o mal, um ponto de referência na cidade de Londres. 
A importância deste caso de estudo apoia-se especialmente na forma como 
a estratégia foi montada, em especial, na forma como se ponderaram as dife-
rentes variáveis e se projetou um “pedaço” de cidade e não apenas um evento 
Olímpico. 

 Como afirmou Sebastian Coe, presidente do comité organizador dos 
Jogos Olímpicos de Londres 2012, “o planeamento do legado é absoluta-
mente epicentral nos planos para 2012. O legado é provavelmente 9/10 do 
processo, não apenas 16 dias de Jogos Olímpicos.”454  Uma das principais 
revelações deste caso de estudo é a forma como se assume inovador neste 
sentido. Muitas das cidades precedentes mostraram um fraco planeamen-
to do legado que levou ao consequente declínio de várias das instalações 
e infraestruturas construídas propositadamente para o evento. Este caso de 
estudo providencia lições valiosas de como planear uma intervenção desta 
natureza. 

454. Em, https://www.the-
guardian.com/sport/2006/
may/04/Olympics2012.poli-
tics [consultado a 16 de Se-
tembro de 2016]
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Em tempos de crise e de austeridade cada vez mais exigentes, é im-
portante reduzir as despesas desnecessárias ao mínimo, pelo que, investir 
neste tipo de intervenção revela-se cada vez mais arriscado.  Ainda assim, 
acredita-se que o potencial deste tipo de eventos pode ser uma mais-valia 
para as cidades candidatas quando planeado de forma coerente e calcu-
lada, capitalizando o evento em prol da cidade anfitriã. À medida que as 
cidades procuram evitar algumas das cruéis consequências de investir na 
realização dos Jogos Olímpicos, o estudo do caso da cidade de Londres 
revelou-se essencial para perceber de que forma as futuras cidades can-
didatas devem hierarquizar as suas necessidades. 

 Tal como mencionado anteriormente, uma das principais limitações 
desta pesquisa é o período em que foi efetuada, não permitindo analisar 
o verdadeiro impacto e avaliar o sucesso do processo Londrino. Apenas 
uma monitorização contínua e uma revisita ao caso em estudo em 2031 
poderá permitir concluir se as estratégias e objetivos pretendidos foram 
efetivamente alcançados. 

 Numa tentativa de responder à principal pergunta de partida - um 
megaevento pode realmente tornar-se uma opção válida para levar a cabo 
uma estratégia de regeneração urbana a longo prazo? – Identificaram-
se, os principais temas que se consideraram primordiais para possibilitar 
essa resposta e para o sucesso desta tipo de estratégia urbana, designa-
damente relativamente à forma como é construída a estratégia, as suas 
implicações sociais e políticas, e a forma como estas estratégias devem 
ser geridas posteriormente ao evento.

Acredita-se que uma estratégia de regeneração a partir de um me-
gaevento pode ser um importante instrumento de transformação e revitali-
zação de uma cidade quando planeada de forma coerente, dado o investi-
mento e atração que potenciam. No entanto, é necessário definir à partida 
os principais objetivos a traçar e assegurar que estes são cumpridos. As 
edições passadas devem servir de exemplo para que se evitem as limita-
ções e insucessos observados.

 Só a partir de uma visão holística e global das necessidades da ci-
dade se poderá encontrar a resposta às perguntas de partida alcançando 
o crescimento económico, a coesão social, e a transformação física do 
tecido urbano sem os quais não tem lugar um efetivo e sólido processo de 
regeneração urbana.
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Figuras 

Parte I 

Figura 1.1 Local and Tourist. Um mapa da cidade de Londres - a azul as fotografias 
tiradas por locais, a vermelho por turistas e a amarelo as indeterminadas.

Fonte Eric Fisher, Flickr. (2016). Locals and Tourists #1 (GTWA #2): London. [online] In: 
https://www.flickr.com/photos/walkingsf/4671589629/in/album-72157624209158632/ 

[Consultado a 29 de Jul. de 2016].

Figura 1.2 Crescimento do número de nações participantes e eventos realizados nos 
jogos olímpicos 1896-2012.

Fonte Desenho da autora baseado em, International Olympic Committee, (2013). 
FACTSHEET LONDON 2012 FACTS & FIGURES. Lausanne, p.1 e International Business 
Times UK. (2012). London Olympics 2012: 21,000 Media Workers Swoop for Largest Digital 
Spectacle Ever. [online] In:

 http://www.ibtimes.co.uk/london-olympics-games-game-2012-363371 [consultado a 
29 deJul. de 2016].

Figura 1.3 Número de participantes no evento olímpico 1980-2012.
Fonte Desenho da autora baseado em, International Olympic Committee, (2013). 

FACTSHEET LONDON 2012 FACTS & FIGURES. Lausanne, p.1. e International Business 
Times UK. (2012). London Olympics 2012: 21,000 Media Workers Swoop for Largest Digital 
Spectacle Ever. [online] In:

 http://www.ibtimes.co.uk/london-olympics-games-game-2012-363371 [consultado a 
29 de Jul. de 2016].

Figura 1.4 Um atleta Alemão acende a chama olímpica na cerimónia de abertura, em 
1936. Ao fundo as bandeiras Nazis do regime Hitelariano.

Fonte Infostormer.com. (2016). [online] In:
 http://www.infostormer.com/wp-content/uploads/2014/11/1936olympics.jpg [consul-

tado a 29 Jan. 2016].

Figura 1.5 Terroristas palestinianos nos telhados da Vila Olímpica em Munique,1972. 
Fonte Ahren, R. (2012). Germany had a tip-off three weeks ahead of Munich massa-

cre, Der Spiegel claims. [online] The Times of Israel. In: 
http://www.timesofisrael.com/germany-had-a-tip-off-three-weeks-in-advance-that-pa-

lestinians-were-planning-incident-at-munich-olympics-but-failed-to-act-der-spiegel-claims/ 
[consultado a 29 Jan. 2016].

Figura 1.6  Número de Cidades candidatas ao evento 1890-2012.
Fonte Desenho da autora baseado em, Policy and Governance in Europe Research 

Group, (s/data). The Olympic Games: catalyst of urban change. Plymouth: geography at 
Plymouth, s/pág. 

Parte II

Figura 2.1 Índice de pobreza em Londres (1898 – 1903) de Charles Booth. Eastern 
District (o espectro de cores varia do preto - classe mais desfavorecida ao amarelo - classe 
média-alta.)

Fonte Slate Magazine. (2016). Maps Tracking Levels of Poverty in Victorian London, 
Block by Block. [online] In: 

http://www.slate.com/blogs/the_vault/2015/11/12/how_poor_were_people_living_in_
victorian_london_charles_booth_s_poverty.html [consultado a 27 Jul. 2016].

Figura 2.2  New Towns do Reino Unido.
Fonte Desenho da autora baseado em Tallon, A. (2010). Urban regeneration in the 

UK. London: Routledge, p.33.

Figura 2.3  Green Belts do Reino Unido.
Fonte Desenho da autora baseado em Tallon, A. (2010). Urban regeneration in the 
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UK. London: Routledge, p.36.

Figura 2.4 Paul Reichmann mostra uma maquete da proposta de desenvolvimento 
das London Docklands a Margaret Thatcher, em 1988

Fonte Kollewe, J. (2015). Canary Wharf timeline: from the Thatcher years to Qatari 
control. [online] the Guardian. In: 

http://www.theguardian.com/business/2015/jan/28/canary-wharf-timeline-london-bui-
lding-docklands-thatcher [consultado a 20 de Nov. de 2015]

Figura 2.5 Urban Development Corporations no Reino Unido
Fonte Desenho da autora baseado em Tallon, A. (2010). Urban regeneration in the 

UK. London: Routledge, p.53

Figura 2.6 Enterprise Zones no Reino Unido
Fonte Desenho da autora baseado no esquema de Squires, G. and Hall, S. (2013). 

Lesson (Un) Learning in Spatial Fiscal Incentives: Enterprise Zones and Empowerment Zo-
nes. AESOP / ACSP, Dublin, Ireland. In: 

http://www.slideshare.net/drgrahamsquires/squires-g-and-hall-s-2013-lesson-unlear-
ning-in-spatial-fiscal-incentives-enterprise-zones-and-empowerment-zones-aesop-acsp-du-
blin-ireland [consultado a 23 de Nov. de 2015]

Figura 2.7 Regional Development Agencies no Reino Unido
Fonte Desenho da autora baseado em, Wikipedia. (2016). Regional development 

agency. [online] In: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_development_agency [Consultado a 15 de 

Set. de 2016].

Figura 2.8  Cronologia das principais políticas urbanas no Reino Unido
Fonte Desenho da autora

Parte III

Figura 3.1 Os quatro anéis do Greater London Plan, de Patrick Abercrombie, em 
1944.

Fonte Blogs.bcu.ac.uk. (2016). [online] In: 
http://blogs.bcu.ac.uk/bsbe/files/2015/01/Greater-London-Plan-4-rings_smaller.jpg 

[consultado a 30 de Jul. de 2016].

Figura 3.2 Mapa Cronológico da construção das Docklands.
Fonte Desenho da autora baseado em S.K.A., N. (1991). London docklands: past, 

present and future : an illustrated guide to glorious history, splendid heritage and dramatic 
regeneration in East London. Londres: London Docklands Corporation, p.1

Figura 3.3 Bombardeamento das Docklands durante o Blitz.
Fonte Southwark News. (2015). The Blitz in Bermondsey - Southwark News. [online] In: 
http://www.southwarknews.co.uk/history/the-blitz-in-bermondsey/ [consultado a 30 

de Dez. de 2015]

Figura 3.4 Área de Intervenção da LDDC nas London Docklands.
Fonte Desenho da autora baseado em, Cox, A. (1995). Docklands in the making. 

London: Athlone Press published for the Royal Commission on the Historical Monuments of 
England, p.9 e Church, A. (1988). Urban regeneration in London Docklands: a five-year poli-
cy review. Environment and Planing C: Government and Policy, 6, pp.187-208.

Figura 3.5 Arranha céus em Canary Wharf.
Fonte: Fotografia da autora em Maio de 2015

Figura 3.6 Cartaz promocional das London Docklands.
Fonte Foto da autora no Museu das London Docklands, em Maio de 2015

Figura 3.7 Extensões do DLR ao longo dos anos.
Fonte Desenho da autora, baseado em Barron, N. and gooner, c. (2016). DLR plans 

extension to Ladywell, Catford and Forest Hill | South East Central. [online] Southeastcentral.
co.uk. In: 

http://www.southeastcentral.co.uk/threads/dlr-plans-extension-to-ladywell-catford
-and-forest-hill.215/ [consultado a 31 de Dez. de 2015]
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Figura 3.8 Estação de Metro de Canary Wharf por Norman Foster.
Fonte Fotografia da autora em Maio de 2015

Figura 3.9  Canary Wharf vista desde as Royal Docklands
Fonte Fotografia da autora em Maio de 2015

Figura 3.10  Planta da Isle of Dogs.
Fonte British-history.ac.uk. (2016). Plan pocket | British History Online. [online] In:
http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vols43-4/plan-pocket [consultado a 8 

de  Jan. de 2016]

Figura 3.11 Royal Docklands com o Excel Exhibition Centre ao longe 
Fonte Fotografia da autora em Maio de 2016

Figura 3.12  Cronologia das principais intervenções nas Docklands 
Fonte Desenho da autora

Figura 3.13  Área da Intervenção da proposta do Thames Gateway e zones of change
Fonte Desenho da autora, baseado em Greater London Authority, (2004). London 

Thames Gateway - Development and Investment Framework. Londres: Greater London Au-
thority, p.4.

Figura 3.14  Principais melhorias na rede de transportes públicos 
Fonte Desenho da autora, baseado em Greater London Authority, (2004). London 

Thames Gateway - Development and Investment Framework. Londres: Greater London Au-
thority, p.4. 

Figura 3.15   Cronologia das principais intervenções do Thames Gateway
Fonte Desenho da autora

Figura 3.16   Primeira fase de desenvolvimento do Thames Gateway
Fonte Desenho da autora, baseado em Greater London Authority, (2004). London 

Thames Gateway - Development and Investment Framework. Londres: Greater London Au-
thority, p.26.

Figura 3.17 Segunda fase de desenvolvimento do Thames Gateway
Fonte Desenho da autora, baseado em Greater London Authority, (2004). London 

Thames Gateway - Development and Investment Framework. Londres: Greater London Au-
thority, p.27. 

Figura 3.18 Terceira fase de desenvolvimento do Thames Gateway
Fonte Desenho da autora, baseado em Greater London Authority, (2004). London 

Thames Gateway - Development and Investment Framework. Londres: Greater London Au-
thority, p.28. 

Figura 3.19 Localização dos boroughs de East End em Londres
Fonte Desenho da autora

Figura 3.20  Washing Day, 1961. Fotografia de John Claridge.
Fonte Hanson, K. (2016). Haunting Photos Of The East End. [online] Londonist. In:
 http://londonist.com/2016/05/a-trip-down-memory-lane-see-haunting-photos-o-

f-the-east-end [consultado a 25 de Jan. de 2016]. 

Figura 3.21 Mudança no Crescimento Populacional de Londres e dos Boroughs de 
East End 

Fonte Desenho da autora, baseado em Butler, T. and Rustin, M. (1996). Rising in the 
East; the Regeneration of East London. London: Lawrence & Wishart, p.22 e nos censos de 
2001 e 2011, In: http://www.ons.gov.uk [consultado a 25 de Jan. de 2016] 

Figura 3.22 Gráfico de habitantes nascidos/não nascidos no Reino Unido nos borou-
ghs de East London

Fonte Desenho da autora com base nos censos de 2011, In:
http://www.ons.gov.uk. [consultado a 25 de Jan. de 2016]

Figura 3.23  Gráfico relativo à diversidade étnica nos boroughs de East London
Fonte Desenho da autora com base nos censos de 2011, In: 
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http://www.ons.gov.uk.

Figura 3.24  Gráfico relativo às qualificações escolares nos boroughs de East Lon-
don em 2011

Fonte Desenho da autora com base nos censos de 2011, In:
 http://www.ons.gov.uk.

Figura 3.25  Habitação em East London. Fotografia da série Olympian Visions (2007) 
de Alessandra Chilá 

Fonte Anónimo, (2016). [online] In:
 http://www.alessandrachila.com/olympian-visions-2007 [consultado a 27 de Jan. de 

2016]

Figura 3.26  Clearance, 1961. Fotografia de John Claridge.
Fonte Hanson, K. (2016). Haunting Photos Of The East End. [online] Londonist. In:
 http://londonist.com/2016/05/a-trip-down-memory-lane-see-haunting-photos-o-

f-the-east-end [consultado a 27 de Jan. de 2016]. 

Figura 3.27 Fábrica Pura Foods (1989). Fotografia de Peter Marshall
Fonte River-lea.co.uk. (2016). The Lea Valley - River Lee. [online] In:
 http://river-lea.co.uk/  [consultado a 27 de Jan. de 2016]

Figura 3.28 Industria em East London. Fotografia da série Olympian Visions (2007) 
de Alessandra Chilá

Fonte Anónimo, (2016). [online] In:
 http://www.alessandrachila.com/olympian-visions-2007 [consultado a 27 de Jan. de 

2016]

Figura 3.29 Pilha de sucata com Canary Wharf ao fundo
Fonte Makinde, R., Counsell, B. (2012). Olympics 2012 have changed the Lower Lea 

Valley beyond recognition - Hackney Hive. [online] Hackney Hive. In: 
http://www.hackneyhive.co.uk/index/2012/07/olympics-2012-have-changed-the

-lower-lea-valley-beyond-recognition [consultado a 24 de Jan. de 2016].

Parte IV

Figura 4.1 Publicações em Jornais relativas à vitória de Londres no processo de 
licitação para os Jogos Olímpicos de 2012

Fonte The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic 
Games Ltd., (2013). London 2012 Official Report. Londres, p. 10

Figura 4.2 Relógio com contagem decrescente para o evento em Trafalgar Square. 
Fonte Kesler, D. (2016). Trafalgar Square focus as clock ticks down to Olympics. 

[online] TucsonSentinel.com. In: 
http://www.tucsonsentinel.com/sports/report/072712_london/trafalgar-square-focus

-as-clock-ticks-down-olympics/ [consultado a 14 de Mar. de 2016].

Figura 4.3 Festejos em Trafalgar Square aquando da seleção de Londres para orga-
nizar os Jogos Olímpicos de 2012, por parte do COI.

Fonte The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic 
Games Ltd., (2013). London 2012 Official Report. Londres, p. 4

Figura 4.4 Esquema do financiamento do evento. 
Fonte Desenho da autora, baseado em Rogers, S. (2012). London Olympics 2012: 

where does the money come from - and where’s it being spent?. [online] the Guardian. In:
 https://www.theguardian.com/sport/datablog/2012/jul/26/london-2012-olympics-mo-

ney [consultado a 20 de Mar. de 2016].

Figura 4.5 Esquema das despesas do evento.
Fonte Desenho da autora, baseado em Rogers, S. (2012). London Olympics 2012: 

where does the money come from - and where’s it being spent?. [online] the Guardian. In:
 https://www.theguardian.com/sport/datablog/2012/jul/26/london-2012-olympics-mo-

ney [consultado a 20 de Mar. de2016].

Figura 4.6 Esquema conceptual Front of the house operations
Fonte Desenho da autora baseado em, Comité Olímpico Internacional, (2005). Te-

chnical Manual on Venues – Design Standards for Competition Venues. Laussane, p.46

75

76

77

78

79

81

85

88

89

93

93

98

74



Créditos Iconográficos

197

Figura 4.7  Esquema conceptual Back of the house operations
Fonte Desenho da autora baseado em, Comité Olímpico Internacional, (2005). Te-

chnical Manual on Venues – Design Standards for Competition Venues. Laussane, p.55

Figura 4.8  Esquema conceptual da organização dos vários complexos desportivos.
Fonte Desenho da autora baseado em, Comité Olímpico Internacional, (2005). Te-

chnical Manual on Venues – Design Standards for Competition Venues. Laussane, p.30

Figura 4.9 Esquema conceptual da distribuição das várias áreas dos complexos 
desportivos

Fonte Desenho da autora baseado em, Comité Olímpico Internacional, (2005). Te-
chnical Manual on Venues – Design Standards for Competition Venues. Laussane, p.70

Figura 4.10 Esquema tipo do centro religioso
Fonte Comité Olímpico Internacional, (2005). Technical Manual on Olympic Village. 

Lausanne, p.142

Figura 4.11 Esquema do anfiteatro proposto pelo COI
Fonte Comité Olímpico Internacional, (2005). Technical Manual on Olympic Village. 

Lausanne, p.159

Figura 4.12 Esquema das interligações de transportes com Stratford 
Fonte Desenho da autora baseado em, London Legacy Development Corporation, 

(s/data). A WALK AROUND QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK. Londres, p.17

Figura 4.13 Trabalhos preparatórios no parque Olímpico 
Fonte Hellings, J. (2012). London 2012 Olympic Park Enabling Works: Sustainable & 

Cost Effective Remediation [palestra] Gotemburgo, p.27

Figura 4.14 Demolições de habitações no local do parque Olímpico 
Fonte Hellings, J. (2012). London 2012 Olympic Park Enabling Works: Sustainable & 

Cost Effective Remediation, p.26

Figura 4.15 Carros e lixo no local do parque Olímpico
Fonte Olympic Delivery Authority, (2011). Building the Olympic Park 2005–11. Lon-

dres, pp.12-13.

Figura 4.16 Pneus nos cursos de água do Parque Olímpico
Fonte Olympic Delivery Authority, (2011). Building the Olympic Park 2005–11. Lon-

dres, pp.14-15.

Figura 4.17  Postes eléctricos que dominavam a paisagem do parque
Fonte Creative Mapping. (2012). ACME, Architect Olympic Park London 2012 - Crea-

tive Mapping. [online] In: 
http://www.creative-mapping.com/architect-friederich-ludewig-of-acme-reveals

-what-goes-into-designing-the-london-2012-olympic-park-and-masterplan/ [consultado a 29 
de Mar. de 2016].

Figura 4.18 Moeda romana encontrada nas escavações do parque
Fonte Hellings, J. (2012). London 2012 Olympic Park Enabling Works: Sustainable & 

Cost Effective Remediation. Londres, p.31

Figura 4.19 Escavações no parque Olímpico
Fonte Wessexarch.co.uk. (2016). Olympic Park - Renewing the Past: Unearthing His-

tory | Wessex Archaeology. [online] In: 
http://www.wessexarch.co.uk/projects/London/72550/renewing-past-olympic-park 

[consultado a 31 de Mar. de 2016]

Figura 4.20 Pilha de frigoríficos no local do paruqe Olímpico
Fonte Time Out London. (2016). Stratford: then and now. [online] In:
 http://www.timeout.com/london/things-to-do/stratford-then-and-now [consultado a 28 

de Jan. de 2016]

Figura 4.21 Paletes e outros materiais de construção na zona do Lower Lea Valley
Fonte Re-photo.co.uk. (2016). March « 2012 «  Re-photo. [online] In:
 http://re-photo.co.uk/?m=201203&paged=3 [consultado a 28 de Jan. de 2016]
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Figura 4.22 Carros abandonados e outro lixo em Marshgate Lane
Fonte Re-photo.co.uk. (2016). March « 2012 «  Re-photo. [online] In:
 http://re-photo.co.uk/?m=201203&paged=3 [consultado a 28 de Jan. de 2016]

Figura 4.23 Breve  cronologia da fase de candidatura e dos progressos de constru-
ção na fase de preparação do evento

Fonte Desenho da autora

Parte V

Figura 5.1 Mapa do Parque Olímpico 
Fonte Desenho da autora

Figura 5.2 Mapa do Lower Lea Valley com o parque indicado a vermelho
Fonte Desenho da autora, baseado em, London Legacy Development Corporation, 

(n.d.). A WALK AROUND QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK. Londres, p.33

Figura 5.3 Three Mills Wall River (sem data)
Fonte London Legacy Development Corporation e Canal & River Trust, WATERWAYS 

FRAMEWORK: OLYMPIC LEGACY. Londres, p. 9

Figura 5.4  Estado dos canais do parque antes da intervenção
Fonte London Legacy Development Corporation e Canal & River Trust, WATERWAYS 

FRAMEWORK: OLYMPIC LEGACY. Londres, p. 11

Figura 5.5  Identificação dos vários rios e canais que atravessam o parque
Fonte Desenho da autora 

Figura 5.6/5.8 Corte, planta e duas imagens do projeto do Canal Park
Fonte Pm-architects.co.uk. (2016). Philip Meadowcroft Architects - Canal Park. [on-

line] In: 
http://pm-architects.co.uk/canal.html.[consultado a 31 de Mai. de 2016]

Figura 5.9/5.10 Canal Park
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.11/5.14 River Lea
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2015 e Maio de 2016

Figura 5.15/5.16  Waterworks River
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2015 e Maio de 2016

Figura 5.17/5.18  Bow Back Rivers 
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2015 e Maio de 2016

Figura 5.19/5.20  Espaço para eventos junto do Broadcast Centre. Parque Norte 
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.21/5.22  Parque infantil Tumbling Bay
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2015 e Maio de 2016

Figura 5.23/5.24 London 2012 Gardens
Fonte 5.23  The Dirt. (2010). For London’s 2012 Olympic Games, Man-Made Wetlands 

and Wildlife Habitat. [online] In:
https://dirt.asla.org/2010/07/15/londons-2012-olympic-games-site-features-man-ma-

de-wetlands-and-wildlife-habitat/ [consultado a 31 de Mai. de 2016].
5.24 Fotografia da autora em Maio de 2015 

Figura 5.25/5.26 Pleasure Gardens
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2015 e Maio de 2016

Figura 5.27/5.29  Planta e imagens do projeto para os Pleasure Gardens
Fonte Inhabitat.com. (2016). James Corner to Redesign 55-Acre South Plaza of Lon-

don’s Olympic Park. [online] In:
http://inhabitat.com/james-corner-to-redesign-55-acre-south-plaza-of-londons-olym-
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pic-park/james-corner-field-operations-queen-elizabeth-olympic-park-2/ [consultado a 21 
de Jul. de 2016]

Figura 5.30 Visão para a East London Green Grid
Fonte Olympic Delivery Authority (2008), Olympic Park Waterspace Masterplan. Lon-

dres, p.18

Figura 5.31/5.32 Greenway
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.33/5.34 Vias e caminhos ferroviários que atravessam o parque
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.35/5.36 Novos percursos viário dentro e em redor do parque
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.37/5.38 Obstruções no limite do parque
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.39/5.40 Ponte de espelhos no parque
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.41/5.43 Axonometria, corte e fotografia do estádio Olímpico em 2012
Fonte 5.41 E-architect.co.uk. (2016). [online] In: 
http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/london/london_olympic_stadium_lights_

p211210.jpg [consultado a 21 de Jul. de 2016]. 

5.42  Tu.pcpop.com. (2016). 2012 PCPOP. [online] In: 
http://tu.pcpop.com/all-807960.htm[consultado a 21 de Jul. de 2016]

5.43-ArchDaily. (2016). Gallery of London Olympic Stadium / Populous  - 21. [online] 
In: 

http://www.archdaily.com/247935/london-olympic-stadium-populous/5018906628ba-
0d33a800138e-london-olympic-stadium-populous-section-02 [consultado a 21 de Julho de 
2016]

Figura 5.44/5.47 Transformação do Estádio Olímpico
Fonte 5.44 Rogers, D. (2013). New images of converted 2012 stadium released. [on-

line] Building Design. In: 
http://www.bdonline.co.uk/new-images-of-converted-2012-stadium-relea-

sed/5053258.article[consultado a 21 de Jul. de 2016]

5.45/5.47 POPULOUS. (2016). London Olympic Stadium Transformation | POPU-
LOUS. [online] In: 

http://populous.com/project/london-olympic-stadium-transformation/ [consultado a 
21 de Jul. de 2016]

Figura 5.48/5.49 Centro Aquático em 2012 e no período de transformação
Fonte 5.48 BBC Sport. (2011). London 2012 Olympics Aquatics Centre timelapse 

sequence. [online] In: 
ttp://www.bbc.com/sport/olympics/16308598 [consultado a 24 de Jul. de 2016] 

5.49 Fotografia da autora em Maio de 2016

Figura 5.50/5.51 Fotografia da Cooper Box em 2012 e corte do projeto
Fonte 5.50 LondonTown. (2016). Copper Box Handball Arena in Pictures by London-

Town.com. [online] In: 
http://www.londontown.com/London/Handball-Arena [consultado a 24 de Jul. de 

2016]
5.51 Makearchitects.com. (2016). [online] In: 
http://www.makearchitects.com/projects/copper-box/ProjectGallery/?i=0&type=-

drawing [consultado a 24 de Jul. de 2016]

Figura 5.52/5.55  Fotografia do Velódromo e corte do projeto
Fonte 5.52 e 5.53 Fotografias da autora em Maio de 2016
 5.54 e 5.55  Cortesia do gabinete de arquitectura Hopkins Architects
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Figura 5.55/5.57  Eton Manor
Fonte Fotografias da autora em Maio de 2016

Figura 5.58/5.59 Planos futuros para o Broadcast Centre, agora Here East
Fonte: 5.58 LDA Design. (2014). iCity to become ‘Here East’ as final plans approved  

- LDA Design. [online] In: 
http://www.lda-design.co.uk/icity-to-become-here-east-as-final-plans-approved/

[consultado a 24 de Jul. de 2016]
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