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Conclusões 

É sabido que o projecto de requalificação urbana e ambiental da EXPO’98 se saldou por 

uma profunda intervenção no território, gerando uma dinâmica de transformação em toda 

a frente ribeirinha oriental da cidade, nomeadamente no território com o qual confina a 

Sul. E, apesar dos sinais de desindustrialização já serem visíveis no início da década de 

90, o PDM de Lisboa, aprovado em 1994, não equacionou o impacte gerado a nível 

urbano pela realização da EXPO’98 e, subsequentemente, pelo Parque das Nações, 

vindo ainda a consagrar para a frente ribeirinha oriental uma forte componente logística e 

industrial. 

Mais tarde, na sequência da regeneração urbana operada nos terrenos da EXPO’98, a 

CML tomou a decisão de dar início à elaboração do Plano de Urbanização da Zona 

Ribeirinha Oriental de Lisboa (PUZRO), tendo sido aprovados os respectivos termos de 

referência, designadamente, e em síntese: 

• Articulação da dinâmica da Zona da EXPO’98 com a renovação e requalificação 

urbana da área ribeirinha oriental e a eliminação de barreiras entre a cidade e o 

rio através de uma adequada articulação da malha e da rede viária; 

• Modernização e reconversão das actividades industriais que se justifiquem, face 

às exigências actuais e sustentáveis a médio e longo prazo; 

• Requalificação das áreas habitacionais, com eliminação das habitações 

degradadas e tecidos urbanos inadequados e obsoletos e criação de condições 

para o rejuvenescimento e diversificação social da população. 

• Criação de corredores verdes e estudo da possibilidade de implantação de um 

modo de transporte público, nomeadamente o eléctrico; 

• Criação de condições para a integração da Zona Oriental Ribeirinha nos 

percursos e actividades de turismo e lazer da Cidade. 

Para a Unidade de Execução 6 (UE6) – Matinha – Antiga Fábrica do Gás o PUZRO 

estabelecia, em síntese, os seguintes objectivos: 

• Reconverter a área para usos mistos, privilegiando o uso predominante da 

habitação; 
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• Estreitar as relações funcionais e visuais com a frente de rio e assegurar que o 

projecto da catedral tenha em conta a proximidade do rio e se articule a Sul com 

uma praça; 

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

Nações, quer para Sul – Matinha e Braço de Prata e criar ligações francas à 

cidade alta, através do prolongamento da Av. dos EUA; 

• Avaliar os valores patrimoniais em presença, nomeadamente de arqueologia 

industrial e ponderar a sua salvaguarda e equacionar a integração do núcleo 

museológico no edificado a propor, como equipamento público cultural. 

Não obstante o PUZRO não ter tido continuidade a partir de 2006, a CML reconheceu a 

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

predominantemente industrial em área mista de habitação e actividades económicas, 

correspondendo à categoria de espaço “Área de Reconversão Urbanística Habitacional”. 

Das propostas do PUZRO, o PP da Matinha recupera os princípios gerais do desenho 

urbano, nomeadamente: a caracterização dos espaços públicos, a estrutura orgânica, a 

rede viária e os enfiamentos de vistas para o rio. 

O PDM de Lisboa em vigor atribui à área de intervenção do PP da Matinha as 

classificações de Área Histórica Habitacional, Área Consolidada Industrial e Área de 

Investigação e Tecnologia. A proposta de PP da Matinha configura uma alteração ao 

PDM no que respeita à classificação do espaço, mantendo a classificação existente na 

Área Histórica Habitacional e alterando a Área Consolidada Industrial e a Área de 

Investigação e Tecnologia para Área de Reconversão Urbanística Habitacional. 

Essa mesma alteração ao PDM é corroborada na nova proposta de estruturação urbana, 

desenvolvida no “Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”, 

elaborado pelo DPU da CML, de Junho de 2008, e que incide sobre a mesma área de 

intervenção do PUZRO. Para a Zona 3, onde se insere a área de intervenção do Plano, 

preconiza-se “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”. Pretende-se desta forma “quebrar o ‘efeito de ilha’ do 

Parque das Nações, estabelecendo a sua conexão com a cidade histórica, numa 

perspectiva indutora para a respectiva reabilitação urbana e reequilíbrio sociourbano”. 
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Da confrontação dos objectivos do PP da Matinha com os instrumentos de gestão 

territorial de nível superior, convirá referir que o PNPOT estabelece relativamente à AML) 

um conjunto de opções estratégicas das quais se destacam as seguintes: 

• “Promover o desenvolvimento urbano mais compacto, contrariar a fragmentação 

da forma urbana e estruturar e qualificar os eixos de expansão; 

• “Desenvolver programas integrados de renovação dos espaços industriais 

abandonados, com soluções que criem novas centralidades e referências no 

espaço urbano”. 

Finalmente, no que respeita ao PROTAML, em relação às dinâmicas e tendências 

dominantes de mudança, identifica-se “a Zona Oriental de Lisboa, em particular as novas 

áreas envolventes da Parque-Expo” como Áreas com Potencialidades de Reconversão/ 

Renovação, definidas como “áreas são marcadas por ocupações obsoletas ou em 

desactivação que tendem a ser reconvertidas ou renovadas. A sua posição na AML e a 

dimensão das áreas a renovar criam condições ao desenvolvimento de novas 

centralidades metropolitanas com a instalação de actividades dinâmicas e inovadoras”. 

Actualmente, a área de intervenção do PP da Matinha apresenta um tecido urbano 

desqualificado e desarticulado com a envolvente, desaproveitando a proximidade ao rio, 

com a agravante de apresentar um grau de contaminação severo numa percentagem 

significativa do seu território, sendo fundamental a sua regeneração económica, social e 

ambiental, para o restabelecimento da coesão territorial da zona oriental de Lisboa.  

Por outro lado, muito embora se integre numa das freguesias mais populosas de Lisboa, 

apresenta-se muito desertificada em virtude da anterior ocupação industrial e do 

consequente abandono. A aplicação do Plano permitirá inverter a tendência de perda 

populacional. Como se espera que o empreendimento atraia essencialmente população 

jovem, presumivelmente ocorrerão efeitos positivos no aumento da taxa de natalidade e 

na diminuição da taxa de mortalidade, contribuindo para uma melhoria do saldo 

fisiológico.  

Reflexos positivos da aplicação do PP da Matinha ocorrerão também na redução do 

desequilíbrio entre o mercado imobiliário e o mercado de trabalho em Lisboa, diminuindo 

a tendência para aquisição de casa própria nos subúrbios e atenuando os consequentes 

efeitos negativos na mobilidade, na ocupação improdutiva em trajectos casa-trabalho-

casa, na qualidade de vida e do ambiente, na saúde e no endividamento das famílias. 
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Aliás, a aplicação do Plano representa, por si só, uma oferta muito apreciável no que 

respeita a actividades económicas e emprego e tudo o que isso significa em termos de 

dinamização do tecido económico e social desta zona da cidade. Com efeito, para além 

da existência de espaços de comércio e serviços nos quarteirões residenciais, em duas 

das estruturas dos gasómetros serão instalados equipamentos hoteleiros; já fora da área 

de intervenção, sob jurisdição da APL, preconiza-se o aproveitamento de parte dos 

pavilhões existentes e a construção de outros com volumetria semelhante com destino a 

serviços e lazer. 

Em síntese: 

A aplicação do Plano surge assim como uma “oportunidade de ouro” para garantir a 

requalificação ambiental da zona. Se o Plano não for implementado dificilmente o Estado 

poderá promover a sua recuperação em face dos elevadíssimos custos que o tratamento 

dos terrenos implica, sem que se perspective qualquer retorno financeiro. Mas, mais do 

que isso, a aplicação do Plano irá gerar um conjunto de efeitos cumulativos secundários 

e sinergéticos positivos que se estenderão muito para além da sua área de intervenção 

directa: 

a) Em primeiro lugar, a decisão de implementação do Plano gera, desde logo, um 

efeito positivo que consiste em promover a descontaminação dos terrenos 

afectados pelo anterior uso industrial de forma a garantir o seu uso seguro pelos 

futuros habitantes e utentes na área de intervenção. Adicionalmente, o 

estabelecimento de níveis de qualidade do solo compatíveis com o seu uso futuro, 

para além de possibilitar o redesenvolvimento urbano, induz efeitos positivos 

indirectos num conjunto de factores ambientais que dele dependem, 

designadamente na qualidade das águas superficiais e subterrâneas do 

ecossistema. 

b) Por sua vez, os novos empreendimentos serão um poderoso motor de 

requalificação do tecido urbano da Zona Ribeirinha Oriental de Lisboa: espera-se 

que tenham efeitos altamente positivos na inversão da taxa de perda demográfica 

e da população em idade escolar; trazem consigo novos equipamentos sociais 

(escolares, religiosos, culturais e outros e o incremento das actividades 

económicas do sector terciário e, consequentemente, emprego, para além de 

possibilitarem a conservação do património. 
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c) Junto como as áreas habitacionais, desenvolver-se-á uma Estrutura Ecológica 

Urbana que será um grande contributo para a consolidação da Estrutura 

Ecológica Municipal e do Plano Verde da cidade de Lisboa. Com isso estar-se-á a 

promover o incremento da capacidade de infiltração e retenção de água no solo e 

a drenagem natural das águas, com benefícios para o sistema ecológico e a 

biodiversidade, a requalificação da paisagem e a melhoria do clima urbano. 

d) Finalmente, a implementação do Plano faz-se num contexto de profunda 

remodelação da circulação viária da Zona Ribeirinha Oriental de Lisboa que tem 

como paradigma a redução do tráfego rodoviário e o incentivo do transporte 

colectivo e do individual não motorizado, o que possibilitará uma melhoria em 

termos de mobilidade e acessibilidade, com reflexos no tecido urbano, na 

melhoria da qualidade do ar e na garantia de protecção do ambiente sonoro. 

Por todas estas razões considera-se que, na confrontação com os instrumentos de 

gestão territorial, a proposta de alteração consagrada pelo PPM da Matinha vai de 

encontro às opções estratégicas do PNPOT e às dinâmicas e tendências dominantes de 

mudança estabelecidas pelo PROTAML e respeita as linhas de rumo mais recentes 

preconizadas nos documentos estratégicos de preparação da revisão do PDM de Lisboa. 
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