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NOTA PRÉVIA: O presente Relatório e a Proposta de Plano a que ele corresponde já integram as 

alterações resultantes dos pareceres das entidades presentes na Conferência de Serviços e das reuniões 

de concertação que decorreram dos referidos pareceres, bem como as alterações decorrentes da 

discussão pública. 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

 
O presente documento, constitui o relatório do Plano de Pormenor da Matinha nos termos do 

Artigo 92º nº 2 do DL 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

316/2007 de 19 de Setembro. 
 
O plano, que altera o Plano Director Municipal de Lisboa (PDM), decorre do reconhecimento, 

pela autarquia, da alteração das condições económicas e sociais que levaram ao ordenamento 

estabelecido no PDM, cuja ratificação foi publicada em 29 de Setembro de 1994. 
 
A deliberação de Câmara Municipal de Lisboa (CML) de 7 de Setembro de 2005 determinou a 

elaboração do Plano de Pormenor da Matinha e aprovou os respectivos termos de referência 

que constituem o seu quadro orientador. Foi realizado o processo de audição pública nos 

termos do artigo 77º do Decreto-lei nº 380/99 com as alterações introduzidas pelo DL 

310/2003 de 10 de Dezembro, em vigor naquela data. 
 
Em 16 de Julho de 2008 a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o Plano Estratégico de 

Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental (PEMZRO), documento que visa ultrapassar os 

constrangimentos ao desenvolvimento do Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental 

(PUZRO) e definir as orientações estratégicas para o ordenamento e para a elaboração de 

instrumentos de gestão territorial para esta zona. 
 
A proposta de plano foi elaborada em conformidade com a legislação de enquadramento e 

orientações estratégicas, acima referidas. 
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2. Localização e delimitação da área de intervenção do plano de pormenor 

 

A área de intervenção do plano localiza-se na freguesia de Marvila e abrange uma superfície de 

315.694 m2, tendo como limites: 
 

-  A Norte, a Av. Marechal Gomes da Costa, abrangendo uma parte do troço sul da Alameda 

dos Oceanos; 

-  A Nascente, a Via de Cintura do Porto de Lisboa; 

-  A Sul, a Rua da Matinha; 

-  A Poente, a Rua do Vale Formoso de Baixo e o Quartel da Guarda Nacional Republicana. 
 

A área do plano, genericamente designada por Matinha, está “entalada” entre a linha de 

caminho de ferro - linha do Norte - e o rio e é parcialmente marginada pela Rua do Vale 

Formoso de Baixo, via que, ao longo do último século, serviu de suporte a uma ocupação 

urbana muito heterogénea com habitação, indústria pesada - INDEP e Gás de Portugal - e 

armazéns. 
 

No início dos anos cinquenta foi aberta a Rua da Cintura do Porto de Lisboa que, se por um 

lado, aumentou a acessibilidade da zona, por outro, criou uma barreira que ainda isolou mais 

esta malha urbana da frente de rio. 
 

Paradoxalmente, a construção daquela via e, recentemente, o seu reperfilamento realizado no 

âmbito da melhoria geral da rede viária para a realização da EXPO’98, isolou a área da Matinha 

e, simultaneamente, ao aumentar a acessibilidade induziu a procura de espaço para a 

localização de novas actividades, nomeadamente ao nível dos serviços e da logística. Este 

processo ocorreu em paralelo com o declínio da grande indústria da zona que culminou com o 

encerramento das instalações industriais da INDEP e da Gás de Portugal. 
 

A escolha da área envolvente da Doca dos Olivais para a realização da Expo’98 e o projecto 

imobiliário que lhe esteve subjacente geraram uma dinâmica de transformação em toda a frente 

ribeirinha oriental da cidade que esteve na base da decisão da CML de mandar elaborar o 

Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental de Lisboa – PUZRO. 
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3. Enquadramento no Plano Director Municipal e orientações para o ordenamento 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha faz parte da Unidade Operativa de 

Planeamento UOP28 – Área Industrial/Portuária Oriental - do Plano Director Municipal (PDM), 

para a qual o RPDM estabelece, no seu anexo 4, a obrigatoriedade de elaboração de um 

“Plano de Urbanização de conjunto, (...) em articulação com a Administração do Porto de 

Lisboa, Parque Expo 98, Câmara Municipal de Loures e demais entidades com intervenção na 

área, que enquadre Planos de Pormenor e projectos de infra-estruturas e de novos edifícios” 1, 

definindo os respectivos objectivos. O referido plano de urbanização, o Plano de Urbanização 

da Zona Ribeirinha Oriental (PUZRO) foi iniciado, mas não chegou a ser concluído. A área de 

intervenção do PP corresponde aproximadamente à Unidade de Execução 6 (UE6) do PUZRO 

que a autarquia pretendia viesse a ser uma área qualificada de continuidade do Parque das 

Nações. 
 

Os trabalhos de elaboração do PUZRO decorreram durante vários anos, tendo-se verificado 

alguns constrangimentos ao seu desenvolvimento, designadamente por dificuldades de 

adequação da realidade existente à classificação do espaço urbano constante do Plano 

Director Municipal (PDM). Esta desconformidade era particularmente patente nas áreas 

classificadas como industriais consolidadas e de investigação e tecnologia. 
 

Tendo sido suspensa a elaboração do PUZRO, foi no entanto reconhecida pela autarquia a 

validade de algumas das suas propostas, designadamente a reconversão de uma zona 

predominantemente industrial na qual se previa a reorganização da plataforma logística de 

Lisboa e a instalação de um pólo destinado à investigação e tecnologia, em área mista de 

habitação e actividades económicas, correspondendo à categoria de espaço “Área de 

Reconversão Urbanística Habitacional”. Esse reconhecimento traduziu-se pela aprovação dos 

termos de referência para a elaboração do Plano de Pormenor da Matinha e, mais 

recentemente pela aprovação do PEMZRO elaborado pela DMPU da Câmara Municipal de 

Lisboa em Junho de 2008. Qualquer dos documentos recupera muitas das propostas do 

PUZRO. 
 

Dos seus estudos preliminares, constam dos Termos de Referência do PP da Matinha, 

designadamente, as propostas de alteração do PDM no que respeita aos usos e parâmetros 

urbanísticos e, ainda, as novas ligações viárias, nomeadamente a Norte, à Alameda dos 

                                                 
1 RPDM, Anexo 4, UOP 28 – ÁREA INDUSTRIAL/PORTUÁRIA ORIENTAL 
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Oceanos, no Parque das Nações, e à cidade alta, através do prolongamento da Avenida dos 

Estados Unidos da América. 
 

Concretamente para a zona do PP da Matinha, que no PEMZRO integra a Zona 3 – 

Matinha/Braço de Prata, refere aquele documento: 
 

“ A zona situada entre o Braço de Prata e a Matinha é a que apresenta um potencial de 

renovação maior, pela desactivação de uma área muito significativa de actividades industriais: 

antigas instalações fabris de Gás da Matinha, de Armamento e Material de Guerra de Braço de 

Prata e da Tabaqueira. Acresce a esse potencial a possibilidade de ligação ao Estuário, por 

desactivação das funções portuárias, e a conectividade com a área sul do Parque das Nações.” 
 

Referem-se os constrangimentos ao desenvolvimento do PUZRO designadamente o conflito 

entre o uso do solo previsto no PDM – actividade logística e industrial – em zonas onde o 

“processo de reconversão da área de intervenção da EXPO 98” e “a reorganização da rede 

logística metropolitana” vieram “acentuar o processo de declínio desta área” e “favorecer um 

ciclo de abandono e degradação”. 
 

A clara divergência entre a realidade acima descrita e as directivas do PDM para este território 

revelam a dificuldade de avaliar a médio prazo os efeitos territoriais de um projecto de 

reconversão territorial com a dimensão do que foi realizado na zona da Expo’98/Parque das 

Nações. 
 

O PEMZRO reconhece “a importância chave da reconversão das áreas actualmente qualificadas 

no PDM como consolidadas industriais no reequilíbrio sociourbano da Zona ribeirinha Oriental. 
 

Na sua proposta de estruturação urbana o PEMZRO estabelece para a Zona 3 – Matinha/ 

Braço de Prata: “Área onde se pretende operar a reconversão de espaços industriais para uma 

aptidão dominante habitacional, estabelecendo uma nova continuidade urbana entre a zona sul 

do Parque das Nações e a área histórica. Essa continuidade poderá ser indutora para quebrar 

o “efeito de ilha” do Parque das Nações, estabelecendo a sua conexão com a cidade histórica, 

numa perspectiva indutora para a sua reabilitação urbana e reequilíbrio sociourbano. 
 

Prevê-se o reordenamento da frente ribeirinha, promovendo novos espaços públicos de recreio 

e lazer, em continuidade com os espaços públicos ribeirinhos do Parque das Nações, 

articuladamente com um corredor verde de ligação entre o estuário e o sistema de vales, 

designadamente o Vale Fundão.” 
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O projecto imobiliário para os antigos terrenos da INDEP bem como as intenções já 

manifestadas para o terreno da Gás de Portugal são sinais da necessidade de se avançar para 

a concretização dessa reconversão e para a realização dos projectos de urbanização e de 

construção o que, no caso dos terrenos da Gás de Portugal foi feito através da realização de 

um Plano de Pormenor que desenhou as intenções expressas pela autarquia, rompendo com o 

isolamento desta área, tanto em relação à frente de rio, como em relação à área da Matinha, a 

sul, à malha situada a poente da via-férrea e ao Parque das Nações. 
 

O facto de a zona em questão ter vários proprietários e ser necessário proceder à 

reestruturação cadastral foi outra das razões que justificou a realização de um Plano de 

Pormenor. 
 

O PDM de Lisboa, através da Planta de Ordenamento – Classificação do Espaço Urbano, 

atribui à área de intervenção do Plano de Pormenor as seguintes classificações de espaço: 

Área Histórica Habitacional, Área Consolidada Industrial e Área de Investigação e Tecnologia, 

definindo os respectivos usos e parâmetros urbanísticos na secção – Áreas Históricas – artigos 

nºs 31º a 37º, na subsecção V – Áreas Consolidadas Industriais – artigos nºs 64º a 66ª e na 

secção VIII – Áreas de Investigação e Tecnologia – artigos 90º, a 92º do RPDM. 

São identificados também na Planta de Ordenamento – Componentes Ambientais 1 e 2 – como 

Componentes Ambientais Urbanas, o Sistema de Corredores e a Zona de Maior Risco Sísmico, 

sujeitas a condicionantes. 
 

A proposta de Plano de Pormenor da Matinha configura uma alteração ao PDM no que respeita 

à classificação do espaço, mantendo parcialmente a classificação existente na Área Histórica 

Habitacional sujeita às regras estabelecidas na secção IV – artigos 71º a 75º do RPDM e 

alterando a maior parte da Área Consolidada Industrial e da Área de Investigação e Tecnologia 

para Solo de urbanização programada – com as subcategorias uso misto, terciário, 

equipamento e unidade hoteleira, sujeitas aos parâmetros urbanísticos explicitados no 

Regulamento do PP. Uma pequena parcela da Área de Investigação e Tecnologia que margina 

a Rua do Vale Formoso de Baixo é classificada como Solo Urbanizado – edificação existente a 

manter. 
 

Os princípios gerais do desenho urbano são os que foram definidos no PUZRO e nos termos de 

referência, designadamente: a caracterização dos espaços públicos, a estrutura orgânica, a 

rede viária e os enfiamentos de vistas para o rio, completados com os princípios estabelecidos 

no PEMZRO. 
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Os termos de referência do plano de pormenor apontam os seguintes princípios de desenho 

urbano e de ocupação: 
 

-  Os novos arruamentos e edificações devem dispor-se dominantemente em direcção 

perpendicular ao Rio, de forma a permitir a criação de eixos visuais para o Mar da Palha, 

prevendo-se um prolongamento da Avenida dos Oceanos e garantindo as ligações viárias a 

Sul, à Matinha e Braço de Prata; 
 

-  Na continuidade do Espaço Público Ribeirinho que acompanha a margem do Rio Tejo, deve 

ser prevista uma Praça aberta para o Rio, cuja localização indicativa consta da Planta de 

Valorização Ambiental. 
 

-  Deve ser prevista a constituição de outros Espaços Verdes e de Utilização Colectiva, de 

preferência nas áreas ocupadas por manchas verdes, de acordo com a localização 

indicativa constante da Planta de Valorização Ambiental. 
 

-  Integrado na malha urbana, deve ser desenvolvido um sistema de corredores verdes, 

acompanhando um sistema naturalizado de drenagem de águas, conforme referido, a título 

indicativo, na Planta de Valorização Ambiental. 

 

 

4. Objectivos, usos e parâmetros urbanísticos 

 

Os Termos de Referência do PP estabelecem para a UE6 do PUZRO – Matinha – Antiga Fábrica 

do Gás os seguintes objectivos, usos (confirmados pelo PEMZRO) e parâmetros urbanísticos:  
 

a)  Objectivos: 
 

-  Reconverter a área para usos mistos, privilegiando o uso predominante da habitação; 
 

-  Estreitar as relações funcionais e visuais com a frente de rio; 
 

-  Assegurar que o projecto da catedral tenha em conta a proximidade do Rio e que se 

articule a Sul com uma praça, que deverá ter tratamento paisagístico de verde público; 
 

-  Estabelecer sistemas de continuidade urbana, quer para Norte – Parque das Nações, 

quer para Sul – Matinha e Braço de Prata; 
 

-  Criar ligações francas à cidade alta, através do prolongamento da Avenida dos Estados 

Unidos da América; 
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-  Avaliar os valores patrimoniais em presença, nomeadamente de arqueologia industrial e 

ponderar a sua salvaguarda; 
 

-  Equacionar a integração do núcleo museológico no edificado a propor, contabilizando-o 

como equipamento público de carácter cultural. 
 

b)  Parâmetros urbanísticos: 
 

-  IUM (índice de utilização média) = 1,15; 
 

-  CM (cedência média) = 0,50; 
 

-  A edificabilidade admitida é a resultante da aplicação do IUM à totalidade da Unidade de 

Execução, para um máximo de 1,45; 
 

-  Cércea máxima de 25 metros, não podendo os edifícios localizados na frente ribeirinha 

exceder quatro pisos; 
 

-  As actividades económicas não podem ocupar uma superfície total de pavimento (STP) 

superior a 30% da total. 

 

Segundo estes parâmetros a superfície total de pavimento máxima admissível a construir na 

Unidade de Execução – que tem a área de 300.963 m2 – seria de 346.107 m2. 

 

A superfície de pavimento total da Unidade de Execução é de 339.305 m2, o que corresponde 

a um índice de 1,13. 

 

 

5. Conformidade com o Plano Director Municipal 

  

Como referido no ponto 3., acima, o plano de pormenor altera a classificação do espaço 

estabelecida no PDM, passando a “Área de Investigação e Tecnologia” e a “Área Consolidada 

Industrial” para “Solo de urbanização programada”. Mantém-se a classificação do espaço na 

“Área Histórica Habitacional”. Uma pequena parcela da Área de Investigação e Tecnologia é 

reclassificada como Solo Urbanizado – edificação existente a manter. 
 

Para além disso, a proposta que se apresenta respeita os objectivos expressos nos termos de 

referência e os parâmetros urbanísticos estabelecidos no PDM, com excepção da cércea de 

referência, em algumas situações pontuais. É o caso das parcelas 22 a 28, no extremo poente 
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da área de intervenção que têm um embasamento de 2 pisos e, em cada uma delas, uma torre 

de 48 a 57 m de altura. Os dois edifícios da parcela 19, destinados a uma unidade hoteleira e 

inseridos no interior da estrutura de dois dos gasómetros poderão exceder a cércea de 25 

metros estando limitados pela altura dos gasómetros. 

 

 

6. Descrição da proposta 

 

Sendo um dos objectivos fundamentais do Plano de Pormenor, desenhar uma nova área urbana 

bem ancorada na envolvente, foi elaborada, numa primeira fase, uma proposta de conceito 

urbanístico arquitectónico que incidiu sobre uma área mais vasta do que a área de intervenção 

do Plano de Pormenor. Este conceito tinha em vista articular a nova malha urbana com a 

envolvente, nomeadamente a zona a Poente da via-férrea, a frente ribeirinha, a zona já 

edificada, a nova área de desenvolvimento de Braço de Prata, a sul, e o Parque das Nações, a 

norte. 
 

A proposta de plano, que agora se apresenta, integra ajustamentos propostos pela Câmara 

Municipal relativamente ao conceito urbanístico. Designadamente, aproveita-se a intervenção 

nos terrenos da Gás de Portugal para alargar, à envolvente, os efeitos de demonstração 

positivos da intervenção, pondo de pé um sistema de perequação que permita ultrapassar os 

constrangimentos do actual cadastro da propriedade. 
 

No desenho do plano, que se descreve adiante, seguiram-se as orientações dos termos de 

referência, recuperando-se algumas das orientações do PUZRO como quadro geral de 

enquadramento. 
 

A maior parte destas orientações foram validadas pelo PEMZRO. 

 

 

6.1. Estrutura Urbana 

Genericamente, a estrutura urbana é caracterizada pela orientação dos eixos viários e dos 

edifícios e pelos elementos fundamentais da estrutura ecológica e de valorização ambiental. 
 

Os eixos viários principais são: 
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-  Uma Avenida com orientação Norte/Sul, no prolongamento da Alameda dos Oceanos, 

estabelecerá ligações ao Parque das Nações e ao projecto "Jardins Braço de Prata” de 

Renzo Piano (Rua G); 
 

-  Uma Rua com orientação Nascente/Poente ligará a área de intervenção às avenidas dos 

Estados Unidos da América e Infante D. Henrique (Rua B). 
 

Os elementos principais de valorização ambiental e caracterização do espaço público são: 
 

-  Um Parque Urbano perpendicular ao rio, ocupando todo o espaço desde os gasómetros até 

à frente rio, permitirá manter e enquadrar as estruturas de 3 dos 4 gasómetros existentes. 
 

-  Um Passeio Ribeirinho que prolongará para Sul o espaço público de referência do Parque 

das Nações e poderá integrar alguns dos pavilhões da APL actualmente existentes2. Este 

espaço, embora fora da área de intervenção do plano, está previsto ser requalificado, o que 

constitui uma valorização da área do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Urbana 

 

                                                 
2 Em reunião de concertação com a APL, realizada após a conferência de Serviços, aquela entidade manifestou o seu interesse 

em manter 6 dos pavilhões actualmente existentes na frente ribeirinha. 
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A nova Avenida, no prolongamento da Alameda dos Oceanos, será a “espinha dorsal” desta 

área urbana. Terá um perfil de 2+2 faixas, transportes públicos e comércio ao nível do R/C. A 

sua cota, acima do terreno actual, permitirá a construção de um estacionamento público no 

subsolo e o cruzamento desnivelado com o Parque. Será o eixo com mais tráfego, a partir do 

qual se fará a distribuição para o sistema local, bem como a ligação à Av. dos Estados Unidos 

da América, por meio da rua perpendicular que a ela se liga. 
 

Esta Rua, também com um perfil de 2+2 faixas – na direcção da Av. dos Estados Unidos da 

América – desce e abre vistas em direcção ao rio, à boa maneira das tradicionais ruas 

lisboetas. Terá passeios de grande dimensão, densamente plantados para protecção da 

fachada dos edifícios. 
 

O Parque Urbano, pelas suas proporções (sobre o comprido), implantação (perpendicular ao 

rio) e pendente (cerca de 5%), terá uma relação com o rio como nenhum outro espaço verde 

em Lisboa. 

 

 

6.2. Ocupação do território e distribuição de funções 

Para efeitos de formas de ocupação do território e distribuição das funções urbanas, a área do 

plano foi dividida em 6 zonas identificadas de A a F, descritas de seguida: 
 

-  Zona A: quarteirões residenciais, com 4/5 pisos. As frentes nascente e poente terão 

espaços de comércio e serviços para que a avenida e a rua de acesso aos armazéns da APL 

sejam espaços de grande actividade a todas as horas. Acreditamos que as áreas de 

comércio têm mais sucesso quando concentradas, pelo que propomos que o comércio se 

localize preferencialmente nestas zonas. 
 

-  Zona B: quarteirões residenciais com edifícios de 7 pisos (+ 1 recuado) com comércio e 

serviços nos 2 primeiros pisos, na frente para a avenida. Os interiores dos quarteirões serão 

espaços condominiais. O espaço entre quarteirões será vocacionado para fruição pelos 

moradores embora o seu acesso seja livre. 
 

-  Zona C: estrutura edificada de orientação Norte/Sul, constituída por embasamento de altura 

variável (2 pisos) para serviços e habitação e 7 torres de 16/19 pisos, para habitação. 
 

-  Zona D: lote destinado à futura Basílica de Lisboa. Propõe-se que o edifício possa vir até 

próximo do rio, salvaguardando a continuidade do passeio ribeirinho em toda a sua largura. 
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-  Zona E: Gasómetros – existem actualmente na área de intervenção as estruturas de 4 

gasómetros, remanescentes da antiga área da fábrica de gás já demolida. Reconhece-se a 

importância destas estruturas como memória da actividade industrial anterior, referência 

técnica e industrial da história recente da cidade. Apesar do reconhecimento dessa 

importância, a avaliação prévia dos custos de manutenção aponta para valores muito 

elevados e não há nenhuma entidade pública ou privada disponível para assegurar a 

manutenção das estruturas exclusivamente como símbolo de uma anterior utilização 

industrial, sem contrapartidas financeiras que o justifiquem. 
 

A solução encontrada passa pela reutilização de duas das estruturas para uma actividade 

geradora de receitas que possa assegurar economicamente a sua manutenção. Assim, das 

4 estruturas de gasómetros existentes mantêm-se 2 no mesmo local onde se encontram 

actualmente, a 3ª é relocalizada, de forma a melhorar a sua integração na rede viária do 

plano e a 4ª é demolida. 
 

Das 3 estruturas a manter, 2 serão destinadas a uma unidade hoteleira com a cércea 

limitada pela altura desta; a 3ª destina-se à instalação de um equipamento colectivo a definir 

pela autarquia. 

-  Zona F: Escola Básica Integrada – No extremo sul da área de intervenção localiza-se uma 

grande zona de equipamentos colectivos que inclui uma Escola Básica Integrada, um ATL, 

um Jardim de Infância, uma Creche e uma área de reserva. 
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Para além destas zonas previram-se alguns edifícios isolados que completam a malha urbana. 
 

A volumetria proposta procura tirar o máximo partido das vistas para o rio, não só a partir do 

interior dos edifícios, mas também de terraços, pátios, varandas e corpos balançados. 
 

A volumetria prevista no plano ultrapassa em alguns casos a cércea de referência prevista no 

PDM (Art. 74º nº 1 c)). No entanto, o mesmo artigo estabelece que as situações em que isso 

ocorra devem ser devidamente justificadas no plano. 
 

Dos Termos de Referência para a elaboração do plano decorre que a intenção da autarquia 

relativamente a esta área é que ela seja uma área de alta densidade e de elevada qualidade 

urbana. Estas premissas têm como objectivo criar uma área de desenvolvimento urbano com 

características semelhantes às da área a norte, no Parque das Nações, estendendo esta 

qualificação para sul em direcção ao centro da cidade e incluindo a reconversão da antiga 

fábrica de Braço de Prata. Tendo como ponto de partida um índice de utilização bruto 

relativamente elevado e a necessidade de conseguir áreas livres e de utilização colectiva, em 

particular um parque urbano, com uma dimensão considerável, o desafogo de espaço que se 

pretende só se obtém com mais ou menos construção em altura. Duas soluções extremas se 

apresentam: subir generalizadamente o número de pisos para valores dentro dos 25 metros 

previstos pelo RPDM ou subi-lo pontualmente para valores mais altos. A opção de projecto, 

tendo em conta as características do terreno e a possibilidade de ter vistas de grande 

qualidade para o rio, foi a segunda. Propõe-se a construção de seis torres de cerca de 48/57 

metros de altura, destinadas à habitação, sobre um embasamento de 2 a 3 pisos de orientação 

norte/sul (paralela à margem do rio) destinado a comércio e serviços. As torres localizam-se no 

extremo poente da área de intervenção (Zona C do esquema acima), a zona de cotas mais 

altas, criando no perfil da zona um contraponto com os edifícios mais altos a norte da Avenida 

Marechal Gomes da Costa no Parque das Nações e constituindo uma referência visual desta 

zona. Na encosta até ao rio localizam-se edifícios mais baixos – entre os 4 e 6 pisos mais 

embasamento – acompanhando o declive natural do terreno e valorizando as vistas para o rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de Pormenor da Matinha – Relatório  15 

 

 

RISCO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro síntese 

  

permeável impermeável habitação terciário
estabelecimento 

hoteleiro
equipamento total

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

P1 945 945 0 0 0 5.108 0 - 5.108

P2 3.483 2.497 823 281 6.919 2.347 0 - 9.266

P3 3.483 2.497 823 281 6.850 2.347 0 - 9.197

P4 3.483 2.497 823 281 6.919 2.347 0 - 9.266

P5 4.912 3.870 1.042 133 14.928 3.213 0 - 18.141

P6 4.912 3.870 1.042 133 14.466 3.522 0 - 17.988

P7 4.912 3.870 1.042 133 14.928 3.213 0 - 18.141

P8 5.043 3.963 1.080 136 14.137 3.471 0 - 17.608

P9 4.251 3.327 924 225 9.273 2.236 0 - 11.509

P10 1.782 1.274 327 181 0 5.808 0 - 5.808

P11 3.142 2.175 967 128 10.640 310 0 - 10.950

P12 3.142 2.175 967 128 10.813 807 0 - 11.620

P13 3.142 2.175 967 128 11.366 240 0 877 11.606

P14 4.273 2.684 1.588 164 13.169 310 0 - 13.479

P15 4.273 2.684 1.588 164 13.169 310 0 - 13.479

P16 3.165 2.187 978 129 9.616 0 0 - 9.616

P17 3.165 2.187 978 129 11.824 0 0 - 11.824

P18 3.165 2.187 978 129 11.959 0 0 - 11.959

P19 5.256 4.303 953 0 0 0 15000 * - 15.000

P20 4.272 2.684 1.588 164 13.003 0 0 - 13.003

P21 4.272 2.684 1.588 164 13.003 0 0 - 13.003

P22 1.073 1.073 0 72 6.600 1.754 0 - 8.354

P23 2.179 2.179 0 193 6.600 4.327 0 - 10.927

P24 2.179 2.179 0 193 6.600 4.867 0 - 11.467

P25 1.073 1.073 0 72 6.600 2.515 0 - 9.115

P26 3.011 2.394 617 172 8.675 1.801 0 - 10.476

P27 2.847 2.311 536 194 8.732 2.116 0 - 10.848

P28 3.011 2.394 617 172 8.675 1.801 0 - 10.476

P29 2.595 2.595 0 897 0 10.071 0 - 10.071

Total 96.441 72.933 22.836 5.176 259.464 64.841 15.000 - 339.305339.305339.305339.305

superfície de pavimento máxima
área de 
parcela

área de 
implantação

área exterior da parcela
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6.3. Circulação e estacionamento público 

 

6.3.1. Rede Viária 

A solução viária apresentada foi modelada com base em estudo específico e parte do 

pressuposto de que serão construídas várias obras na envolvente que permitem a desactivação 

da Rua de Cintura do Porto de Lisboa e a demolição do viaduto de ligação desta última à Av. 

Marechal Gomes da Costa. 
 

A referida desactivação da Rua de Cintura do Porto foi determinada pela Câmara Municipal de 

Lisboa e consta dos termos de referência do Plano. No entanto, em conformidade com o 

parecer da Administração do Porto de Lisboa (APL) na Conferência de Serviços e da reunião de 

concertação realizada com aquela entidade manteve-se o acesso ao Cais da Matinha, com 

capacidade para veículos pesados o qual, embora sem utilização actual, constitui uma reserva 

operacional para o Porto de Lisboa. 
 

Em termos gerais, as grandes propostas do PP estão consignadas no Plano Estratégico de 

Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental (PEMZRO), designadamente: 
 

a) A eliminação do troço da Rua de Cintura do Porto entre a Praça 25 de Abril e a Avenida 

Marechal Gomes da Costa e a sua substituição por uma via interna à área do plano com 

características de via de tráfego local e fortes restrições à circulação de atravessamento de 

veículos pesados que é desviado para a Avenida Infante D. Henrique; exceptua-se o acima 

referido acesso ao Cais da Matinha; 
 

b) A supressão do viaduto existente no troço final da Av. M. Gomes da Costa e a sua 

substituição por uma rotunda de ligação à Alameda dos Oceanos. 
 

Estas alterações têm em vista reduzir significativamente a capacidade das vias nesta área, 

canalizando parte dos fluxos de tráfego para a Av. Infante D. Henrique e outras vias 

alternativas. A eliminação da Rua de Cintura do Porto permitirá criar um percurso ribeirinho na 

continuidade do que existe no Parque das Nações, permitindo a futura possibilidade de 

instalação de actividades de recreio e lazer. 
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Circulação e estacionamento 

 

A Avenida central – paralela ao rio, na continuidade da Alameda dos Oceanos – e a Rua 

perpendicular, no seu troço de ligação à Av. dos Estados Unidos da América têm um perfil de 

2+2 faixas e constituirão a rede primária para ligação à cidade. As restantes vias servirão 

exclusivamente os edifícios da nova zona urbana. 
 

O estacionamento público será distribuído da seguinte forma: 963 lugares à superfície e 557 

lugares em três parques de estacionamento subterrâneos: um sob a nova avenida, no troço a 

Sul do Parque Urbano e os outros dois nas parcelas P24 e P27. O total de lugares públicos é 

assim de 1.520. 
 

O Estudo de Tráfego regista a situação actual das carreiras de transporte público (autocarros). 

As alterações propostas à rede viária obrigarão à mudança dos percursos, os quais deverão 

ser avaliados com a concessionária dos transportes rodoviários urbanos. Prevê-se a criação de 

uma linha de transporte colectivo ferroviário ligeiro (eléctrico rápido) que servirá o eixo 

ribeirinho entre Santa Apolónia e o Parque das Nações, permitindo eventualmente ligações à 

Baixa e à Gare do Oriente (conexões com comboio, metro e autocarro). O plano apresenta uma 
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proposta de traçado para esta linha de eléctrico rápido que, obviamente, deverá ser 

compatibilizada com os percursos fora da área de intervenção – a norte e a sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta para o traçado do eléctrico 

 

Esta proposta está também contemplada no PEMZRO: “A implementação de uma linha de 

transporte ferroviário ligeiro/eléctrico moderno ou trólei, entre o Parque das Nações e Santa 

Apolónia, constitui uma alternativa à utilização de autocarros no eixo ribeirinho, contribuindo 

para uma melhoria na acessibilidade”. 
 

Apresentam-se de seguida as principais conclusões do estudo de tráfego que foi elaborado 

especificamente para este plano. 
 

Relativamente às actuais condições de circulação rodoviária: 
 

-  Verifica-se a existência de alguns nós onde as solicitações de tráfego estão no limiar ou se 

aproximam bastante da respectiva capacidade de acolhimento. Estes são: a rotunda entre a 

Av. Infante D. Henrique e a Av. dos Estados Unidos da América e a Praça 25 de Abril. No 

primeiro destes nós, num dos seus ramos, os volumes de tráfego excedem a capacidade do 

mesmo. 
 

-  Comparando os resultados das análises pontuais com uma análise mais global da rede 

verifica-se que estes nós se encontram nos eixos viários mais carregados, aqueles onde os 

níveis de saturação tendem a ser mais elevados. 

 

Com a implementação do Plano de Pormenor da Matinha e a construção do empreendimento 

de Braço de Prata, uma parte significativa do tráfego que actualmente utiliza a Rua de Cintura 

do Porto de Lisboa será desviado para a Av. Infante D. Henrique o que, face às condições de 
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circulação que se registam actualmente nesta via, recomenda o seu desnivelamento na rotunda 

entre a Av. Infante D. Henrique e o prolongamento da Av. dos EUA, no sentido de facilitar a 

ligação entre estes dois eixos viários.  
 

Este desnivelamento será tão ou mais importante no caso de se vir a concretizar o fecho ao 

tráfego da Praça do Comércio, uma vez que os volumes de tráfego com direcção e 

provenientes da Av. dos EUA aumentarão, em virtude dos desvios de parte do tráfego que 

actualmente utiliza o eixo rodoviário ribeirinho. 
 

Relativamente à Praça 25 de Abril, optou-se por não analisar as suas condições de 

funcionamento futuras, uma vez que está a ser estudada a viabilidade de uma solução de nível 

para este nó, proposta pelos serviços da CML, no âmbito do licenciamento do empreendimento 

de Braço de Prata. Deste modo, os volumes de tráfego estimados no presente estudo 

funcionarão como “input” para a análise da solução viária para a Praça 25 de Abril. 
 

Com base nos usos do solo previstos, estimou-se a procura rodoviária para os anos de 2015 e 

2020, apresentando-se as análises de tráfego apenas para este último horizonte temporal. Para 

estes dois horizontes temporais foram construídos 3 cenários de procura. O primeiro reflecte 

uma projecção simples da tendência actual, o segundo considera a possibilidade de fecho da 

Praça do Comércio ao trânsito de atravessamento e o terceiro considera a possibilidade de 

introdução de um serviço de transporte colectivo ferroviário ligeiro, para além dos pressupostos 

do cenário 2. 
 

Em conclusão, pode dizer-se que, no que respeita à rede viária da área de intervenção do PP 

da Matinha, as análises globais da rede prevêem a existência de níveis de saturação elevados, 

embora a análise dos três principais nós não apresente problemas de falta de capacidade. Dos 

três cenários analisados, o cenário 3 é o mais favorável, em termos de funcionamento da rede 

viária, uma vez que permite reduzir os níveis de procura rodoviária (ver Estudo de Tráfego, em 

Anexo). 
 

É óbvio que as previsões de tráfego rodoviário têm de ser encaradas com cautela tendo em 

conta as incertezas sobre a evolução a médio prazo dos preços dos combustíveis, de novas 

soluções tecnológicas para os veículos de passageiros e outras alterações não previsíveis. 
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6.3.2. Estacionamento público  

O Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM) de Lisboa define no seu Capítulo III a 

tipologia e perfis da rede viária e os parâmetros para o estacionamento e garagens. 
 

Para além do estacionamento privado, no interior do lote, para os diversos tipos de usos, o 

RPDM define, no seu artigo 115º, as áreas de estacionamento público obrigatórias: um lugar de 

estacionamento nos espaços exteriores aos lotes por cada 100 m2 de superfície de pavimento 

(SP). 
 

Relativamente a este parâmetro a Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março prevê para os 

loteamentos um critério diferente: acréscimo de 20% de lugares no espaço público 

relativamente aos que forem determinados no interior dos lotes, determinados com base na 

área de construção para os diversos usos. Se quantificarmos o número de lugares exigidos 

pelo RPDM e pela portaria, verificamos que o primeiro valor é quase 3 vezes superior ao da 

portaria. 
 

A versão provisória do regulamento do PDM em curso de revisão prevê para as zonas do tipo C 

– Zonas de estacionamento padrão, definidas no artigo 94º - nas quais, para a área onde o 

plano se integra, se propõem parâmetros diferentes: 0,4 a 0,6 lugares por cada 100 m2 de 

superfície de pavimento exclusivamente para habitação. 
 

Comparando as necessidades pelos diversos usos temos: 
 

Necessidades de estacionamento no espaço público (nº de lugares) 

 

USO Portaria nº. 216-B/2008 RPDM RPDM (revisão) 

Habitação  629  2.595 1.038 

Comércio (40%) e serviços (60%)  576  648  

Total  1.375  3.243 1.038 
 

A razão da existência de um parâmetro tão elevado no que respeita à habitação, em 

comparação com os padrões habitualmente utilizados, encontra-se no Capítulo 5 “Rede Viária 

e Transportes” do Relatório de Enquadramento do PDM em vigor. 
 

Da “Caracterização da situação de referência” decorre existirem à época da elaboração do 

plano (início dos anos 1990) deficiências graves, quer no sistema viário, quer no sistema de 

transportes. Refere o relatório que “a degradação das condições do sistema de transportes 

constitui, porventura, o principal problema urbano”. 
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Apontam-se, designadamente, deficiências na estrutura viária principal, nos sistemas de 

transporte pesado – comboio e metropolitano – concluindo-se que “o sistema de transportes 

públicos urbanos e regionais é bastante rico, porque diversificado em termos de modos de 

transportes presentes, mas mal coordenado porque desintegrado na generalidade das suas 

diversas componentes. 
 

A falta de investimento, na década de 80, no sistema de transportes públicos urbanos/regionais 

(...) não permitiu corrigir nenhuma das distorções do sistema de transportes.” 
 

Segundo o relatório, o aumento dos níveis de mobilidade e a alteração acentuada da estrutura 

espacial da procura de transportes – consequência da diminuição do número de residentes em 

Lisboa e do simultâneo aumento do emprego no seu centro – provocou elevados níveis de 

degradação dos sistemas de circulação e estacionamento. 
 

“Parte muito significativa da rede viária principal encontra-se em funcionamento muito instável, 

que se torna caótico ou completamente caótico nos períodos de ponta. As redes secundárias e 

local, ao nível das malhas apresentam-se com funcionamento degradado. 

O sistema de estacionamento apresenta um funcionamento completamente degradado em 

quase toda a cidade sendo críticos todos os sectores com densidades médias ou elevadas de 

ocupação.” 
 

Para além desta apreciação genérica, pela leitura das propostas apresentadas é claro que os 

problemas de estacionamento graves se localizavam na área central da cidade e não nas áreas 

mais afastadas do centro como é o caso da Matinha. 
 

Acontece que desde que foram elaborados os estudos do PDM - início da década de 90 – até 

ao momento actual, a situação da cidade transformou-se significativamente: 
 

-  Foram introduzidas profundas melhorias na rede viária principal e na rede de transportes, 

em particular no metropolitano e na sua articulação com os restantes modos de transporte – 

comboio, barco e autocarro; 
 

-  Verificou-se uma significativa deslocação de emprego para os concelhos envolventes; 
 

-  Em quase todos os novos edifícios foram construídos estacionamentos no interior do lote, 

em conformidade com a capitação estabelecida no PDM, preceito que até àquela data não 

era cumprido em muitos casos. 
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-  Na zona central de Lisboa foram criados cerca de 42.000 lugares de estacionamento 

tarifados, na via pública, 23.000 lugares em parques públicos em estrutura e cerca de 7.000 

em parques de longa duração. 
 

Em resultado destas transformações, as zonas residenciais construídas de raiz nos últimos 

anos não apresentam os problemas de estacionamento que se verificavam na época em que 

foram feitos os estudos do PDM em vigor. 
 

É verdade que muitos dos problemas de estacionamento na cidade se mantêm, principalmente 

nas zonas de maior actividade terciária e nas zonas residenciais mais antigas, apesar da 

introdução dos sistemas de estacionamento tarifado, porque se reduziu a taxa de utilização de 

transporte públicos na deslocação casa/trabalho. 
 

No entanto, é nossa opinião que, em zonas predominantemente residenciais localizadas fora do 

centro ou das áreas de concentração de emprego, o aumento da capacidade de 

estacionamento no espaço público, para além do que é estritamente necessário para os 

residentes, para algum emprego gerado no local e para os eventuais visitantes – leia-se valores 

próximos dos estabelecidos na portaria –, não contribui para resolver o problema da entrada de 

veículos em Lisboa ou o problema global do estacionamento na cidade, podendo mesmo um 

excesso de capacidade funcionar como elemento de atracção, com efeitos negativos. 
 

De resto, as soluções propostas no PDM apontavam para a dissuasão da entrada de veículos 

privados em Lisboa, vindos dos concelhos limítrofes, através da melhoria do sistema de 

transportes públicos e da melhor articulação dos diferentes modos, particularmente os 

pesados, e da criação de grandes parques de estacionamento junto dos interfaces periféricos. 

Algumas destas acções já foram entretanto executadas. 
 

Estudos realizados recentemente, no âmbito da revisão do PDM, apontam no sentido, de 

reduzir a capitação de estacionamento no espaço público em relação ao que está previsto no 

actual PDM, articulando-a com o reforço dos transportes públicos. 
 

No caso do PP da Matinha, estando prevista a instalação de uma linha de transporte ferroviário 

ligeiro/eléctrico moderno ou trólei, entre o Parque das Nações e Santa Apolónia, consignada no 

PEMZRO e que contribuirá “para uma melhoria na acessibilidade, quer pelo ganho em 

qualidade deste modo de transporte face à oferta actual, quer porque passa a permitir fazer a 

ligação a duas linhas de Metropolitano, Linhas Azul e Vermelha”, cria-se uma oferta de 

transporte público em sítio próprio que legitima a introdução de uma política de 

estacionamento mais restritiva, no sentido de induzir uma repartição modal das deslocações 
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mais favoráveis ao transporte público. Nesta perspectiva, a criação de estacionamento 

excedentário só contribuirá para gerar novas viagens em transporte individual, com 

consequências negativas para o funcionamento e a qualidade de vida desta zona. 
 

Por outro lado, a introdução do sistema de estacionamento tarifado no espaço público, 

coordenado com a atribuição de estacionamento gratuito aos residentes, como é o objectivo 

publicamente assumido pela autarquia, será a melhor forma de evitar a entrada de veículos 

vindos do exterior e favorecer o uso do transporte público. 
 

Para cumprir rigorosamente a capitação prevista no PDM, designadamente no que respeita à 

habitação que, como se vê no quadro acima, é a mais exigente em número de lugares, a 

solução a adoptar teria de ocupar o espaço público, uma vez que o estacionamento em 

estrutura (enterrado ou em altura), para aquele fim, tem uma reduzida viabilidade económica. 

Essa ocupação do espaço público, pela sua dimensão, teria como efeito uma redução sensível 

da qualidade do mesmo e, consequentemente, da qualidade do projecto. 
 

No PP da Matinha, para responder ao estabelecido no PDM seriam necessários 3138 lugares, 

(dos quais 2463 seriam para apoio à habitação e 675 para comércio e serviços) o que 

corresponde a uma área superior a 62.700 m2 só para estacionamentos no espaço público, ou 

seja, cerca de 20% da área total do plano. 
 

Em conclusão, é óbvio que as condições se alteraram relativamente ao início dos anos 90 e é 

isso que justifica a elaboração de um Plano de Pormenor que altera os usos previstos no PDM 

em vigor. É pela mesma ordem de razões que entendemos que se justifica, no Plano de 

Pormenor da Matinha, alterar os parâmetros de estacionamento público, reduzindo-os no que 

respeita à habitação, onde nos parecem exagerados, e aumentando-os ligeiramente para o 

comércio e o terciário.  
 

Importa realçar que os parâmetros para o estacionamento privado no interior do lote para a 

habitação foram reforçados em relação ao estabelecido no RPDM, o que permite libertar mais 

lugares de estacionamento no espaço público, disponibilizando-os para visitantes. 
 

Assim, definimos como padrões de necessidade, o seguinte: 
 

Estacionamento privado no interior dos lotes: 
 

- Habitação: 

 T0 – 1 lugar por fogo; 

 T1, T2 e T3 – 2 lugares por fogo; 
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 T4, ou superior – 3 lugares por fogo. 
 

- Comércio: 

 Até 500 m2 de STP – 1 lugar por cada 100 m2 de STP; 

 De 500 m2 a 2500 m2 de STP - 2 lugares por cada 100 m2 de STP; 

 Mais de 2500 m2 – 5 lugares por cada 100 m2 de STP, obrigando a estudo de tráfego 

conforme estabelecido nos artigos 107º e 108º do RPDM 
 

- Serviços: 

 Até 2000 m2 de STP – 2 lugares por cada 100 m2 de STP; 

 Mais de 2000 m2 de STP – 2,2 lugares por cada 100 m2 de STP, obrigando a estudo de 

tráfego conforme estabelecido no artigo 109º do RPDM. 
 

- Hotel: Lugares de estacionamento correspondentes a 20% do número de unidades de 

alojamento. 
 

Os parâmetros para a habitação estão significativamente acima dos valores estabelecidos pelo 

RPDM e cobrem, quanto a nós, as necessidades de estacionamento dos residentes. Esta 

alteração permite considerar que o estacionamento público se destina exclusivamente aos 

visitantes ocasionais. 
 

Para o estacionamento público definimos um padrão de necessidades e localizámos áreas de 

estacionamento com capacidade para responder a esse padrão. 

 

Dada a dimensão da área do plano e as actuais condições económicas admite-se que a sua 

realização seja prolongada no tempo e, em consequência, não faz sentido definir tipologias 

para a habitação, pelo que os cálculos foram feitos com base numa área média de fogo e nos 

seguintes parâmetros: 
 

- Para a habitação:  

 Considerou-se uma área média de fogo de 132 m2 

 1 lugar por cada 4 fogos (528 m2 de superfície de pavimento): 492 lugares. 
 

- Para comércio: 

 1,5 lugares por cada 100 m2 de superfície de pavimento: 389 lugares. 
 

- Para serviços: 

 1,5 lugares por cada 100 m2 de superfície de pavimento: 584lugares. 
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Estes parâmetros apontam para uma necessidade de 1.465 lugares públicos, necessidade à 

qual se respondeu da seguinte forma: 
 

- Na rua: 963 lugares; 
 

- Em parques de estacionamento subterrâneos: 557 lugares 
 

 Total: 1.520 lugares   
 

Os parques de estacionamento subterrâneos localizam-se sob a avenida principal (300 lugares), 

zona onde se prevê alguma concentração de comércio e em caves de edifícios com uso 

terciário no extremo poente da área do plano. Estas caves serão fracções autónomas que 

reverterão para o domínio privado municipal. Os lugares na rua são distribuídos pela área do 

plano. A área do plano dispõe ainda de uma reserva que passa pela utilização, para 

estacionamento, de uma parcela de terreno destinada a equipamento colectivo. 
 

Prevê-se que seja consignada no contrato de urbanização que regulará a execução do plano, a 

obrigatoriedade de a autarquia construir os equipamentos, nomeadamente os escolares, 

quando estiverem construídos 50% dos fogos previstos no plano. 
 

Nesse momento, analisada a procura efectiva de estacionamento e a capacidade de a mesma 

gerar receitas que o justifiquem, poderá, caso a autarquia o entenda, proceder-se à construção 

do estacionamento subterrâneo sob o equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamento público 
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A capacidade da parcela de equipamento (E.4) que constitui a reserva de espaço para 

estacionamento subterrâneo é de 300 lugares. 
 

O esquema da página anterior mostra as zonas de concentração de terciário na área de 

intervenção do plano e os parques de estacionamento propostos, bem como a parcela de 

equipamento onde se poderá vir a conjugar essa função com a de estacionamento público. 

 

 

6.4. Estrutura Ecológica Urbana 

A área de intervenção do Plano desenvolve-se maioritariamente em encosta virada a oriente, 

com declives a variarem entre os 4 e os 10%, entre o canal ferroviário norte-sul e o sistema 

húmido principal das margens do rio Tejo. 
 

Na área do plano, a Estrutura Ecológica Urbana consubstancia-se através de um conjunto de 

elementos capazes de se articular num sentido coerente com as múltiplas necessidades de 

funcionamento do território, através de uma linguagem própria, inscrita pela história do local.  
 

Para a sua materialização são estabelecidos os seguintes princípios: 
 

-  Estabelecer a necessária unificação formal e funcional de todo o espaço e dele com a 

Cidade e o Rio, assumindo a possibilidade de uma intervenção fundadora, garantindo a 

continuidade com a estrutura ecológica urbana que se estende para Norte, Sul e Poente; 
 

-  Maximizar a articulação entre o Parque e o espaço construído, fundindo todos os espaços 

abertos num único espaço através de uma estrutura hierarquizada. O parque é o elemento 

dorsal que se articula com as faixas plantadas a poente e nascente que, por sua vez, se 

disseminam por outros espaços ajardinados existentes no interior da malha urbana. O 

sistema de arborização complementa a estrutura, garantindo a ligação vegetal entre todos 

os espaços abertos deste território; 
 

-  Recuperar e reenquadrar as preexistências de valor singular, dignificando-as; 
 

-  Maximizar a articulação do núcleo urbano com o parque permitindo o uso e a fruição 

quotidianos do espaço natural; 
 

-  Garantir a continuidade física, pedonal e ciclável e também da fauna e da flora entre todos 

os espaços, contribuindo activamente para a redução das deslocações motorizadas e a 

melhoria da qualidade do ar; 
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-  Implantar sistemas que levem à optimização da conservação do solo e à maximização da 

retenção de água; 
 

-  Criar condições para uma oferta diversificada de espaços e funções, de forma a tornar 

activa a área de intervenção, dando resposta às diferentes sensibilidades das comunidades 

a instalar: espaços lúdicos, culturais, de produção de biomassa, de desporto e de 

protecção biológica; 
 

-  Aumentar a proporção de espaços com revestimento herbáceo/arbustivo, contribuindo para 

uma diminuição dos investimentos de manutenção e simultaneamente favorecendo a 

biodiversidade e sustentabilidade dos ecossistemas naturais; 
 

- Minimizar a poluição luminosa nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Ecológica Urbana 

 

Em síntese, a integração na estrutura ecológica urbana, consagrada no Plano Director 

Municipal é estabelecida por dois vectores: o primeiro, definido pelo parque perpendicular ao 

Tejo (~=4 hectares), que determina uma inequívoca continuidade visual e física entre o rio e o 

interior do espaço urbano, até ao canal ferroviário promovendo, em simultâneo, o conforto 

bioclimático e a fluidez das brisas de escoamento atmosférico; o segundo, por canais 
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arborizados que desenham uma malha de continuidade com a periferia da área de intervenção, 

destacando-se a continuidade entre a Alameda dos Oceanos e a Alameda Infante D. Henrique. 
 

A importância da estrutura ecológica urbana, entendida como um sistema territorial alargado, 

obriga a que, quando se desce ao nível da pormenorização, se tenha que considerar uma área 

mais vasta do que a definida pelos limites do plano de pormenor e inclua, pelo menos, a frente 

ribeirinha. Enquanto partes dessa estrutura, não faria sentido que os limites do parque urbano 

não se prolongassem até ao rio, ou que a arborização da frente ribeirinha não se relacionasse 

com a do espaço do plano. 
 

Com base nestes pressupostos, estratificam-se e definem-se os seguintes sistemas que 

constituem a Estrutura Ecológica Urbana: 
 

- Sistema Parque; 

- Sistema Jardins; 

- Sistema de Arborização Viária; 

 

A – Sistema Parque 
 

O Parque Urbano deve estruturar-se segundo vários princípios mas, primordialmente, através 

da articulação do sistema de vistas privilegiadas dos espaços do parque para o Rio. 
 

O Parque deverá ser o elemento centrípeto da Estrutura Ecológica, para onde todos os fluxos 

convergem, um todo que exige coesão. A unificação formal e funcional de todo o Parque 

encontra no princípio das ligações visuais a sua geratriz e fundamenta a alteração do perfil da 

via principal para possibilitar o fluxo pedonal contínuo. 
 

O Parque tem uma dinâmica diária conferida pela diversidade antagónica que a luz consegue 

recriar. Durante o dia, é o espaço mais iluminado da estrutura urbana para, durante a noite se 

converter no seu próprio negativo, cumprindo apenas as necessidades funcionais da 

iluminação. Pretende-se combater a poluição luminosa para melhorar a observação estelar 

dentro da cidade.  
 

Em termos de revestimento vegetal, esta área de projecto apresenta uma concepção 

simplificada, baseada na necessidade de desobstrução das ligações visuais e na polivalência 

de usos. Os revestimentos dividem-se em duas grandes áreas. Na envolvente das estruturas 

industriais (gasómetros), propõe-se o revestimento arbustivo e para a faixa que se entende 

entre estes e o Rio, um extenso relvado. A estrutura arbórea deverá ser composta por um 
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maciço, a Poente, criando uma área de sombreamento e por alinhamentos arbóreos que 

desenham o perímetro do parque e o ligam com a estrutura linear da malha urbana. 

 

B – Sistema Jardins 
 

Os jardins são espaços de utilização de proximidade. O sistema de jardins é constituído por 

elementos pontuais que se disseminam na malha urbana. São espaços que cumprem as 

necessidades e especificidades de cada local e maximizam o contacto interior/exterior. Refira-

se a importância que a continuidade entre logradouros e jardins e destes com os canais de 

circulação arborizados e o parque, têm no aumento da diversidade espacial e natural. 
 

Em todo o sistema de jardins privilegiou-se o revestimento arbustivo para a redução dos custos 

de manutenção e a melhoria das condições bioclimáticas através da redução da amplitude 

térmica, conservação do solo e da água, purificação do ar e aumento da diversidade de 

habitats de flora e fauna. 
 

Os jardins propostos a nascente, na frente de Rio, fora do espaço do plano, organizam-se por 

variações a uma tipologia de ocupação em que as áreas orgânicas e a linearidade dos 

atravessamentos se adaptam ao tipo e à intensidade dos fluxos. Espaços abertos centrais 

instalam-se na proximidade do cais e no alinhamento com uma via de comunicação e espaços 

fechados em zonas de atravessamento. 
 

Na macro escala deste território, estes espaços, em complemento com o denso alinhamento de 

pinheiros na frente de rio, criam uma cintura verde que nasce na centralidade do espaço de 

parque e se estende às frentes poente e nascente, deixando as alas norte e sul com maior 

permeabilidade e capacidade de ligação à malha urbana preexistente. 
 

Os espaços plantados ao longo das vias de acesso local são como extensores dos jardins 

periféricos. Estabelecem a ligação e têm uma identidade própria que se modifica e molda às 

necessidades dos residentes e utilizadores pontuais. A elasticidade funcional consegue-se 

através das dimensões variadas que os espaços plantados e as plataformas de madeira 

propostos adquirem. 

 

C – Sistema de arborização viária 
 

A estrutura arbórea linear proposta ao longo das vias de comunicação constitui o culminar de 

um todo contínuo e conexo de espaços e elementos plantados, ambientalmente valorizados.  
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A arborização dos arruamentos é parte integrante da estrutura ecológica, sendo vital no 

estabelecimento da sua continuidade no interior do núcleo edificado. Os corredores 

arborizados, para além de renovarem o ar, são vitais para a redução da temperatura no interior 

do espaço urbano, no verão, e para o aumento da humidade relativa. 
 

São propostas 1200 árvores de alinhamento implantadas com volumes contínuos de solo 

superiores a 15 m3 por árvore, de modo a garantir o seu correcto desenvolvimento.  
 

Optou-se por diferenciar a estrutura arbórea consoante as três tipologias de vias de 

comunicação, adequadas à escala de cada rua e como contributo para a identificação e 

orientação do utilizador. 

 

 

6.5. Paisagismo e tipologias de espaço público 

A arquitectura do espaço público terá as seguintes características: 
 

-  Avenida: com um perfil de 2+2 e passeios de 5m de largura, marcados por arborização de 

caducifólias de grande porte e canteiros plantados de 6,5m de largura que farão de filtro 

entre os automóveis e peões; 
 

-  Vias de orientação Norte/Sul: com pendentes reduzidas e passeios de 3,7 m de largura, 

serão plantadas com árvores caducifólias de grande porte. 
 

-  Vias com orientação Nascente/Poente: com pendente entre 3 e 6% e passeios plantados 

com árvores exóticas de floração; 
 

-  Espaço Público entre quarteirões: com largura de 21,5 m e sem lancis, neles existirão pátios 

afectos aos edifícios, plantações em espaço público e lugares de estacionamento 

(preferencialmente destinados a moradores); 
 

-  Parque Urbano: perpendicular ao rio, garante em simultâneo a integração e reconversão dos 

gasómetros, o sistema de vistas desde o extremo poente da área do plano e a penetração 

de espaços livres e orgânicos desde o rio até às cotas mais altas. Com uma largura média 

de 100m e comprimento de 250m, a sua área ronda os 2,5 hectares, dimensão próxima da 

Alameda D. Afonso Henriques. A passagem desnivelada com a Avenida principal permitirá a 

continuidade do parque em todo o seu comprimento reforçando a sua unidade. 
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-  Passeio ribeirinho: com largura de 14,5m (distância entre a fachada nascente dos armazéns 

da APL e o “perret”), terá continuidade para Sul e para Norte, embora “estrangulado” pelos 

limites da parcela 3.30 na área do Parque das Nações; 
 

Os espaços públicos serão complementados por espaços de socialização no interior dos 

quarteirões, reservados a moradores. Serão espaços maioritariamente permeáveis. 

 

 

7. Princípios do reparcelamento da propriedade e da perequação 

 

A execução do plano seguirá o que está estabelecido no RJIGT, designadamente no seu 

Capítulo V - Execução, compensação e indemnização - que define os sistemas de execução 

dos planos, princípios de reparcelamento da propriedade e perequação. 
 

A aplicação destes princípios ao PP da Matinha consta do Programa de Execução e do Plano 

de Financiamento que fazem parte integrante do conteúdo documental do plano. 
 

O programa de execução contém também uma estimativa provisória do custo das obras a 

realizar no âmbito do plano ou directamente ligadas à sua concretização. 
 

Foi delimitada uma unidade de execução que abrange todos os prédios nos quais o plano 

prevê a transformação do uso do solo. 
 

Os direitos de edificabilidade de cada um dos proprietários, apresentados na tabela que se 

segue, foram calculados pela distribuição da edificabilidade prevista no plano 

proporcionalmente à área de terreno de prédios incluídos na unidade de execução. 
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Área do prédio na UE1 Edificabilidade a atribuir

(m2) (m2)

P.a 89.332

P.b 65.820

155.152

P.c 42.350 57010

P.d 12.464 16778

P.e 12.882 17341

P.f 13.088 17618

CIVIMATINHA - Imóveis e Gestão, S.A.

SOCIEDADE DE ROLAMENTOS SDR, S.A

Banco BPI, S.A.

UNICHEM FARMACEUTICA, S.A.

SETRON - Sociedade de Equipamentos Electrónicos, Lda

SETRON - Sociedade de Equipamentos Electrónicos, Lda

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

UNICHEM FARMACEUTICA, S.A.

WOODGLEN PROPERTIES Lda

FONSECA MATOS E FERREIRA, Lda

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

Banco de Portugal

IMOVEST - Fundo de Investimentos Imobiliários, S.A.

Usufrutuários

IMOVESTE - Fundo de Investimentos Imobiliários S.A.

AERMIGESTE investimento e gestão S.A. 4.727

Exportadora M. Saldanha, Lda 251

AERMIGESTE investimento e gestão S.A. 221

5.199

P.i 1.294 1742

P.j 206

P.k 210

416

252.055 339.305

208859

FIMES ORIENTE

EDP

9.210 12398

APL

SACUL - Sociedade de Aglomerados de Carvão e Urbanização, S.A.

P.g VÁRIOS

6998

560

FIMES ORIENTE

Prédio

LISBOA GÁS

P.h
VÁRIOS

ANTÓNIO P.G. MARTINS

Direitos de edificabilidade – Edificabilidade total do plano: 339.305 m2    
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8. Programação de Equipamentos 

 

Como resultado da concretização do plano e com a ocupação efectiva das construções 

previstas serão geradas necessidades de equipamentos colectivos que se torna necessário 

avaliar, programar e dimensionar. 
 

Em princípio a programação de equipamentos deve seguir, com as necessárias adaptações, o 

estabelecido nas NORMAS PARA A PROGRAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS da Direcção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). No entanto, quando se trata de uma área urbana, 

integrada numa metrópole como Lisboa terá de ser tomada em conta a situação num território 

mais vasto, tendo em conta que alguns dos equipamentos têm áreas de influência muito 

superiores à da área do plano. Assim a questão dos equipamentos necessários para a área de 

intervenção não pode ser desligada de uma análise mais abrangente a nível da zona oriental e 

mesmo a nível da cidade de Lisboa. Esta questão foi analisada com os serviços municipais e 

deverá sê-lo, nalguns casos, com as entidades de tutela, designadamente no que respeita aos 

grandes e médios equipamentos desportivos, a alguns equipamentos escolares e aos 

equipamentos de saúde. 
 

Assim, o programa de equipamentos que se apresenta decorre de uma primeira versão, 

apresentada ao município, corrigida e validade pelos serviços e ainda pelas propostas da Carta 

Educativa de Lisboa. Saliente-se que no caso dos equipamentos E4 e E5 – Escola Básica 

Integrada e Jardim de Infância – os mesmos não estão programados na Carta Educativa, dado 

que a situação actual da Zona Oriental é excedentária para estes equipamentos, mas estão 

previstos no referido documento uma vez que serão necessários quando se efectivar a 

ocupação da zona. 
 

A superfície de pavimento destinada a habitação é de 259.464 m2. Considerando uma área 

média de 132 m2 por fogo prevê-se a construção de 1.966 fogos. 
 

Para o cálculo da população a considerar para o dimensionamento dos equipamentos 

considerou-se uma dimensão média da família de 2,4 pessoas, valor indicado pelos serviços 

municipais 
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Assim a população prevista para a área de intervenção é de 4.718 habitantes3, e é o seguinte o 

programa de equipamentos previsto: 
 

-  E1 – Futura Catedral de Lisboa - o lote de terreno da Catedral, com 19 901 m2, está 

parcialmente dentro da área de intervenção do plano (12 953 m2) e parcialmente fora pelo 

que deve ser acautelada a concretização da constituição do referido lote com a inclusão da 

parcela de terreno não incluída no plano, através de uma operação de emparcelamento; 
 

-  E2 – Área de reserva de 2.523 m2; 
 

-  E3 – Área de reserva de 3.101 m2 que poderá albergar um conjunto de equipamentos 

sociais incluindo um Lar de idosos, um Centro de Dia e um Centro de Convívio; 
 

-  E4 - Escola Básica Integrada com um lote de 9.382; 
 

-  E5 – Área de reserva de 6.377 m2, com previsão para JI; 
 

-  E6 – Estufa;  
 

-  E7 e E8 pequenos equipamentos incluídos nos edifícios da parcela 13, com a área total de 

877 m2. 
 

A área total destinada a equipamentos, dentro dos limites do plano em lotes ou parcelas 

autónomas é de 36.451 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Os cálculos iniciais foram feitos para uma área média de fogo de 125 m2 o que apontava para necessidades 

de equipamento maiores. Tendo em conta que os equipamentos propostos foram aferidos pelos serviços 

municipais, as áreas de equipamento não foram alteradas. 
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Constituição da equipa técnica do plano 

 

Coordenação Geral: Tomás Salgado  
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 Pedro Barreto   

 Tiago Farinha 

 Sofia Mascarenhas 

 

Arquitectura Paisagista 

 Leonor Cheis (NPK) 

 José Veludo (NPK) 

 

Tráfego e Circulação 

 Vasco Colaço (TIS.pt) 

 

Consultoria Jurídica 

 João Pitschiller 

 

Acústica 

 Pedro Martins da Silva (Acústica e Ambiente) 

 Alfredo Rodrigues (Acústica e Ambiente) 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de Pormenor da Matinha – Relatório  37 

 

 

RISCO 

  

Levantamento Fotográfico 
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Estudo de tráfego 
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Estudo da caracterização acústica 
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Relatório ambiental 

 


