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Abstract
Considering that fluvial floods can be viewed in a more positive light (regarding in particular their sensitization
potential), this paper explores the capacity of urban design to tackle floods in a different way. To this end, we conducted
a multiple-case study, comprising three Iberian flood-adapted urban parks, in whose design human-river dynamics were
diversely considered. The study indicates that the incorporation of floods among the issues to be dealt with through
design may allow the resulting park to eventually ‘welcome floods’.
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RESUMO
Considerando que as inundações fluviais podem ser vistas de maneira mais positiva (nomeadamente por seu potencial
de sensibilização), este artigo explora o papel do projeto urbano para negociar as inundações de outro modo. Para
tanto, realizámos um estudo de casos múltiplos compreendendo três parques urbanos adaptados na península ibérica,
nos projetos dos quais as dinâmicas humano-fluviais foram diferentemente consideradas. O estudo indica que quando as
inundações são devidamente incluídas entre as questões a serem geridas através do projeto, o parque resultante pode
no final ‘dar boas-vindas às inundações’.
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