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Acrónimos 

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica 
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental 
AML – Área Metropolitana de Lisboa 
APL – Administração do Porto de Lisboa 
CE – Comissão Europeia 
CML – Câmara Municipal de Lisboa 
COV – Compostos Orgânicos Voláteis 
DHURS – Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 
EBI – Escola Básica Integrada 
EEDS – Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável 
ENDS – Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 
ETPS – Estratégia Temática para a Protecção do Solo 
FCD – Factores Críticos para a Decisão 
HI – Perigosidade (ou Target Hazard Index) 
HPM – Hora de Ponta da Manhã 
HPT – Hora de Ponta da Tarde 
IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
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MTD – Melhores Tecnologias Disponíveis 
PDM – Plano Director Municipal 
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QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 
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1. Introdução 

Este relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 

15 de Junho, segundo o qual estão sujeitos a avaliação ambiental os planos para vários 

sectores, de entre os quais, o ordenamento urbano, e que constituam enquadramento 

para a futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, em conjugação com o n.º 2 do artigo 92º 

do referido diploma, segundo o qual o Plano de Pormenor (PP) é acompanhado por 

Relatório Ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental nos 

termos dos n.º 5 e 6 do artigo 74º do referido diploma. 

 

1.1 Enquadramento legal 

O Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho estabelece o regime a que fica sujeita a 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para 

a ordem jurídica interna as Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 

de Maio. 

Segundo o referido diploma, a avaliação ambiental de planos e programas pode ser 

entendida como um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, que se 

destina a incorporar uma série de valores ambientais nessa mesma decisão. Mais 

precisamente, a avaliação ambiental constitui um processo contínuo e sistemático, que 

tem lugar a partir de um momento inicial do processo decisório, de avaliação da 

qualidade ambiental de visões alternativas e perspectivas de desenvolvimento 

incorporadas num planeamento que vão servir de enquadramento a futuros projectos, 

assegurando a integração global das considerações biofísicas, económicas, sociais e 

políticas relevantes. A realização de uma avaliação ambiental ao nível do planeamento 

garante que os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração 

de um plano e antes da sua aprovação, contribuindo assim para a adopção de soluções 

inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou 

reduzam efeitos negativos no ambiente decorrentes da execução do Plano. 

Ainda segundo o mesmo diploma, assume particular destaque a elaboração do Relatório 

Ambiental por parte da entidade responsável pela elaboração do Plano, o qual não deve 

constituir uma descrição final da situação ambiental, mas sim uma análise inicial de base 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 12 de 182 

a todo o procedimento de elaboração e cujo conteúdo deve ser tido em consideração na 

redacção da versão final desse plano. 

De acordo com o artigo 3º desse diploma estão sujeitos a avaliação ambiental os planos 

para vários sectores, de entre os quais, o ordenamento urbano, e que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção. 

O PP da Matinha configura uma alteração ao Plano Director Municipal de Lisboa (PDM) 

que decorre do reconhecimento, pela autarquia, da alteração das condições económicas 

e sociais que levaram ao estabelecimento do PDM, cuja ratificação foi publicada em 29 

de Setembro de 1994. A deliberação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de 7 de 

Setembro de 2005 determinou a elaboração do Plano de Pormenor da Matinha e aprovou 

os termos de referência que constituem o seu quadro orientador. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, que vem alterar o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 380/99 de 

22 de Setembro, procede à aplicação, no âmbito do sistema de gestão territorial, do 

regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas, em articulação com o 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, por forma a incorporar nos procedimentos de 

elaboração, acompanhamento, participação pública e aprovação dos instrumentos de 

gestão territorial, a análise sistemática dos seus efeitos ambientais. 

Segundo o n.º 2 do artigo 92º do referido diploma, o Plano de Pormenor é acompanhado 

por Relatório Ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental nos 

termos dos n.º 5 e 6 do artigo 74º do referido diploma.  

De acordo com os n.º 5 a 9 do artigo 74º do referido diploma, os planos de pormenor que 

impliquem a utilização de pequenas áreas a nível local só são objecto de avaliação 

ambiental no caso de se determinar que são susceptíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente. Esta qualificação compete à câmara municipal de acordo com os critérios 

estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, podendo ser 

precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades 

ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação 

do plano, sendo que o parecer solicitado deve conter a pronúncia sobre o âmbito de 

avaliação ambiental e sobre o alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental, nos 

termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. 
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1.2 Conteúdo do Relatório Ambiental – Requisitos Le gais 

Sem prejuízo do considerado pela entidade responsável pela elaboração do Plano, após 

consulta às entidades competentes, acerca do alcance e do nível de pormenorização da 

informação a incluir no Relatório Ambiental, este deve, segundo o artigo 6º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano, as suas alternativas 

razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial 

respectivos e do qual constam, atenta à prévia definição do seu âmbito, os seguintes 

elementos: 

a) Uma descrição geral do conteúdo do Plano, dos seus principais objectivos e das 

suas relações com outros planos pertinentes; 

b) As características ambientais das zonas susceptíveis de serem significativamente 

afectadas, os aspectos pertinentes do estado actual do ambiente e a sua provável 

evolução se não for aplicado o Plano (o designado “cenário zero”) 

c) Os problemas ambientais pertinentes para o Plano, em particular os relacionados 

com todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as 

abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (que fez a transposição 

para o direito interno da Directiva Aves e da Directiva Habitats), na redacção 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

d) Os objectivos da protecção ambiental estabelecidos a nível internacional, 

comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o Plano e a forma como 

esses objectivos e todas as outras considerações ambientais foram tomadas em 

consideração durante a sua preparação; 

e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do 

Plano, incluindo os efeitos secundários cumulativos, sinergéticos, de curto, médio 

e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos, considerando 

questões como a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a flora, 

o solo, a água, atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o património 

cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico e a inter-relação 

entre os factores supracitados; 
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f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar 

quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do 

Plano; 

g) Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição 

do modo como se procedeu à avaliação, incluindo todas as dificuldades 

encontradas na recolha das informações necessárias;  

h) Uma descrição das medidas de controlo previstas no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho; 

i) Um resumo não técnico das informações referidas nas alíneas anteriores. 

Importa ainda clarificar que, de acordo com o n.º 2 do artigo 6º do referido diploma, o 

Relatório Ambiental inclui as informações que sejam razoavelmente consideradas como 

necessárias para a avaliação ambiental, tendo em conta os conhecimentos e métodos de 

avaliação disponíveis, o conteúdo ou nível de pormenor do Plano, a sua posição no 

procedimento de tomada de decisões e a medida em que determinadas questões sejam 

mais adequadamente avaliadas a níveis diferentes de hierarquia ou sistema em que o 

Plano se integre, de forma a evitar a duplicação de avaliação. 

 

1.3 Equipa técnica 

O Relatório Ambiental foi elaborado sob a coordenação de Carlos Nunes da Costa, 

Doutorado em Geotecnia, coadjuvado por Graça Brito, Doutorada em Engenharia 

Geoambiental, Daniel Vendas, Engenheiro Geólogo com pós-graduação em Ciência e 

Sistemas de Informação Geográfica e Sandra Mesquita, Engenheira do Ambiente, com 

pós-graduação em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica e especialista em 

Qualidade do Ar. 

A equipa técnica do Plano participou na elaboração do relatório, com contribuições no 

âmbito dos vários descritores relevantes para a avaliação ambiental, designadamente ao 

nível do urbanismo, tráfego, ruído, património e sócio-economia. 
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2. Metodologia e objectivos da avaliação ambiental 

2.1 Enquadramento metodológico 

Segundo o “Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações 

Metodológicas” (Partidário, 2007), o procedimento de avaliação ambiental de planos e 

programas pode ser executado seguindo metodologias de avaliação ambiental 

estratégica (AAE). Os objectivos da AAE são, segundo o mesmo autor: 

• Contribuir para um processo de decisão ambiental e sustentável 

• Melhorar a qualidade de políticas, planos e programas 

• Fortalecer e facilitar a Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) de projectos 

• Promover novas formas de tomar decisão 

Enquanto abordagem estratégica, a AAE tem, ainda segundo Partidário (2007) 

normalmente, três objectivos muito concretos: 

• Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos 

processos de planeamento, de programação e de elaboração de política; 

• Detectar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de 

desenvolvimento enquanto estas ainda se encontram em discussão; 

• Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais 

adequados a futuras propostas de desenvolvimento. 

Ao procurar evidenciar as diferenças da AAE relativamente a AIA de projectos, Partidário 

(2007) refere que “a AAE e a AIA são instrumentos que possuem uma raiz comum, a 

avaliação de impactes, mas um objecto de avaliação diferente: 

• estratégias de desenvolvimento futuro com um elevado nível de incerteza em 

AAE (sublinhado nosso); 

• propostas e medidas concretas e objectivas para execução de projectos em 

AIA”. 

E acrescenta: “Esta natureza diferente do objecto de avaliação em AAE e em AIA 

determina exigências metodológicas diferentes relacionadas com a escala de avaliação e 

com o processo de decisão.” 
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Tendo em vista “justificar os diferentes tratamentos metodológicos que a AAE e a AIA 

devem ter”, Partidário (2007), ilustra algumas diferenças fundamentais que considera 

existir entre a AAE e a AIA n Quadro 4, p.13, op. cit.) (Quadro 2.1 ). 

Quadro 2.1 – Diferenças fundamentais entre a AAE e a AIA 
(Partidário, 2007) 

Em AAE  Em AIA  

A perspectiva é estratégica e de longo prazo. A perspectiva é de execução e de curto e médio 
prazo. 

O processo é cíclico e contínuo. O processo é discreto, motivado por propostas 
concretas de intervenção. 

Não se procura saber o futuro, o objectivo é 
ajudar a construir um futuro desejável. 

O projecto de intervenção tem que ser 
conhecido com o nível de pormenor adequado. 

A definição do que se pretende fazer é vaga, a 
incerteza é enorme e os dados são sempre 

muito insuficientes. 

A definição do que se pretende fazer é 
relativamente precisa e os dados são 

razoavelmente disponíveis ou podem ser 
recolhidos em campo. 

O seguimento da AAE faz-se através da 
preparação e desenvolvimento de políticas, 

planos, programas e projectos. 

O seguimento da AIA faz-se através da 
construção e exploração do projecto. 

A estratégia pode nunca vir a ser concretizada 
uma vez que as acções previstas em planos e 

programas podem nunca ser executadas. 

Os projectos sujeitos a AIA são executados, 
uma vez assegurada a sua viabilidade 

ambiental. 

 

Quando se procura avaliar estas características distintivas à luz da realidade concreta – o 

PP da Matinha – resulta evidente que estas diferenças esbatem-se consideravelmente. 

Com efeito: 

• A perspectiva de avaliação ambiental do PP da Matinha, embora “estratégica”, é 

de “execução” e “a curto e médio prazo”; 

• O processo, embora “cíclico e contínuo”, também é “motivado por propostas 

concretas de intervenção”; 

• O objectivo da avaliação ambiental do PP da Matinha não é apenas um vago 

“ajudar a construir um futuro desejável” e o projecto de intervenção é conhecido 

com um “nível de pormenor” razoável; 

• A definição do que se pretende fazer no PP da Matinha não é “vaga”, ao 

contrário “é relativamente precisa”; a incerteza não é “enorme” e os dados, 
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embora “insuficientes” em grande parte, “são razoavelmente disponíveis ou 

podem ser recolhidos no campo”; 

• Relativamente ao seguimento, admite-se que o tratamento metodológico para o 

PP da Matinha é mais compatível com a AAE; 

• Quanto ao grau de probabilidade de concretização, considera-se que as 

características do PP da Matinha são mais enquadráveis na metodologia de AIA. 

Encontramo-nos pois numa situação “híbrida”, enquadrável numa ou noutra perspectiva, 

consoante as características definidoras do Plano que se considerem, e que aconselha 

uma abordagem metodológica “mais agarrada ao terreno” do que as abordagens 

metodológicas que têm vindo a ser realizadas para outros Planos e Programas de âmbito 

muito mais geral. 

Com efeito, quando se compara o âmbito de aplicação dos vários Planos e Programas 

que têm vindo a ser submetidos a AAE (designadamente o Programa Portugal Logístico, 

o Programa Nacional de Barragens ou o Plano de Desenvolvimento e Investimento da 

Rede de Transporte de Electricidade, dados como exemplo em Partidário (2007)) com o 

PP da Matinha, torna-se claro, nomeadamente em termos de “escala”, que o PP da 

Matinha, cuja área de intervenção é de cerca de 30 ha, está nesta matéria, muito mais 

próximo da escala de um projecto do que de um Plano ou Programa de âmbito nacional. 

Importa ainda referir que privilegiar o carácter vago e abrangente da avaliação ambiental 

do PP da Matinha, em detrimento da avaliação dos efeitos das propostas concretas de 

intervenção que já se conhecem, poderia levar a favorecer injustificadamente a avaliação 

de efeitos que são susceptíveis de ser mais adequadamente avaliados a propósito da 

avaliação ambiental de planos situados em níveis superiores (como é o caso do PDM), 

aspectos esses que devem ser excluídos do âmbito da avaliação a este nível, como 

claramente se explicita no n.º 1 do artigo 5º do Decreto–Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. 

Desta forma entendeu-se que a metodologia de avaliação ambiental do PP da Matinha 

deveria seguir, em termos formais, os requisitos da Directiva 2001/42/CE, de 25 de 

Junho, relativa aos efeitos de certos planos e programas no ambiente, bem como da 

legislação nacional que a transpõe, o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, sem 

prejuízo da observação das orientações metodológicas para uma boa prática de AAE, 

contidas no “Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações 

Metodológicas” (Partidário, 2007), que permite assegurar a realização de uma avaliação 
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ambiental com uma orientação estratégica dando cumprimento às obrigações legais 

comunitárias e nacionais. 

Aliás, o mesmo  autor reconhece, na obra citada, que “as metodologias de AAE podem 

adoptar uma natureza mais tradicional de avaliação de impactes ambientais (AIA), onde o 

objectivo é verificar os impactes no ambiente decorrentes das soluções apresentadas em 

planos ou programas, e das respectivas alternativas, concluindo na proposta de medidas 

mitigadoras desses impactes e de um programa de monitorização.” (op. cit. p. 7). 

 

2.2 Objecto de avaliação 

2.2.1 Localização e delimitação da área de intervenção do Plano 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha, adiante referido genericamente 

por Plano, localiza-se na freguesia de Marvila e abrange uma superfície de 317.206 m2, 

tendo como limites (Figura 2.1):  

• 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. 

 
Figura 2.1 – Localização da área de estudo 
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2.2.2 Justificação 

Ao longo do século XX, a área genericamente designada por Matinha, serviu de suporte a 

uma ocupação urbana heterogénea, com habitação e indústria pesada – INDEP 

(Indústrias Nacionais de Defesa, E.P.) e da Gás de Portugal (depois Lisboagás) – e 

armazéns, sendo ainda percorrida a Poente pela linha do Norte do caminho de ferro. A 

proximidade com o Porto de Lisboa favoreceu o desenvolvimento de actividades nos 

domínios dos serviços e da logística, que se acentuaram com o declínio da indústria 

pesada, no último quartel do século passado. 

Por sua vez, imediatamente a Norte, o projecto de requalificação urbana e ambiental da 

EXPO’98, que deu lugar ao Parque das Nações, saldou-se por uma profunda intervenção 

no território que implicou a construção de uma nova rede de acessibilidades, permitindo a 

conjugação dos vários modos de transporte e das grandes infra-estruturas viárias e 

ferroviárias (Ponte Vasco da Gama, variante à auto-estrada do Norte, Circular Regional 

Interior de Lisboa (CRIL), linhas ferroviárias suburbanas, metropolitano, rede viária da 

cidade), a qual foi potenciada pela construção de uma estação intermodal de transportes, 

a Estação Oriente. Ao mesmo tempo, procedeu-se a intervenções de 

reconstrução/requalificação de vários eixos viários situados na área envolvente da Zona 

de Intervenção, nomeadamente na Avenida Marechal Gomes da Costa e na Avenida 

Infante D. Henrique. 

Esta intervenção - provavelmente, o mais ambicioso projecto nacional de requalificação 

urbana e ambiental de que há memória - não poderia deixar de gerar uma dinâmica de 

transformação em toda a frente ribeirinha oriental da cidade, nomeadamente no território 

com o qual confina a Sul. Contudo, esta realidade não foi reconhecida nas directivas do 

PDM de Lisboa para esta área do território que, aquando da sua elaboração em 1994, 

não equacionou o impacte gerado a nível urbano pela realização da EXPO’98 e a 

subsequente construção do Parque das Nações. Com efeito, apesar dos sinais de 

desindustrialização já serem muito visíveis no início da década de 90, o PDM veio a 

consagrar para a frente ribeirinha oriental uma forte componente logística e industrial, 

concentrando sobre esta zona 90% do total da área consolidada industrial. 

Os projectos imobiliários que mais recentemente vêm a ser desenhados para a zona 

ribeirinha oriental, e para a área da Matinha em particular, são sinais da necessidade de 

se avançar para a concretização dessa reconversão, o que deve ser feito através da 
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realização de um PP que consolide as linhas de rumo manifestadas pela CML, rompendo 

com o isolamento desta área, tanto em relação à frente de rio, como em relação à área a 

Sul, à malha situada a poente da via férrea e ao Parque das Nações. O facto de ser 

necessário proceder à reestruturação cadastral é outra das razões que justifica a 

realização de um PP. 

 

2.2.3 Antecedentes 

Na sequência da regeneração urbana operada nos terrenos da EXPO’98, a CML tomou a 

decisão, em reunião de Câmara de 29/11/2000, através da proposta n.º 490/CM/2000, de 

dar início à elaboração do Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental de Lisboa 

(PUZRO) abrangendo uma área de cerca de 418 ha, com uma extensão de quase 5 km, 

englobando uma ampla frente ribeirinha, correspondente à maior parte do arco oriental da 

cidade de Lisboa, tendo sido aprovados os respectivos termos de referência, 

designadamente: 

• 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 exigência actuais e sustentáveis a médio e longo prazo, nomeadamente ao 

proporcionar a instalação de indústrias de conteúdos e de pequenos pólos de 

investigação e desenvolvimento; 

• Requalificação das áreas habitacionais, com eliminação das habitações 

degradadas e tecidos urbanos inadequados e obsoletos; 

• Criação de corredores verdes; 

• 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; 

• Criação de condições para o rejuvenescimento e diversificação social da 

população; 
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• Prever mecanismos de operacionalização do Plano de um modo que se dê uma 

renovação célere, mas em equilíbrio em toda a área do Plano. 

Em 22 de Janeiro de 2001 é publicado na II série do Diário da República o aviso n.º 473-

A/2001, dando-se conhecimento legal daquela deliberação. 

Atendendo à diversidade de tipologias e morfologias urbanas, usos e dinâmicas 

urbanísticas, esta vasta área foi segmentada em cinco zonas (Quadro 2.2 ). 

Quadro 2.2 – Zonamento da Zona Ribeirinha Oriental de Lisboa 

Zonas Descrição 

Zona 1 Envolvente à Gare do Oriente 

Zona 2 Av. Marechal Gomes da Costa 

Zona 3 Braço de Prata / Matinha 

Zona 4 Santa Apolónia / Braço de Prata 

Zona 5 Área entre linhas férreas (confinante com a Zona 4) 

 

O PUZRO e os Termos de Referência estabeleciam para a Unidade de Execução 6 

(UE6) – Matinha – Antiga Fábrica do Gás, em síntese, os seguintes objectivos: 

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

habitação; 

• 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 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 e criar ligações francas à 

cidade alta, através do prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da 

América; 

• 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, contabilizando-o como equipamento público 

de carácter cultural. 

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

reconheceu a validade de algumas das suas propostas, designadamente a reconversão 
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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”. 

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. Com efeito, os termos de referência do 

PP da Matinha 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. 

 

2.2.4 Enquadramento no Plano Director Municipal 

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

atribui à área de intervenção do PP da Matinha 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 31º a 37º, na subsecção V – Áreas Consolidadas Industriais – artigos 

64º a 66º e na secção VIII – Áreas de Investigação e Tecnologia - artigos 90º, a 92º do 

RPDM. 

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 sujeita às regras 
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estabelecidas na secção IV – artigos 71º a 75º e aos parâmetros urbanísticos que se 

explicitam na proposta.  

A área de intervenção do PP da Matinha insere-se na Unidade Operativa de 

Planeamento, UOP28 – Área Industrial/Portuária Oriental 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”, definindo os respectivos objectivos.  

A área de intervenção do PP da Matinha corresponde à UE6 do PUZRO, que a autarquia 

pretende venha a ser uma área qualificada na continuidade do Parque das Nações. Dos 

estudos preliminares do PUZRO, que não chegou ser concluído, foram recuperadas para 

os Termos de Referência do PP da Matinha algumas propostas, designadamente quanto 

à alteração do PDM no que respeita aos usos e parâmetros urbanísticos e, ainda, às 

novas ligações viárias, nomeadamente a Norte, à Alameda dos Oceanos, no Parque das 

Nações, e à cidade alta, através do prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da 

América. 

Na nova proposta de estruturação urbana, desenvolvida no “Documento Estratégico de 

Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”, elaborado pelo Departamento de 

Planeamento Urbano da CML, com data 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”. 

 

2.2.5 Servidões e restrições de Utilidade Pública – Condicionamentos Legais 

2.2.5.1 Aeroporto de Lisboa 

A servidão de protecção à navegação aérea constituída para o aeroporto de Lisboa 

determina a cota de 145 m como limite máximo parta a altura de qualquer construção a 

erigir no interior na área de intervenção do Plano. 
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2.2.5.2 Porto de Lisboa 

Na zona de jurisdição do Porto de Lisboa, assinalada na Planta de Condicionantes – 

Desenho nº 02 do PP da Matinha, as operações urbanísticas estão sujeitas a parecer 

prévio da Administração do Porto de Lisboa. 

 

2.2.5.3 Terceira Travessia do Tejo 

As operações urbanísticas na área abrangida por medidas preventivas relacionadas com 

a viabilização da terceira travessia do Tejo, assinalada na Planta de Condicionantes – 

Desenho nº 02 do PP da Matinha, estão sujeitas a prévia autorização da REFER – Rede 

ferroviária Nacional, E.P. e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo (CCDT-LVT). 

 

2.2.5.4 Risco Sísmico 

Na Planta de Condicionantes – Desenho nº 02 do PP da Matinha encontra-se assinalado 

o limite da zona de maior risco sísmico, que determina condicionamentos de natureza 

técnica a observar na elaboração dos projectos e na execução das correspondentes 

obras, nomeadamente a elaboração de um estudo geológico-geotécnico contendo a 

informação relativa à prospecção geotécnica e caracterização laboratorial da resistência 

mecânica dos solos interessados. 

 

2.2.5.5 Protecção contra o Ruído – Classificação acústica 

A área de intervenção, atendendo às tipologias de ocupação e uso preconizadas no 

Plano, para efeito de aplicação do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, é considerada como zona mista.  

 

2.3 Quadro de Referência Estratégico 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) constitui o macro-enquadramento estratégico 

da avaliação ambiental, criando um referencial para avaliação. Reúne os macro-

objectivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a nível internacional, 
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europeu e nacional que são relevantes para avaliação e são exigidos legalmente, bem 

como as ligações a outros planos e programas com os quais o objecto de avaliação em 

AAE estabelece relações, o que constitui também uma exigência legal. 

 

2.3.1 Internacional 

A nível internacional o QRE considera os macro-objectivos relevantes para o 

Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em reuniões internacionais e em 

declarações e que constituíram marcos históricos tão relevantes como: 

• o relatório da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, mais 

conhecido como relatório Brundtland (1987); 

• a Declaração do Rio, da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), nomeadamente o princípio 17, referente à avaliação 

ambiental; 

• a Declaração do Milénio (2000), que aprova os Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio das Nações Unidas, nomeadamente o de “integrar os princípios de 

desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais”. 

 

2.3.1.1 União Europeia 

A nível comunitário importa referir: 

• a Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável – EEDS (2001), 

incluindo os passos que a antecederam, nomeadamente: 

o  o  processo de Cardiff (1998), que foi o enquadramento acordado para a 

aplicação do artigo 6º do Tratado da União Europeia de integração das 

questões de ambiente nas demais políticas sectoriais; 

o a Estratégia de Lisboa (2000), em que se definiu um novo objectivo 

estratégico para a primeira década do século XXI no espaço da União 

Europeia: tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica 

e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social. 
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o o Conselho de Gotemburgo (2001), em que os estados membros 

elaboraram uma estratégia para o desenvolvimento sustentável 

acrescentando uma dimensão ambiental à estratégia de Lisboa relativo ao 

emprego, à reforma económica e à coesão social. 

A EEDS reconhece a necessidade de acção urgente em quatro áreas de intervenção 

prioritárias: Alterações climáticas; transportes sustentáveis; riscos para a saúde pública; 

recursos naturais. As duas primeiras áreas contêm questões estratégicas do objecto de 

avaliação, nomeadamente: 

• No combate às alterações climáticas são reiterados os compromissos relativos 

ao Protocolo de Quioto, nomeadamente o da redução, até 2010, de 8% das 

emissões de gases com efeito de estufa, tendo por referência os níveis de 1990. 

Antecipa-se que, para além de 2010, e até 2020, a UE deverá procurar alcançar 

uma redução das emissões de gases com efeito de estufa numa taxa média de 

1% ao ano relativamente aos níveis de 1990. Estabelece-se ainda a meta 

indicativa de 22% (em 2010) para a produção de electricidade proveniente de 

energias renováveis. 

• Relativamente aos transportes sustentáveis, a UE identifica como objectivos a 

redução dos níveis de tráfego, congestionamento, ruído e poluição, bem como 

incentivar o uso de transportes que respeitem o ambiente e assegurar a plena 

internalização dos custos sociais e ambientais. Salienta a necessidade de serem 

adoptadas medidas para dissociar o crescimento dos transportes do crescimento 

do PNB através, nomeadamente da substituição do transporte rodoviário pela 

ferrovia, pelo transporte marítimo e pela maior utilização de meios de transportes 

públicos de passageiros. 

Em 2004 a Comissão Europeia, através da sua comunicação ao Conselho e ao 

Parlamento Europeu, “Construir o Nosso Futuro Comum, Desafios políticos e Recursos 

Orçamentais da União Alargada, 2007-2013”, aprofunda a EEDS inscrevendo o 

Desenvolvimento Sustentável como o primeiro grande objectivo das políticas da UE. 

 

2.3.1.2 Política de protecção do solo 

A nível internacional e comunitário importa ainda considerar, no macro-enquadramento 

estratégico com relevância para a  avaliação ambiental do PP da Matinha, os programas 
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e políticas que incidem sobre a protecção do solo, como a Convenção Internacional para 

a Luta contra a Desertificação (1994), a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da 

Comissão Europeia (2001) e o 6º Programa de Acção em Matéria de Ambiente (2002-

2012).  

Na sequência da COM 179 (2002) “Towards a Thematic Strategy for Soil Protection” a 

Comissão Europeia (CE) adoptou em 22 de Setembro de 2006 a Estratégia Temática 

para a Protecção do Solo (ETPS). Com a sua apresentação a CE pretende estabelecer 

uma base de trabalho comum para o desenvolvimento de políticas e de legislação que 

defendam o solo da degradação e que promovam a sua recuperação e uso sustentável 

enquanto suporte da actividade humana e dos ecossistemas. 

Embora ainda não exista uma política comunitária explícita centrada na protecção do 

solo, em geral, e na prevenção e tratamento da contaminação, em particular, existem 

alguns instrumentos legais que influenciam essa protecção, como a Directiva Nitratos 

(Directiva 91/676/CE), Directiva-Quadro no domínio da água (Directiva 2000/60/CE), ou 

Directiva Aterros (Directiva 1999/31/CE). 

 

2.3.2 Nacional 

A nível nacional os macro-objectivos de política ambiental e de sustentabilidade que são 

relevantes para avaliação, bem como os planos e programas com os quais o objecto de 

avaliação em AAE estabelece relações são o QREN, a ENDS e o PNPOT. 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), com a vigência de 200-2013, 

inscreve numa das prioridades estratégicas: “Assegurar a  qualificação do território e 

das cidades, traduzida, em especial, nos objectivos de assegurar ganhos ambientais, 

promover um melhor ordenamento do território, estimular a descentralização regional da 

actividade científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos e, ainda, 

melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema urbano, tendo 

presente a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento” 

Ao decompor a prioridade estratégica “Assegurar a Qualificação das Cidades e do 

Território” em sub-prioridades nos domínios do ambiente , do ordenamento do território  

e do desenvolvimento urbano  o QREN assinala que “as respectivas sub-prioridades 

devem privilegiar as principais valências do desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, sintetizadas em objectivos definidos em termos de ganhos ambientais no 
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âmbito da preservação e valorização da natureza e da biodiversidade, do controlo da 

qualidade do ar e da minimização dos efeitos das emissões de poluentes atmosféricos, 

da protecção e utilização sustentável dos recursos hídricos, da promoção de energias 

renováveis e da prevenção e mitigação de riscos naturais e tecnológicos” (sublinhado 

nosso) 

Concretamente no que respeita ao desenvolvimento urbano o QREN refere que “o 

reforço do sistema urbano deve privilegiar a concretização de um modelo global de 

estruturação urbana do território valorizador de interacções e complementaridades, 

assente em cidades qualificadas – nas suas dimensões física, económica, sócio-cultural 

e ambiental – e em dinâmicas  sustentáveis, bem integradas nos processos e dinâmicas 

pertinentes de nível europeu, ajustadas às necessidades concretas dos cidadãos e 

cidadãs, potenciadoras da vivência de uma cidadania plena e de proximidade e 

dinamizadoras das respectivas regiões e dos espaços rurais das suas áreas de 

influência.” 

O QREN refere ainda que “assume ainda carácter prioritário (...) a prevenção de riscos 

para a saúde pública e para o ambiente decorrentes de solos contaminados que em 

Portugal exigem a resolução dos passivos existentes, nomeadamente no que respeita à 

recuperação ambiental de áreas (...) industriais degradadas.” 

Finalmente do QREN deve ainda retirar-se como um objectivo estratégico relevante para 

o objecto de avaliação: “Qualificar e revitalizar os distintos espaços que compõem cada 

cidade, visando um funcionamento globalmente incluso, coeso, ajustado às necessidades 

concretas das pessoas, sustentável e mais mobilizador dos(as) cidadãos(ãs) e da 

vivência de uma cidadania plena e de proximidade; para este objectivo concorrerão 

sobretudo operações integradas de requalificação e reinserção urbana de bairros críticos 

e das periferias, operações de recuperação e refuncionalização de áreas abandonadas 

ou de usos obsoletos e operações integradas de valorização económica de áreas de 

excelência urbana (centros históricos, áreas comerciais, áreas de forte potencial para 

constituírem novas centralidades)” (sublinhado nosso). 

O QRE deverá ainda considerar sinergias e interacções que devem ser promovidas entre 

o QREN e outros importantes instrumentos, dos quais se destacam a Estratégia Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o respectivo Plano de Implementação 

(PIENDS), aprovados em Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2007 de 20 de 

Agosto, e o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
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aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro (objecto da Declaração de Rectificação 

n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro). 

Dos objectivos, vectores estratégicos e linhas de orientação da ENDS destacam-se, pela 

sua relevância para o objecto de avaliação os seguintes: 

• “Actuar eficazmente no sentido de inverter a tendência ao crescimento urbano 

extensivo e de baixa qualidade, intervindo no modo de financiamento das 

autarquias, na fiscalidade sobre o património, nos instrumentos de regulação do 

uso do solo e na dinamização do mercado imobiliário”; 

• “Incentivar a requalificação urbana, favorecendo a difusão do arrendamento 

urbano e as operações integradas de recuperação de áreas urbanas 

degradadas”; 

• “Reduzir os movimentos pendulares da população nas grandes Áreas 

Metropolitanas, promovendo a redistribuição de funções económicas no seu 

interior, no sentido da afirmação de novas centralidades especializadas”; 

• “Experimentar novas soluções de transportes em áreas urbanas que permitam 

reduzir o congestionamento e a degradação ambiental sem exigir investimentos 

infraestruturais pesados, experimentando inovações tecnológicas – na área dos 

combustíveis e das motorizações - e novas soluções organizativas na área dos 

transportes de uso colectivo”; 

• “Criar e consolidar espaços e corredores verdes nas áreas urbanas e exigir uma 

melhor articulação entre urbano e rural nas grandes Áreas Metropolitanas”. 

O PNPOT constitui um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica 

e de âmbito nacional que estabelece “directrizes e orientações fundamentais que 

traduzem um modelo de organização espacial que terá em conta o sistema urbano, as 

redes, as infra-estruturas e os equipamentos de interesse nacional, bem como as áreas 

de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais”. 

Relativamente à Área Metropolitana de Lisboa (AML) destaca-se, dentro de um conjunto 

de opções estratégicas inscritas no PNPOT, as seguintes: 

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

da forma urbana e estruturar e qualificar os eixos de expansão (Lisboa – 
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Cascais, Lisboa – Sintra, Lisboa – Carregado, Lisboa – Palmela – Setúbal e Arco 

Ribeirinho”; 

• “Proteger as frentes ribeirinhas e a zona costeira e desenvolver um programa 

coerente de qualificação que valorize o seu potencial como espaços de recreio e 

lazer e de suporte a actividades do ‘cluster’ turismo”; 

• “Desenvolver programas integrados de renovação dos espaços industriais 

abandonados, com soluções que criem novas centralidades e referências no 

espaço urbano”. 

 

2.3.2.1 A nível regional  

O PROT-AML em vigor (Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, publicada no 

DR I Série-B, de 8 de Abril) define uma estratégia de desenvolvimento territorial para a 

AML e um modelo territorial que traduz espacialmente os objectivos e as orientações 

delineadas nas Opções Estratégicas, visando orientar a reconfiguração espacial e 

funcional da AML. Estabelece como objectivo global:  

“Dar dimensão e centralidade europeia e ibérica à Área Metropolitana de Lisboa, espaço 

privilegiado e qualificado de relações euro-atlânticas, com recursos produtivos, científicos 

e tecnológicos avançados, um património natural, histórico, urbanístico e cultural singular, 

terra de intercâmbio e solidariedade, especialmente atractiva para residir, trabalhar e 

visitar” segundo as seguintes linhas estratégicas de desenvolvimento: 

• “Afirmar Lisboa como região de excelência para residir, trabalhar e visitar, 

apostando na qualificação social, territorial, urbana e ambiental da área 

metropolitana”; 

• “Potenciar as interrelações regionais da AML”; 

• “Inserir a AML nas redes globais de cidades e regiões europeias atractivas e 

competitivas”; 

• “Desenvolver e consolidar as actividades económicas com capacidade de 

valorização e diferenciação funcional, ao nível nacional e internacional”; 
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• “Promover a coesão social, através do incremento da equidade territorial, da 

empregabilidade, do aprofundamento da cidadania e do desenvolvimento dos 

factores da igualdade de oportunidades”; 

• “Potenciar as condições ambientais da AML”. 

 

2.3.2.2 A nível local 

O PDM de Lisboa encontra-se em processo de revisão. É prioridade estratégica o 

reequilíbrio o sistema urbano, potenciando as oportunidades geradas pela criação de 

novos equipamentos e infra-estruturas de transportes (designadamente a terceira 

travessia do Tejo, a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura, e a localização do 

Parque Hospitalar Oriental). Para o efeito definiram-se áreas prioritárias de intervenção 

que compreendem localizações estratégicas e unidades territoriais estruturantes, onde se 

pretendem potenciar novas centralidades no interior de Lisboa que articulem o modelo de 

desenvolvimento urbano e socioeconómico com os modos pesados de transporte público 

e façam a articulação entre as áreas de expansão com a área central (fundamental tanto 

para reequilíbrio de distribuição de funções centrais no sistema urbano de Lisboa, como 

para a regeneração da sua área central). 

A área de intervenção do PP da Matinha encontra-se na confluência de duas das novas 

centralidades (área envolvente à Gare do Oriente e Parque Hospitalar Oriental) e 

inscreve-se na segunda das unidades territoriais estruturantes (Áreas de Regeneração 

Urbana – Frente Ribeirinha). 

Inseridos no QRE a nível local podem ainda ser considerados o Plano Verde e Estrutura 

Ecológica Municipal e a Carta Educativa de Lisboa, aprovados no contexto do processo 

de revisão do PDM. 

Muito recentemente, o “Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha 

Oriental”, elaborado pelo Departamento de Planeamento Urbano da CML, com data de 

Junho de 2008 apresenta uma proposta de estruturação urbana e de metodologia de 

abordagem, que visa assegurar uma coerência global de intervenção nas diferentes 

unidades deste território, enquadrando “uma execução planeada e programada das 

dinâmicas de reconversão urbana cuja necessidade de concretizar é emergente.” 
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2.4 Questões estratégicas 

Segundo o citado “Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental” 

as opções estratégicas para esta zona “alicerçam-se num projecto de estruturação do 

território que desenvolva um modelo de organização espacial coerente e bem articulado 

com os territórios envolventes”. 

Neste contexto a organização deste espaço deve privilegiar: 

• uma apropriada distribuição de usos,  

• uma estruturação ecológica coerente,  

• a criação das infra-estruturas necessárias para potenciar a atracção de novas 

actividades económicas, a requalificação das actividades existentes e a 

captação de novos habitantes. 

Pretende-se ainda, no contexto das orientações delineadas nas Opções Estratégicas do 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-

AML) em vigor:  

• “valorizar-se o território no cômputo da Área Metropolitana de Lisboa e da sua 

posição ibérica com a integração de novas infra-estruturas e a melhoria das 

acessibilidades à rede nacional e à rede transeuropeia, designadamente pela 

localização da futura estação da rede ferroviária de alta velocidade” 

• “alargar a polarização da área central do Parque das Nações, vocacionada para 

a internacionalização económica e cultural”. 

A área de intervenção do PP da Matinha é, na Zona Ribeirinha Oriental, a 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 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 sócio-urbano. 

Para aquele documento orientador “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 
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potencial a possibilidade de ligação ao Estuário, por desactivação das funções portuárias, 

e a conectividade com a área sul do Parque das Nações”. 

Para a área de intervenção do PP da Matinha são vectores estratégicos: 

• A reabilitação das funções-chave (ambientais, económicas, sociais e culturais) 

do solo, severamente afectado pelos processos industriais poluentes do passado 

recente, através de uma descontaminação que garanta a sua devolução ao uso 

urbano em condições seguras para a saúde pública e para o ambiente; 

• 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; 

• o reforço da estrutura ecológica, com vista à criação de uma estrutura contínua, 

articulada com o Plano Verde, que maximize as zonas de transição terra/água, 

possibilite o funcionamento dos sistemas de drenagem do ar e da água, em 

consonância com os ciclos da maré; 

• a criação de novos espaços públicos de qualidade que deverão tirar partido da 

proximidade à frente de rio, designadamente reforçando os enfiamentos visuais 

da Cidade sobre o Estuário, viabilizando a via ciclável ribeirinha em articulação 

com a criação de um corredor verde de mediação entre a plataforma portuária e 

a Cidade, com zonas de recreio, lazer e desporto, articulados com a 

requalificação e valorização dos espaços públicos existentes; 

• o reforço da mobilidade baseada em transportes colectivos em detrimento do 

transporte individual motorizado, com a criação do transporte ferroviário ligeiro 

(eléctrico moderno) em articulação com a rede de transporte público existente e 

o estabelecimento de infra-estruturas de suporte aos modos de transportes leves 

(rede ciclável) e a valorização dos circuitos a pé. 

 

2.5 Factores ambientais 

O PP da Matinha é concebido para agir sobre uma realidade concreta, plasmada no 

terreno, que importa caracterizar. A caracterização dessa “situação de referência” deve 

ser efectuada através da análise dos factores ambientais susceptíveis de serem 
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afectados pela aplicação do Plano (e susceptíveis de o afectarem), dos respectivos 

descritores e dos aspectos relevantes para o objecto de avaliação. 

No Quadro 2.3  apresentam-se os factores ambientais, descritores e aspectos relevantes 

a analisar no capítulo 4. 

Quadro 2.3 – Factores ambientais, descritores e asp ectos relevantes a analisar 

Factores 
ambientais Descritores Aspectos relevantes a analisar 

Geologia 

Litoestratigrafia  
Geomorfologia 
Tectónica e Sismicidade 
Hidrogeologia 
Geotecnia 

Solos Uso anterior do Solo: Estado de contaminação 
Uso actual do Solo  

F
ís

ic
os

 

Água Estuário  
Susceptibilidade a inundações 

Clima urbano Conforto térmico 

Ar Emissões poluentes 

Ruído Rede de Alta Velocidade 

Urbanos 
Resíduos 

Industriais (RCD) 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 
A

m
bi

en
te

 

Ecologia e Paisagem Directiva Aves  
Directiva Habitats 

Tecido urbano e 
funcionamento do 

Território 

Instrumentos de ordenamento do território 
Mobilidade 
Tráfego 
Transportes colectivos 
Estacionamento 
Novas acessibilidades (TTT) 
Relações com actividade portuária (APL) 

Património Arqueológico e Arquitectónico  

S
oc

ia
is

 e
 E

co
nó

m
ic

os
 

Sistema Social e 
Económico 

População  
Equipamentos  
Actividades Económicas  

 

 

2.6 Factores críticos 

Os Factores Críticos para a Decisão (FCD) resultam de uma análise integrada do Quadro 

de Referência Estratégico, das Questões Estratégicas e dos Factores Ambientais. 

Identificados que estão o Quadro de Referência Estratégico e as Questões Estratégicas, 

importa analisar com a adequada profundidade os Factores Ambientais para, em capítulo 

subsequente, determinar os Factores Críticos para a Decisão. 
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3. Descrição geral do conteúdo do Plano  

3.1 Introdução e objectivos 

Um dos objectivos fundamentais do Plano é desenhar uma nova área urbana bem 

ancorada na envolvente. Por esse motivo 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. 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 integrou ajustamentos propostos pela CML, designadamente, 

aproveita-se a intervenção nos terrenos da Lisboagás 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 seguiram-se as orientações dos termos de referência, 

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

enquadramento. 

 

3.2 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 (Figura 3.1 ) 

Os eixos viários principais são: 

• 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). 
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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 3 dos 4 gasómetros 

existentes. 

• Um Passeio Ribeirinho que prolongará para Sul o espaço público de referência 

do Parque das Nações e integrará os pavilhões da APL. Este espaço, embora 

fora da área de intervenção do Plano, está previsto ser requalificado, o que 

constitui uma valorização da área do Plano. 

 
Figura 3.1 – Estrutura urbana 

 

A 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. 
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A Rua B, também com um perfil de 2+2 faixas – na direcção da Av. EUA – 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. 

O Passeio Ribeirinho, fora da área de intervenção, beneficiará da existência dos 

pavilhões da APL que poderão ser reconvertidos para funções de lazer, trazendo 

animação diurna e nocturna. 

 

3.3 Ocupação do território e distribuição de funçõe s 

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

área do plano foi dividida em 7 zonas identificadas de A a G na Figura 3.2 , 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 Administração do Porto de Lisboa (APL) sejam espaços de 

grande actividade a todas as horas. 

• 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 - 3 pisos) para serviços e 7 torres de 16 

pisos, para habitação. 

• Zona D: lote destinado à futura Catedral de Lisboa.  

• Zona E: Gasómetros – os dois gasómetros mais a poente serão destinados a 

hotel e ocupados com edifícios de planta circular, descentrada da estrutura dos 
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gasómetros e com a cércea limitada pela sua altura; o terceiro destina-se à 

instalação de um equipamento colectivo. 

• Zona F: zona de equipamentos colectivos que se prevê venha a incluir uma 

Escola Básica Integrada, um ATL, um Jardim-de-infância, uma Creche e uma 

área de reserva. 

• Zona G (fora da área de intervenção, sob jurisdição da APL): sugere-se o 

aproveitamento de parte dos pavilhões existentes, a demolição daqueles que 

obstruem o novo sistema de vistas e a construção de outros com volumetria 

semelhante. Destinar-se-ão a serviços e lazer. 

 
Figura 3.2 – Ocupação do território e distribuição de funções  

 

3.4 Circulação e estacionamento público 

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

perpendicular, no seu troço de ligação à Av. EUA constituirão a rede primária para 

ligação à cidade. As restantes vias servirão exclusivamente os edifícios da nova zona 

urbana (Figura 3.3 ).  
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A solução viária apresentada no Plano 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.  

O estacionamento público contará com 907 lugares à superfície e 300 lugares em 

estacionamento subterrâneo, no total de 1207 lugares. 

 
Figura 3.3 – Circulação e estacionamento público  

 

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

deverão ser avaliados com a concessionária dos transportes rodoviários urbanos. 

Propõe-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). 
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3.5 Estrutura Ecológica Urbana 

A Estrutura Ecológica Urbana fundamenta-se nos seguintes princípios: 

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

cidade e o rio, garantindo a continuidade com a estrutura ecológica urbana que 

se estende para Norte, Sul e Poente; 

• Maximizar a articulação entre o Parque (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) e o espaço 

construído, fundindo todos os espaços abertos num único espaço através de 

uma estrutura hierarquizada; 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; 

• 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, de produção de biomassa, de 

desporto, de protecção biológica e culturais; 

• 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. 

A estrutura ecológica urbana, no contexto de um sistema territorial alargado, obriga a que 

se tenha que considerar uma área mais vasta do que a definida pelos limites do Plano.  
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Seguidamente definem-se os sistemas que constituem a Estrutura Ecológica Urbana 

(Figura 3.4 ). 

A – Sistema Parque 

O Parque Urbano deve estruturar-se 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. 

Em termos de revestimento vegetal, divide-se em duas grandes áreas. Na envolvente dos 

gasómetros, propõe-se o revestimento arbustivo e para a faixa que se entende entre 

estes e o rio, um extenso relvado. 

 

Figura 3.4 – Estrutura ecológica urbana  

 

B – Sistema Jardins 

Os jardins são espaços de utilização de proximidade. 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. 
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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. 

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. 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 e para o aumento da 

humidade relativa. 

 

3.6 Relações com outros Planos 

3.6.1 Enquadramento no PDM  

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial apenas é eficaz o PDM, de que há a 

referir: 

a) Planta de Ordenamento – Classificação do Espaço Urbano  

Ao nível da classificações do Espaço Urbano a área de intervenção do Plano está 

abrangida pelas seguintes categorias de espaço:  

• “Área Histórica Habitacional”, a que correspondem os usos e parâmetros 

urbanísticos definidos na secção Áreas Históricas - artigos 31º a 37º do RPDM; 

• “Área Consolidada Industrial”, a que correspondem os usos e parâmetros 

urbanísticos definidos na sub-secção V - artigos 64º a 66º; 

• “Área de Investigação e Tecnologia”, a que correspondem os usos e parâmetros 

urbanísticos definidos na Secção VIII - artigos 90º a 92º.  

b) Planta de Ordenamento – Componentes Ambientais Urbanas 1 e 2  

São identificados como Componentes Ambientais Urbanas, o Sistema de Corredores e a 

Zona de Maior Risco Sísmico, sujeitas a condicionantes.  
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c) Planta de Ordenamento – Unidades Operativas de Planeamento  

A área de intervenção do Plano está integrada na Unidade Operativa de Planeamento, 

UOP28 – Área Industrial/ Portuária Oriental. Esta UO abrange a área envolvente da zona 

de intervenção da EXPO’98 e o RPDM estabelece a elaboração de um Plano de 

Urbanização de conjunto, em articulação com as entidades intervenientes na área que 

enquadre Planos de Pormenor. Dos objectivos definidos releva-se:  

• Enquadrar as transformações resultantes dos empreendimentos previstos para a 

zona de intervenção da EXPO’98 

• Garantir a ligação das áreas habitacionais ao rio através do reforço e 

requalificação dos eixos urbanos apoiados nas Avenidas  Marechal Gomes da 

Costa, de Berlim e de Pádua. 

d) Planta de Ordenamento – Inventário Municipal do Património  

Na área de intervenção do Plano está inventariado o Pátio da Matinha, na Rua do Vale 

Formoso de Baixo, com o n.º 21.28 do Inventário Municipal do Património (IMP). 

O modelo de preservação dos gasómetros é considerado no Plano, apesar de não 

constarem do IMP nem estarem classificados pelo IGESPAR. 

 

3.6.2 Alterações ao PDM  

A proposta de Plano de Pormenor 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, sujeita às regras 

estabelecidas na secção IV - artigos 71º a 75º. 

 

 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 44 de 182 

4. Características ambientais da área de intervençã o do Plano 

4.1 Factores físicos 

4.1.1 Geologia 

A geologia da zona oriental de Lisboa insere-se numa área marginal próxima da 

embocadura do estuário do Tejo que, de forma muito sintética, pode considerar-se 

constituída por duas unidades fundamentais: os depósitos de cobertura e as formações 

do substrato. 

As formações de cobertura, correspondendo a depósitos sedimentares não consolidados 

que fazem o enchimento da bacia do Baixo Tejo, assentam sobre uma topografia fóssil 

que foi modelada nos últimos milhões de anos, essencialmente pela acção erosiva do rio 

Tejo. Com a descida do nível de base registada durante a última regressão, as cotas do 

tecto do substrato (deixado à vista no leito do Tejo de então) chegaram a atingir cotas 

inferiores em cerca de 100 m ao do actual nível do mar. A transgressão flandriana que se 

lhe seguiu não se processou de forma contínua mas com algumas oscilações, levando a 

que as correspondentes variações do nível de base originassem sucessivos 

assoreamentos, alternando com eventos erosivos, o que provocou novas irregularidades 

na topografia do substrato. Estas, mais evidentes ao longo das margens e junto às zonas 

de desembocadura das antigas ribeiras, têm correspondência em variações, por vezes 

muito pronunciadas da espessura das aluviões. 

As formações de cobertura são quase exclusivamente constituídas por depósitos 

aluvionares recentes, se se descontarem as camadas de origem antropogénica que, de 

forma aparentemente aleatória cobrem as aluviões, ou estão nelas intercaladas e que 

são testemunho da ocupação humana milenar desta margem do estuário. 

As aluviões do Tejo exibem acentuada heterogeneidade, com rápidas variações de fácies 

e uma estrutura lenticular em camadas, com terminações em bisel ou digitadas. Em todo 

o estuário as aluviões são essencialmente lodosas ou areno-lodosas, à excepção da sua 

zona terminal, onde predominam as aluviões arenosas.  
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4.1.1.1 Litoestratigrafia 

Do ponto de vista litoestratigráfico, pode considerar-se a ocorrência das seguintes 

formações aluvionares: 

• formação lodosa: lodos, lodos compactos arenosos moles e areias lodosas, 

soltas a pouco compactas; 

• formação arenosa: areias soltas ou pouco compactas, de granulometria variável, 

pouco lodosas a limpas. 

Os depósitos aluvionares recentes podem, no seu conjunto, exibir uma espessura 

próxima dos 60 m, como aliás é patente na desembocadura da ribeira que ocupava o 

vale fóssil da Baixa, cujo fundo se encontra a profundidade superior a 55 m.  

As aluviões assentam sobre algumas cascalheiras vestigiais de base, na passagem para 

as formações do substrato, provavelmente datadas do Plistocénico. 

As formações do substrato pertencem integralmente ao período geológico designado por 

Neogénico, mais especificamente ao Miocénico, o qual se encontra muito bem 

documentado na bacia do Tejo e na região de Lisboa em particular. Para a sua 

caracterização litoestratigráfica são geralmente consideradas as unidades conhecidas 

pelas divisões definidas por Cotter (1956). 

 

4.1.1.2 Geomorfologia 

A disposição das camadas geológicas em monoclinal, inclinando suavemente para SE, e 

a constituição em bancadas alternantes rijas e brandas, proporciona o relevo que 

caracteriza a zona oriental de Lisboa, que se dispõe em anfiteatro aberto sobre o rio. 

Ainda em termos geomorfológicos importa considerar duas situações distintas: o leito do 

rio nas proximidades da margem norte em Lisboa e as zonas emersas contíguas. 

A ocupação humana dos últimos séculos tem levado a uma progressiva conquista de 

terrenos ao estuário, em particular na margem norte onde os fundos têm menor declive, 

por intermédio de descargas para a execução de aterros que, em alguns casos, 

ganharam centenas de metros em relação ao traçado marginal do leito do rio. 

Relativamente às áreas emersas que contactam com o estuário do Tejo pode dizer-se 

que o modelado actual resulta da interacção que se verifica entre a acção dinâmica do 
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Tejo e os seus afluentes e das características litológicas e estruturais das formações 

ocorrentes, ao que se sobrepôs a acção antropogénica, cada vez mais intensa, que altera 

e condiciona os processos geológicos naturais. 

 

4.1.1.3 Tectónica e Sismicidade 

Do ponto de vista estrutural e tectónico, o conjunto sedimentar miocénico anteriormente 

descrito caracteriza-se por inclinar muito suavemente para SSE, praticamente de modo 

uniforme. Nas formações mais recentes o referido pendor é praticamente imperceptível. 

Na área de intervenção do Plano não são visíveis indícios de acções tectónicas. 

Ao nível de estruturas neotectónicas, na região envolvente do estuário do rio Tejo 

encontra-se referenciada a falha do vale inferior do Tejo, correspondendo a uma falha de 

orientação N30ºE, seguida aproximadamente pelo rio Tejo, cartografada como “falha 

activa certa” no trecho mais a montante, entre a Golegã e a Lezíria, e como “falha activa 

provável” no troço a jusante. (Figura 4.1) .  

  
Figura 4.1 – Extracto da Carta 

Neotectónica simplificada de Portugal 
Continental 

(Cabral, 1995) 

Figura 4.2 – Carta de zonamento sísmico 
(segundo o Regulamento de Segurança e 

Acções em Edifícios e Pontes (1983)) 
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A Carta Neotectónica de Portugal apresenta ainda como acidentes prováveis na região 

em análise: 

• uma falha do tipo cavalgamento, paralela ao contorno ocidental do leito do Tejo 

(passando por Vila Franca de Xira e terminando frente à zona oriental de Lisboa) 

que, segundo Cabral (1995), corresponderia ao maior rejeito vertical observado 

na estrutura regional, em que as formações paleogénicas aflorando junto ao 

Carregado, passam para uma profundidade de cerca de 1.000 m, apenas a 8 km 

a Leste (em Samora Correia); 

• uma falha inversa orientada NNE-SSW, entre Alhandra e Vila Franca de Xira, 

põe as formações do Jurássico, a oeste, em contacto com as do Miocénico, a 

Leste. 

Por sua vez, a análise da Carta Geológica de Lisboa, na escala 1:10.000 (Almeida, 1986) 

identifica uma falha inversa no prolongamento da anteriormente referida em 4 perfis 

transversais na zona do Beato, bem como um complexo de falhas com idêntico estilo 

estrutural entre a Doca da Marinha e a Doca do Jardim do Tabaco. 

Na Figura 4.2  apresenta-se a Carta de Zonamento Sísmico de acordo com o 

Regulamento de Segurança e Acções em Edifícios e Pontes (1983). 

Os dados relativos à sismicidade histórica e instrumental em Portugal revelam que os 

sismos que afectam o território continental português e a região de Lisboa em particular 

têm duas origens distintas: os sismos com epicentro no exterior do território (sismos 

interplaca) e os sismos com epicentro no interior do território (sismos intraplaca). 

Como exemplo de actividade intraplaca tem-se o traçado das isossistas do sismo de 23 

de Abril de 1909, com epicentro localizado em Benavente, que atribui ao concelho de 

Lisboa a intensidade máxima de grau VI na escala de Mercalli Modificada, para um 

período de retorno de 1000 anos. Em relação à actividade interplaca, conta-se com o 

traçado das isossistas do sismo de 1755, com epicentro localizado a 250 km a SW do 

Cabo de São Vicente, presumivelmente situado ao longo da fractura Açores-Gibraltar, 

que atribui à zona em estudo a intensidade máxima de grau IX na escala de Mercalli 

Modificada, para um período de retorno de 1000 anos (Figura 4.3) . 
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Figura 4.3 - Cartas de isossistas do sismo de 1909 e do sismo de 1755 

(Moreira, V., 1984) 

Ainda em termos de casualidade sísmica e de acordo com a proposta em discussão no 

Documento Nacional de aplicação do Eurocódigo 8 (EC8), a área de intervenção do 

Plano inclui-se na zona 1, para a acção sísmica próxima (sismo intraplaca), e na zona 2, 

para a acção sísmica longínqua (sismo interplacas) (Figura 4.4 ). 

 
Figura 4.4 – Zonamento sísmico proposto no Anexo Na cional do EC8 para as acções 

sísmicas: a) sismo próximo; b) sismo longínquo  
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4.1.1.4 Hidrogeologia 

Lisboa repousa à beira do maior reservatório de água subterrânea da Península Ibérica 

embora a sua existência milenar tenha sido marcada pela escassez do precioso líquido. 

O sistema aquífero que depende da Bacia do Baixo Tejo e tem o seu prolongamento na 

parte terminal da Bacia do Sado, estende-se desde Abrantes a Grândola, ocupa uma 

área aproximada quase equivalente a 1/10 da superfície de Portugal Continental e as 

suas zonas mais profundas vão até muitas centenas de metros. Corresponde ao 

armazenamento e circulação de água nos sedimentos porosos depositados ao longo dos 

últimos milhões de anos, designadamente durante o Miocénico e Plio-Quaternário, que 

funcionam como um sistema multicamada, dividido em dois subsistemas com conexão 

hidráulica: 

• um subsistema superficial, que constitui um aquífero livre, em areias plio-

quaternárias, nas primeiras dezenas de metros, e que passa a semi-confinado, 

por acção de algumas intercalações argilosas, até quase aos 200 metros, 

constituído por areias do Pliocénico e grés do Miocénico; 

• um subsistema profundo, explorado até aos 400 metros, em grés, por vezes 

margosos, ou calcarenitos fossilíferos, separado do subsistema superior por 

unidades argilo-margosas que lhe dão a característica de aquífero cativo. 

Muito embora vizinha do grande lençol de água subterrânea, Lisboa não poderia ter 

acesso directo a ele em virtude da disposição geológica das camadas, em monoclinal 

mergulhante sob o Mar da Palha. Admite-se por isso que os primeiros assentamentos 

humanos subsistissem à custa da captação de águas nas ribeiras que drenam para o 

Tejo e em poços pouco profundos escavados nas suas aluviões. É provável também que 

as generosas exsurgências que brotavam de alguns afloramentos miocénicos na base da 

colina do castelo virada a nascente e a sul, a par da água das chuvas armazenada em 

cisternas, permitissem o seu auto-abastecimento durante os primeiros séculos da sua 

existência. 

 

4.1.1.5 Geotecnia 

A margem norte do Tejo junto a Lisboa têm sido objecto de numerosos estudos 

geotécnicos, frequentemente baseados em trabalhos de prospecção mais ou menos 
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extensos, a maior parte dos quais visando o conhecimento de áreas restritas referentes a 

obras específicas, de maior ou menor porte que vieram a ser erigidas ao longo dos 

últimos cem anos. Forçoso é reconhecer que, dada a sua grande dispersão e carácter 

pontual, a esmagadora maioria desses trabalhos, com uma ou outra excepção, não 

podem fornecer informação adequada e “extrapolável”, nomeadamente para a área de 

intervenção em análise.  

Sublinhe-se, como elemento fundamental para o conhecimento geológico-geotécnico da 

cidade de Lisboa, a “Carta Geológica do Concelho de Lisboa” (Almeida, 1986), bem como 

a dissertação de doutoramento “Características Geotécnicas dos Solos de Lisboa” 

(1991), de Isabel Moitinho de Almeida, que, em grande medida, reuniram e interpretaram 

os estudos e trabalhos dispersos atrás referidos. 

Segundo estudos geotécnicos realizados pela Consulgeo (2008) e descritos em LNEC 

(2008), realizados para a Terceira Travessia do Tejo, na margem direita (num 

alinhamento que passa a Sul da área de intervenção do Plano mas suficientemente 

próximo para os resultados se considerarem representativos) foram reconhecidos os 

seguintes complexos geotécnicos (de cima para baixo): 

- Depósitos de aterro  

São materiais heterogéneos, predominantemente com matriz arenosa, com 

fragmentos pedregosos de natureza diversa (basalto, alvenaria, cerâmicos, etc.) e 

espessuras variáveis entre 2,0 e 9,5 m. 

- Depósitos aluvionares  

Identificaram-se diversos complexos (lodos, areias lodosas, argilas carbonosas, 

areias, areias siltosas, areias cascalhentas e cascalheiras).  

No topo das aluviões ocorrem solos silto-argilosos orgânicos, muito moles (lodos), 

contendo intercalações arenosas mais ou menos espessas, com percentagens de 

finos não inferiores a 55%, de plasticidade moderada, incluídos nos grupos OL 

(segundo a Classificação Unificada) e A-7-6 e A-4 (de acordo com a Classificação 

Rodoviária); os lodos constituem, em geral, o leito do rio, apresentando espessuras 

entre 5 e 42 m, e valores de NSPT entre 0 e 3 pancadas.  

As areias lodosas ocorrem, de modo relativamente contínuo, ao longo de todo o perfil, 

com espessuras variáveis entre 1 e 15 m, NSPT entre 1 e 17 pancadas, percentagens 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 51 de 182 

de finos entre 19 e 82%, de plasticidade moderada, que se incluem nos grupos SM e 

OL, e, A-2-4, A-6 e A-4, respectivamente, das Classificações Unificada e Rodoviária.  

As argilas carbonosas ocorrem segundo camadas relativamente lenticulares, com 

espessuras entre 2 e 28 m. São solos argilosos e argilo-siltosos, de cor normalmente 

cinzenta, mas por vezes esverdeada e azulada, com NSPT entre 1 e 23 pancadas, 

percentagem de finos superior a 71%, muito plásticos, incluídos nos grupos OL e A-7-

6 das Classificações Unificada e Rodoviária.  

O complexo de areias e de areias siltosas, que ocorre, em geral, na parte inferior das 

aluviões, são areias limpas (sem finos), levemente siltosas a siltosas, por vezes com 

seixo disperso e fragmentos de conchas, medianamente compactas a muito 

compactas, com NSPT entre 17 e 60 pancadas, percentagem de finos entre 4 e 29%, 

não plásticos, que se enquadram nos grupos SP-SM e A-1-b, A-3 e A-2-4 das 

Classificações Unificada e Rodoviária, respectivamente. 

- Formações do substrato  

Na margem direita e até cerca de 1,5 km para o interior do estuário, o substrato é 

constituído pelas formações miocénicas, que exibem uma inclinação geral de cerca 

de 4º a 5º para SE.  

Tratam-se de areias carbonatadas, por vezes siltosas, com fragmentos de conchas, 

com cimentação variável, passando a arenitos friáveis e/ou a calcarenitos friáveis, por 

vezes muito fossilíferos, com núcleos arenosos, menos cimentados.  

Ocorrem, ainda, com menor frequência, níveis de siltes argilosos, de argilas silto-

arenosas e de areolas.  

Os terrenos miocénicos exibem, depois de ultrapassada a zona superior do maciço, 

mais descomprimida, em regra, valores de NSPT superiores a 60 pancadas. 

 

4.1.1.6 Geologia e hidrogeologia locais 

No que respeita mais directamente à área de intervenção do Plano, pode dizer-se que ela 

se desenvolve basicamente em dois tipos de formações geológicas (Figura 4.5 ): 

• formações aluvionares recentes (com materiais de aterro). 
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• formações sedimentares datadas do Miocénico, designadamente as formações 

das areolas de Cabo Ruivo (MVIIb) e a formação das areolas de Braço de Prata 

(MVIIa); 

 

 
Figura 4.5 – Esboço geológico da área abrangente ao  PP da Matinha  

(adaptado da Carta Geológica da AML, na escala 1/25.000) 

 

As primeiras são compostas por níveis arenosos e argilosos não consolidados e 

correspondem às aluviões do Tejo, ocupando as cotas inferiores, em torno dos 4-5m. As 

aluviões são constituídas, em regra, superiormente, por um complexo lodoso (argilas e 

siltes orgânicos, muito moles) e areno-lodoso e, inferiormente, por areias de calibre 

variável, pouco lodosas a limpas, com intercalações de argila, frequentemente 

carbonosa. Na área de intervenção do Plano estão frequentemente misturadas com 

materiais de aterro, em resultado da conquista de terrenos ao rio, para implantação de 

instalações industriais e portuárias. 
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As segundas correspondem a materiais consolidados, compostos por calcários 

margosos, grés e areias finas silto-argilosas e ocupam as cotas mais elevadas da área de 

estudo, genericamente acima da cota dos 5m e estendendo-se para além da cota dos 

25m. Estas formações, regularmente estratificadas, dispõem-se em monoclinal, de suave 

inclinação (inferior a 10º) para SE e SSE. 

As formações miocénicas estão separadas das aluvionares por uma escarpa, que foi 

objecto de trabalhos de consolidação no sector mais abrupto, a Sul. 

Do ponto de vista hidrogeológico há que distinguir duas unidades na área de intervenção 

do Plano, coincidentes com as que foram consideradas do ponto de vista lito-

estratigráfico, isto é: 

• uma unidade englobando as formações aluvionares lodosas e arenosas,  

• outra correspondendo às formações do substrato de idade miocénica.  

Enquanto que a primeira, de toalha livre estará essencialmente dependente da 

porosidade, variando de ponto para ponto consoante a composição granulométrica dos 

depósitos, a segunda terá uma permeabilidade governada, ora por porosidade - caso das 

areolas, ora por fissuração - caso dos calcários e exibirá, em profundidade, 

características de aquífero cativo, ou semi-cativo. 

O comportamento hidrogeológico das formações presentes está porém intrinsecamente 

dependente da proximidade do estuário - havendo a considerar todo um conjunto de 

fenómenos de interpenetração da água salobra nos aquíferos locais e da interferência do 

efeito das marés na posição do nível freático - e, obviamente, da expansão da cidade, da 

modificação da drenagem natural e da impermeabilização dos terrenos, que lhes 

modificaram, de forma mais ou menos substancial, as características reconhecíveis em 

maciços naturais ou menos intervencionados. 

Em termos locais reconheceram-se durante os trabalhos de investigação in situ 

realizados em 2002 dois níveis aquíferos nas formações miocénicas: um mais profundo, 

em conexão com o rio e um mais superficial proveniente da recarga da chuva e que 

origina surgências nos taludes.  

As formações aluvionares, de elevada transmissividade, têm o nível freático praticamente 

à superfície e estão em ligação directa com o rio.  
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Em virtude da proximidade do rio Tejo, todo o fluxo hidráulico se faz na direcção Oeste-

Este. 

 

4.1.2 Solos 

4.1.2.1 Solos antrópicos 

O solo é uma entidade complexa formada por partículas minerais, matéria orgânica, ar, 

água e organismos vivos que, enquanto recurso não renovável à escala humana, 

desempenha um sem-número de funções-chave (ambientais, económicas, sociais e 

culturais) essenciais à vida, como sejam: produção alimentar e de biomassa; fonte de 

matérias-primas; armazenagem, filtração e transformação; habitat e banco de genes. O 

solo é, em suma, o ambiente físico e cultural da humanidade, por excelência. 

O conceito de solo tem vindo a evoluir rapidamente, de forma a integrar as 

transformações que lhe são introduzidas por novos usos. De facto, conceitos de natureza 

agronómica, geológica ou geotécnica, apenas reflectem parcialmente a complexidade 

desta entidade que designamos por solo. Actualmente são também considerados os 

solos antrópicos, solos não naturais, originados na actividade humana, de composição 

heterogénea, e por isso difíceis de caracterizar. Eles formam grande parte do subsolo das 

cidades (em aterros, demolições).  

Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) solo é 

“qualquer material sólido até 2 m de profundidade que esteja em contacto com a 

atmosfera, à excepção de organismos vivos e áreas de gelo contínuo, à superfície” (IUSS 

Working Group WRB, 2006). Passam, assim, a ser considerados como solo: os 

afloramentos rochosos, os solos urbanos pavimentados, os solos de áreas industriais, os 

solos em cavernas e os solos subaquáticos (até 2 m de profundidade). 

O solo encontra-se, actualmente, sujeito a crescentes pressões, designadamente: perda 

de matéria orgânica; erosão, salinização e desertificação; impermeabilização e 

compactação; instabilização geomecânica e biofísica e contaminação química. 
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4.1.2.2 Solos contaminados 

A contaminação é, de todas as ameaças sobre o solo, a que tem reunido maiores 

preocupações no mundo industrializado, em particular na União Europeia. Por 

contaminação do solo entende-se a adição de compostos químicos que modificam as 

características naturais do solo, limitando o seu uso, degradando a qualidade das águas 

(superficiais e subterrâneas), constituindo, em suma, um risco para a saúde pública. 

Na prática um sítio contaminado define-se pela ocorrência de concentrações de 

substâncias químicas que excedem os valores de referência constantes nas normas 

adoptadas em cada país. Em Portugal, na ausência de normas definidas a nível nacional, 

o ex-Instituto de Resíduos (serviços que actualmente integram a APA – Agência 

Portuguesa de Ambiente) recomendou, em 1998, a adopção das normas constantes no 

“Guidelines for Use at Contaminated Sites in Ontario” (OMEE, 1997). 

As actividades potencialmente contaminantes do solo e das águas subterrâneas são 

aquelas onde ocorre o manuseamento de substâncias, cujas características físico-

químicas, biológicas e toxicológicas possam ocasionar danos aos bens a proteger. Nem 

todas as actividades industriais podem ser consideradas como potencialmente 

contaminantes, sendo necessário identificar os processos produtivos, as matérias-primas, 

assim como os produtos e resíduos gerados, de forma a definir quais os ramos industriais 

que podem ser enquadrados como fontes potenciais de contaminação. Consideram-se 

também potencialmente contaminantes, algumas actividades comerciais (nomeadamente 

as que manipulam substâncias tóxicas ou inflamáveis, tais como os derivados de petróleo 

e determinados produtos químicos) e a deposição de resíduos no solo, ainda dotados de 

sistemas de impermeabilização e drenagem. 

As actividades potencialmente contaminantes fazem parte do Anexo II da Proposta de 

Directiva-Quadro do Solo, COM (2006) 232 final, e apresentam-se no Quadro 4.1 .  
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Quadro 4.1 – Actividades potencialmente contaminant es (Directiva-Quadro do Solo) 

Actividades potencialmente contaminantes Enquadramento legal 

Estabelecimentos contendo substâncias perigosas (Seveso) Anexo I Directiva 96/82/CE  

Actividades PCIP Anexo I Directiva 96/61/CE 

Aeroportos e Portos  

Antigas instalações militares  

Estações de abastecimento de combustível  

Estabelecimentos de limpeza a seco  

Instalações mineiras não abrangidas pela Directiva Seveso, incluindo 
instalações de resíduos de extracção  

Directiva 2006/21/CE 

Aterros de resíduos  Directiva 1999/31/CE 

Estações de tratamento de águas residuais (ETAR)  

Condutas para o transporte de substâncias perigosas  

 

Os contaminantes mais significativos são indicados no Quadro 4.2 . 

Quadro 4.2 – Contaminantes mais significativos 
(IMAGE-TRAIN, 2003) 

Contaminantes mais significativos Proveniência 

Hidrocarbonetos e MTBE derrames de fuel. 

Metais pesados: Pb, Cr, Co, Cu, Zn, Sr, Ni, Mo, Hg, As, etc...  efluentes de minas, instalações 
de combustão, transportes 

Solventes, hidrocarbonetos clorados, BTEX (benzeno, tolueno, 
etilbenzeno, xileno), fenóis, agentes desengordurantes e de 
polimerização 

derrames industriais. 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) gás e processos de combustão 
incompletos. 

Substâncias perigosas presentes em explosivos  instalações militares. 

 

As actividades industriais e comerciais são identificadas como actividades potencialmente 

contaminantes quando as seguintes particularidades são observadas: 

• existência de processos produtivos que possam causar contaminação dos solos 

e águas subterrâneas; 

• presença de substâncias que possuem potencial para causar danos a bens a 

proteger, via solos e águas subterrâneas;  
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• actividade com histórico de manuseio, armazenamento e deposição inadequada 

de matérias-primas, produtos e resíduos; 

• indícios de ocorrência de derrames e acidentes. 

 

4.1.2.3 Uso anterior do solo 

Como já foi referido, ao longo do século XX a área genericamente designada por Matinha 

serviu de suporte a uma ocupação urbana heterogénea, com habitação e indústria 

pesada – INDEP e Gás de Portugal – e armazéns.  

Concretamente, na área de intervenção do Plano ocorreu a produção de gás, desde 

1944, inicialmente a partir da destilação da hulha (que cessou em 1974), depois o gás 

cidade pelo método TEXACO (oxidação da nafta química),  desde 1961, gradualmente 

substituído pelo método ICI (primeiro com a mesma matéria-prima, depois com gás 

natural) a partir de 1968 e até 1999, altura de cessação da actividade. Subsidiariamente 

foi produzido amónio (NH4
+) desde a produção do gás cidade através dos sistemas de 

processo TEXACO (até 1993) e das instalações da ICI (até 1986). 

Numa outra parcela, arrendada à GALP, produziu-se anidrido ftálico desde 1983 até 

1999, a partir da energia gerada com a produção de gás. 

Das matérias-primas utilizadas nas actividades desenvolvidas, bem como dos respectivos 

produtos, podem ter resultado os contaminantes que se indicam no Quadro 4.3 . 

Quadro 4.3 – Matérias-primas e contaminantes prováv eis na Matinha 
(EGIAMB, 2008) 

Matérias primas Contaminantes prováveis 

carvão compostos de enxofre e metais pesados 

nafta hidrocarbonetos aromáticos das cadeias C5-C11 

ácido ftlálico ftalatos 

foil hidrocarbonetos das cadeias C12-C36, nomeadamente PAH  

 

De acordo com o estudo “Avaliação do Estado de Contaminação dos Terrenos da 

Matinha (Lisboa), apresentado no Anexo I, as campanhas de investigação conduzidas em 

2002, 2006 e 2008 nos terrenos da Lisboagás e da APL (que correspondem a cerca de 

19,5 ha da área de intervenção) identificaram os seguintes contaminantes em 
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concentrações acima dos valores de referência das normas de Ontário para uso 

residencial: 

- Nível A (até 1,5m de profundidade) 

Contaminação severa em compostos orgânicos, nomeadamente óleos minerais pesados 

e gasolinas  (TPH´s), pontualmente ftalatos e, em alguns locais, o Pb e o Zn (Figura 4.6 ): 

• na zona da APL - óleos minerais pesados (cadeia de TPH’s C16-C40) e leves 

(cadeias de TPH’s C10-C16), acompanhados de ftalatos e, pontualmente, Pb; 

• junto aos gasómetros 2 e 3 - óleos leves e benzopireno; 

• a Norte, numa antiga área de tanques e tratamento dos óleos, associados à 

ocorrência de óleos minerais pesados e leves, ocorre pontualmente o Pb e o Zn; 

• na plataforma de cotas mais elevadas do terreno observa-se a ocorrência de Pb, 

que se presume ter origem num antigo depósito de sucata aí existente; 

• na plataforma do gasómetro 4, até cerca de 85cm de profundidade, encontra-se 

um material de enchimento com concentrações elevadas de As, Sb e de Pb. 

O volume de solos contaminados estimado para o nível A é de cerca de 35 200 m3. 
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Figura 4.6 – Identificação das área contaminadas (a té 1,5 m de profundidade)  
(EGIAMB, 2008) 

- Nível B (entre 1,5m e 4.5m de profundidade) 

• Ocorrência de óleos minerais pesados (cadeia dos TPH C16-C40) e leves (TPH 

C10-C16), na antiga zona de tanques e tratamento de óleos, com uma 

espessura não superior a 1m.  
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• Na zona de depósitos de nafta e fuel ocorre ftalatos e hidrocarbonetos voláteis e 

gasolinas (TPH C6-C16), numa espessura de cerca de 3m (Figura 4.7 ).  

 

Figura 4.7 – Identificação das área contaminadas (e ntre 1,5 m e 4,5 m de profundidade) 
(EGIAMB, 2008) 

O volume de solos contaminados para o nível B dos terrenos é de cerca de 3 500m3.  
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4.1.2.4 Uso actual do solo 

Como resultado dos usos anteriores do solo a área de intervenção do Plano de Pormenor 

da Matinha caracteriza-se, do ponto de vista fundiário, por ter um conjunto de grandes 

propriedades – os três maiores proprietários detêm 80% do território – e diversas 

pequenas propriedades ou situações de propriedade horizontal muito fraccionadas. 

Actualmente, quase toda a área de estudo se apresenta praticamente livre de 

construções à excepção das estruturas associadas aos 4 gasómetros (2 das quais são 

para manter no local e uma terceira para ser deslocada de alguns metros), de alguns 

armazéns no extremo sul, e da área da APL.  

Em consequência das demolições que foram realizadas em 2006 os terrenos encontram-

se, em muitas zonas, cobertos por resíduos da demolição que foram, em grande parte, 

objecto de operações de segregação e britagem visando a sua reciclagem, tendo o 

produto desse processamento sido deixado no local para aplicação posterior em obra. 

Deste modo os vestígios da contaminação encontram-se, no geral, cobertos ou foram 

“apagados” durante as operações, impedindo a sua identificação visual (Figura 4.8  e 

Figura 4.9 ). 

  
Figura 4.8 – Vistas para sul (à esquerda) e para no rte (à direita), tiradas respectivamente do 

extremo nordeste da área de estudo e do limite nort e da parcela da APL. 

 
Figura 4.9 – Vista panorâmica para nascente tirada do topo da escarpa. 
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4.1.3 Água 

4.1.3.1 Estuário do Tejo 

A área de intervenção do Plano situa-se junto à margem direita do rio Tejo cuja bacia 

hidrográfica engloba uma superfície total de cerca de 80.500 km2 dos quais 55.700 km2 

em Espanha e 24.800 km2 em Portugal. 

O estuário do Tejo é um dos maiores estuários europeus sujeitos a maré e ocupa uma 

área da ordem dos 320 km2, 40% da qual, em condições de baixa-mar e de marés vivas, 

fica emersa, possuindo assim uma importante zona intertidal. A extensão do estuário, 

segundo eixo longitudinal, é de 80 km, desde a barra, em S. Julião da Barra, até à secção 

de Muge, no Ribatejo, correspondendo esta última ao limite da maré dinâmica. O trecho 

flúvio-marítimo do Tejo estende-se desde a foz até Vila Franca de Xira, cerca de 50 km a 

montante da barra. Para condições de caudal fluvial da ordem do caudal modular (350 

m3/s), o limite da intrusão salina situa-se igualmente em Vila Franca de Xira. 

O estuário do Tejo serve de suporte a um conjunto de actividades de grande importância 

do ponto de vista económico e social. As actividades tradicionais ligadas ao estuário 

relacionam-se com a exploração dos seus recursos naturais, destacando-se a pesca, a 

produção de ostras e outros bivalves e a extracção de sal. Devido aos níveis de poluição 

registados, a sua função de nursery de várias espécies piscícolas tem sido afectada, com 

repercussões negativas sobre as actividades piscatórias e apanha de bivalves. A 

ostreicultura, em particular, outrora uma actividade de grande importância em termos 

económicos e sociais, a partir de meados da década de 70, perdeu parte da sua 

expressão. A produção de sal marinho foi igualmente uma actividade de grande 

relevância, mas tem vindo a perder peso na estrutura económica regional, devida à 

expansão da tecnologia de congelação do peixe em detrimento da salga, e à exploração 

de sal-gema. Actualmente, são poucas as salinas em exploração, tendo a maior parte 

sido reconvertida para a actividade de aquacultura. 

O estuário alberga um importante porto comercial e de pesca e estaleiros navais. Para 

além das actividades económicas que suporta, o estuário apresenta ainda elevado 

potencial para actividades de lazer, de descanso e de fruição da natureza. Contudo o uso 

de algumas praias para fins recreativos foi abandonado devido à má qualidade da água 

do estuário. 
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As principais fontes de poluição das águas superficiais são as descargas de efluentes 

domésticos e industriais sem tratamento directamente no estuário do rio Tejo e o tráfego 

de barcos de transporte de passageiros e de carga e descarga nos Terminais portuários. 

Actualmente, há que ter presente que a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro) Declaração de Rectificação n.º 11-A/2006, que estabelece o actual 

enquadramento de protecção e gestão dos recursos hídricos, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE impõe a necessidade de proteger, de forma 

integrada, os aspectos quantitativos e qualitativos, com vista à obtenção dum bom estado 

ecológico para todas as massas de água até 2015. 

 

4.1.3.2 Susceptibilidade a inundações 

As áreas da cidade mais susceptíveis a inundações são as que se encontram a cotas 

baixas (Frente Ribeirinha e fundos de vale), onde a influência das marés, assim como o 

assoreamento dos colectores, provocam o mau funcionamento da drenagem pluvial. 

Também são críticas as áreas atravessadas por linhas de água parcial ou totalmente 

canalizadas, ou em que os colectores se encontram sub-dimensionados ou entulhados. 

Oliveira e Ramos (2002), com base no estudo das ocorrências entre 1918/19 e 1997/98, 

concluíram que o período mais crítico das inundações em Lisboa concentra-se entre a 2ª 

quinzena de Outubro e a 1ª de Dezembro, com 35% do total. Em 84% das ocorrências as 

chuvadas tiveram duração inferior a 6 horas e em 93% dos casos a precipitação não 

ultrapassou os 40mm com um valor máximo de 95,1 mm durante 12 horas, em 19/11/83.  

Os locais mais inundados de Lisboa são os que se indicam no Quadro 4.4 . 

Quadro 4.4 – Locais mais inundados de Lisboa 
(Oliveira e Ramos, 2002) 

Zona Discriminação 

Frente Ribeirinha 

Alcântara,  
Av. 24 de Julho,  
ruas da Boavista e de S. Paulo,  
Cais do Sodré,  
Terreiro do Paço, Santa Apolónia/Caminhos de Ferro  
Xabregas 

Baixa e avenidas da Liberdade e Almirante Reis  

Sete Rios e Estrada de Benfica Outras 

Rego, Campo Grande e Lumiar 
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4.2 Qualidade do Ambiente 

4.2.1 Clima urbano 

Segundo estudos sobre o clima urbano, realizados no âmbito do processo de revisão do 

PDM (Alcoforado et al, 2006), Lisboa tem um clima de tipo mediterrânico, caracterizado 

por um Verão quente e seco e pela concentração da maior parte da precipitação no 

período entre Outubro e Abril.  

As características do clima da região de Lisboa dependem de factores geográficos 

regionais como a latitude e a proximidade do Oceano, o qual lhe confere uma certa 

amenidade térmica (temperatura máxima média de Julho, 27.4ºC; mínima média de 

Janeiro, 8.2ºC) e um regime de ventos marcado por elevada frequência de ventos de 

Norte e NW. Segundo Alcoforado et al (2006), dois factores condicionam, à escala 

mesoclimática e local, o clima de Lisboa: topografia acidentada e posição à beira-Tejo.  

O clima urbano (nas escalas local e microclimática) resulta da modificação destas 

condições gerais pelas características físicas da cidade, nomeadamente a morfologia 

urbana. Outro aspecto importante do clima urbano é as condições de ventilação, que 

influenciam não só campo térmico urbano mas também (e sobretudo) a qualidade do ar. 

Alcoforado et al (2006) referem que a “ilha de calor urbano” (IC) tem implicações no 

conforto e na saúde dos cidadãos, no consumo de energia e de água e na qualidade do 

ar. As suas principais causas ao nível da atmosfera urbana inferior são, em síntese, 

apresentadas no Quadro 4.5 . 

Quadro 4.5 – Causas da “ilha de calor urbano”  
(Alcoforado et al. , 2006)) 

Causas Descrição 

Aumento da absorção da radiação solar: maior área de absorção, ao baixo albedo, devido 
aos “reflexos múltiplos” entre prédios, materiais de construção e de cobertura utilizados. 

Aumento da radiação de grande comprimento de onda da atmosfera mais poluída, e 
devido à emissão pelos prédios vizinhos em ruas de baixo SVF (“Sky View Factor”). 

Diminuição da perda de radiação de grande comprimento de onda por redução do SVF. 

Geometria 
urbana e 
poluição do 
ar 

Redução da velocidade do vento e consequentemente, das transferências de calor por 
advecção e menor eficácia na remoção de poluentes. 

Aumento do armazenamento do calor devido às características térmicas particulares dos 
materiais de construção (calor específico, condutibilidade térmica. 

Cobertura 
do solo e 
materiais de 
construção 

Redução da evapotranspiração e da transferência de fluxo turbulento de calor latente, 
devido à diminuição da cobertura vegetal e aumento das áreas impermeabilizadas.  

Emissão de calor a partir dos edifícios, tráfego e metabolismo dos organismos vivos. 
Outras 

Aumento do input energético em áreas urbanas. 
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Em Lisboa a IC ocorre sobretudo durante a noite, com as temperaturas mais frescas em 

Monsanto e a Norte e mais quentes na Baixa e ao longo da frente Ribeirinha, subindo 

pelo vale da Av. da Liberdade até às Avenidas Novas, podendo apresentar diferenças de 

até 4ºC (Figura 4.10 ).  

 
Figura 4.10 – “Ilha de calor” nocturna de Lisboa: t emperaturas normalizadas da 

atmosfera referentes a noites com vento norte moder ado 
(Andrade, 2003, in Alcoforado et al, 2006). 

 

Por sua vez, o vento desempenha um papel fundamental no ambiente climático de 

Lisboa, promovendo o necessário arejamento. Particularmente as brisas do mar ou do 

estuário, que transportam ar fresco e húmido, contribuem para um arrefecimento 

significativo da cidade, actuando positivamente no conforto térmico e saúde dos 

citadinos. Mas, se vento moderado pode maximizar o conforto térmico de Verão, evitando 

o aquecimento excessivo da cidade em ocasiões de vagas de calor, no Inverno, um vento 

forte actua como factor desfavorável no conforto térmico da população. 

As consequências do vento são normalmente benéficas para a remoção de poluentes 

como no caso da Nortada. Pelo contrário, a circulação fechada associada a brisas do mar 

pode ser ineficiente na remoção da poluição atmosférica e levar mesmo ao seu 

incremento. (Oke, 1987; Simpson, 1994 in Alcoforado et al., 2006). 

Segundo Alcoforado et al (2006), em termos anuais, em Lisboa dominam os ventos 

provenientes dos quadrantes N e NW, cujas frequências de ocorrência totalizam 41%. No 
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Verão, a Nortada sopra em 70% das tardes e continuamente durante todo o dia, em 45% 

dos dias, enquanto que as brisas do Oceano e do estuário do Tejo ocorrem em cerca de 

35% dos dias de Verão, entre o fim da manhã e o princípio da tarde. No Inverno, os 

rumos N e NE atingem cerca de 27%, enquanto o vento sopra de SW e S em 

aproximadamente 29% das ocasiões. De acordo que estes autores, a partir dos anos 

oitenta verificou-se uma redução da velocidade do vento no Verão em Lisboa da ordem 

dos 30%, concomitante com a expansão da cidade para norte da segunda circular. 

Quanto ao conforto mecânico, Saraiva et al. (1997 in Alcoforado et al., 2006) 

estabeleceram os critérios de conforto e segurança para a zona da Expo 98, que pode 

ser considerada uma situação análoga à da Matinha:  

• o início do desconforto mecânico ocorre com ventos de velocidade superior a 5 

m/s;  

• as situações francamente desconfortáveis, com ventos de velocidade superior a 

10 m/s  

• as situações perigosas, quando a velocidade excede 16 m/s.  

As rajadas máximas podem ter efeitos muito negativos: os mesmos autores referem que, 

pelo menos em 43,8 horas/ano possam existir velocidades efectivas superiores a 20 m/s 

na zona do Parque das Nações.  

Na caracterização dos climatopos em Alcoforado et al. (2006) a área de intervenção do 

Plano localiza-se na unidade 7 - Frente Ribeirinha, contactando a poente com a unidade 

2 – Planalto e vertentes do Sul de Lisboa, de baixa a media densidade de ocupação 

urbana.  

A Frente ribeirinha foi delimitada pela curva de nível de 20 metros de altitude. Essa 

delimitação reflecte a necessidade de salvaguardar a penetração das brisas na cidade  e 

representa a faixa que lhes está mais exposta e onde os cuidados para o favorecimento 

da sua circulação na cidade devem ser prioritários, já que a frequência da brisas estivais 

(entre 30% a 35% dos dias de Verão) faz com que o seu contributo para o conforto 

térmico dos habitantes seja significativo, tanto mais que ocorrem sobretudo associadas 

aos dias mais quentes. 
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4.2.2 Qualidade do ar 

4.2.2.1 Introdução 

O presente sub-capítulo aponta as principais conclusões do “Estudo de caracterização da 

qualidade do ar para a área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha”, 

apresentado no Anexo II. 

A caracterização da qualidade do ar que se apresenta, baseou-se na informação obtida 

pelas estações fixas de monitorização geridas pela CCDR-LVT e disponibilizada através 

da Base de dados on-line de qualidade do ar - QualAr (da responsabilidade da APA), no 

capítulo de “Diagnóstico da qualidade do ar” do documento “Planos e Programas para a 

Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo” publicado pela CCDR-

LVT em 2005 e na legislação nacional e comunitária. 

Foi feito um levantamento das estações fixas de monitorização existentes dentro da 

cidade de Lisboa, da sua localização e poluentes amostrados. A partir dos dados 

disponíveis na base de dados “QualAr” entre 2001 e 2007 (os resultados de 2007 ainda 

não são definitivos, uma vez que o procedimento de validação final dos dados só está 

disponível no fim de Setembro do ano seguinte a que os dados dizem respeito) foi feita 

uma avaliação do cumprimento da legislação para cada estação e para cada poluente, 

tendo em conta os limites legais para protecção da saúde humana para esse período. 

Finalmente foi feita uma avaliação global dos problemas existentes em Lisboa e inferiu-

se, a partir destes, sobre a provável qualidade do ar na área de intervenção do Plano. 

 

4.2.2.2 Enquadramento legal da qualidade do ar 

No esquema da Figura 4.11  apresenta-se o enquadramento legislativo da avaliação e 

gestão qualidade do ar ambiente na UE e em Portugal. Dado os valores legais da 

Portaria n.º 286/93, de 12 de Março e da Portaria n.º 623/96, de 31 de Outubro já não 

estarem em vigor para 2007, estas não vão ser consideradas, apesar de em alguns anos 

em análise e para alguns poluentes ainda haver alguns valores legais a considerar. 

O Quadro 4.6  apresenta os parâmetros estabelecidos de protecção da saúde humana, 

para diferentes períodos de exposição.  
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Quadro 4.6 – Valores limite e limiares de avaliação  

(DL n.º 111/2002 e DL n.º 320/2003) 

Poluentes Média 
horária 

Máximo diário médias 
móveis 8-horárias 

Média 
diária 

Média 
anual 

PM10   VL2005 MT VL2005 MT 

NO2 VL2010 MT; LAlerta   VL2010 MT 

C6H6    VL2010 

CO  VL2002   

Pb    VL2005 MT 

SO2 VL2005 MT; LAlerta  VL2005  

O3 LInf; LAlerta VAlvo2010 - OLP2020   
VLxxxx – Valor limite Ano de entrada em vigor 
O valor limite corresponde ao nível de poluição na atmosfera cujo valor não pode ser excedido, durante períodos previamente 
determinados. Este valor tem o objectivo de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no meio ambiente.  
 MT – Margem de tolerância 
A margem de tolerância consiste numa percentagem do valor limite que é adicionada a este e que vai sendo reduzida anualmente 
até zero, à data de entrada em vigor do valor limite. A excedência do valor limite acrescido da margem de tolerância em 
determinado ano implica a necessidade da criação de Planos e Programas destinados a fazer cumprir o valor limite à sua data de 
entrada em vigor. 
 LAlerta – Limiares de alerta; LInf – Limiar de info rmação ao publico; Limiares de informação 
A excedência dos limiares de alerta ou dos valores limite, quando em vigor, implica a execução de Planos de Acção Imediata 
custo-eficazes na área abrangida, de forma a que possam conduzir à redução imediata das concentrações do poluente em causa. 
Os planos deverão ser criados com antecedência para as áreas em que existe risco de excedência do limiar de alerta, para que 
quando detectada uma situação de alerta possa ser accionado de imediato um plano de acção de curto prazo. 
Valvo – Valor alvo; OLP – Objectivo de longo prazo 
No caso do ozono foram criados os conceitos de valores alvo a cumprir em 2010 e objectivos de longo prazo a cumprir em 2020. A 
excedência dos valores alvo implica a preparação e implementação de medidas compatíveis com os Planos e Programas e que 
apresentem uma boa relação custo-eficácia. A excedência dos objectivos de longo prazo implica a avaliação com recurso a 
medições fixas. A excedência do limiar de informação ao relativo ao ozono implica o desencadear de mecanismos de divulgação 
de informação ao público em geral, sobre os níveis detectados, área abrangida e cuidados de saúde pública a implementar.  

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 

 
 

Figura 4.11 - Representação esquemática do enquadra mento legislativo da 
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente na U E e em Portugal 

(adaptado de CCDR, 2005) 
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Os parâmetros relativos à protecção da vegetação ou ecossistemas não são 

considerados no âmbito deste estudo dado não se aplicarem na cidade de Lisboa. 

 

4.2.2.3 Dados de qualidade do ar  

Na Figura 4.12  identifica-se a zona da Matinha, onde se localiza a área de intervenção 

do Plano, e das estações fixas de monitorização existentes actualmente em Lisboa. 

 

 
Figura 4.12 - Localização da zona da Matinha e das estações dentro da cidade de Lisboa 

Fonte: Qualar, 2008 e Google Earth 
 

Pela análise da Figura 4.12  verifica-se que, para caracterização dos níveis de fundo 

dentro da zona da Matinha, a estação mais próxima é a de Chelas. Como não mede 

todos os poluentes (ver Quadro 4.6 ), também serão também consideradas as estações 

de fundo dos Olivais e Beato. 

No Quadro 4.7  discriminam-se os poluentes monitorizados em cada estação. 
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Quadro 4.7 – Poluentes medidos por estações de moni torização 
(Qualar, 2008) 

Poluentes 3 Estação 1 Tipo de Influência 2 
PM10 PM2.5 NO2 C6H6 CO O3 SO2 

Beato Fundo   X X X X X 

Chelas Fundo   X  X  X 

Olivais Fundo X X X  X X X 

Restelo Fundo X  X  X X  

Entrecampos Tráfego X X X X X X X 

Avenida da Liberdade Tráfego X  X  X   
1 A estação de Benfica foi excluída do presente estudo uma vez que não cumpre os requisitos de localização definidos na legislação e 
se encontra bastante afastada da zona da Matinha. As estações da Avenida Casal Ribeiro e Rua da Prata não estão actualmente em 
funcionamento, pelo que também foram excluídas (CCDR LVT, 2005). 
2 Na cidade de Lisboa apenas existem estações urbanas de tráfego e urbanas de fundo. De acordo com o estipulado na Decisão 
2001/752/EC, de 17 de Outubro de 2001, classifica-se como estação “Urbana” uma estação localizada numa “zona construída 
contínua”. De acordo com a mesma decisão uma estação de “Tráfego” caracteriza-se por ser uma “estação cuja localização leva a 
que o seu nível de poluição seja influenciado principalmente pelas emissões do tráfego rodoviário de uma rua/estrada situada na 
proximidade” e uma estação de “Fundo” é uma “estação cujo nível de poluição não é influenciado especificamente por uma 
determinada fonte de emissão (nem tráfego rodoviário nem pela indústria), resultando antes da mistura de emissões de vários tipos de 
fontes”. 
3 Relativamente aos poluentes avaliados, não foi possível encontrar resultados de monitorização em contínuo para HAP, Pb e 
restantes metais pesados expressos na 4ª Directiva-filha dentro da Cidade de Lisboa, pelo que não foram considerados. Também o 
PM2,5 foi excluído desta análise uma vez que a directiva 2008/50/EC só entrou em vigor em 2008 e ainda não foi transposta para o 
direito interno.  

 

Relativamente a localizações de tráfego, as estações indicativas mais próximas são 

Entrecampos e Av. da Liberdade. É, no entanto, de realçar que estas se encontram em 

locais com níveis de emissões de tráfego mais elevados do que os verificados na área de 

intervenção do Plano. Para além disso, esta área corresponderá, em princípio, a uma 

zona com melhor dispersão dos poluentes, dada a menor densidade de construção 

(menos barreiras físicas) e se encontrar numa zona mais “arejada” junto ao Rio Tejo. 

 

4.2.2.4 Poluentes legislados: valores legais, avaliação do cumprimento legal e evolução 
entre 2001-2007 

No presente capítulo apresenta-se para cada um dos poluentes, NO2, SO2, PM10, CO, 

C6H6 e O3, os valores estabelecidos para a protecção da saúde humana e a sua evolução 

entre os anos 2001 e 2007. 

 

Partículas em suspensão inferiores a 10 µm (PM10) 

No Quadro 4.8  encontram-se os valores legislados para o PM10 definidos no Decreto-Lei 

n.º 111/2002. Apresenta-se discriminado o valor limite adicionado da margem de 

tolerância para os anos em que ela existe (entre 2001 e 2004). 
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Quadro 4.8 – Valores relativos ao PM 10 
Decreto-Lei n.º 111/2002  

Parâmetro/ Período de ponderação Média diária ( µg/m3) Média anual ( µg/m 3) 

VL 50 a 40 b 

VL+MT 2001 70 a 46 b 

VL+MT 2002 65 a 45 b 

VL+MT 2003 60 a 43 c 

VL+MT 2004 55 a 42 b 

VL+MT 2005 50 a 40 b 

VL – valor limite (data de cumprimento: a partir de 01/01/2005) 
MT – margem de tolerância (variável de acordo com o ano); 
a a não ultrapassar mais do que 35 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 36º máximo diário; 
b é avaliado usando o indicador média anual. 

 

Na Figura 4.13  salienta-se a evolução das concentrações de PM10 expressa na média 

anual (que avalia a exposição de longo prazo) e no 36º máximo diário (que avalia a 

exposição de curto prazo). A avaliação do cumprimento legal das concentrações de PM10 

permitiu verificar que: 

• Ocorreram excedências ao VL anual, em locais de tráfego, para vários anos. 

• Ocorreram excedências ao 36º máximo diário, principalmente nos locais de 

tráfego, mas também em alguns locais considerados de fundo. 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 72 de 182 

 

 
* Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

Código de cores: 
 Menor ou igual a VL 
 Entre o VL e o VL+MT 
 Maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

Figura 4.13 - Evolução 2001-2007 das concentrações do PM10 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite anual e diário  

 

Parece haver uma tendência de descida nas concentrações nos últimos 7 anos, 

principalmente nos locais de tráfego, que no entanto se mantêm acima dos limites legais, 

principalmente para o VL diário. 
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Dióxido de azoto (NO2) 

Os valores legislados para o NO2, no Decreto-Lei n.º 111/2002, relevantes para o 

presente trabalho apresentam-se no Quadro 4.9 , onde se discrimina o VL adicionado da 

margem de tolerância para os diferentes anos em análise (entre 2001 e 2007). 

Quadro 4.9 – Valores relativos ao NO 2 para a protecção da saúde humana  
(Portaria n.º 286/93 e no DL n.º 111/2002) 

Parâmetro/ Período de 
ponderação Media horária ( µµµµg/m 3) 

Média anual 
(µµµµg/m 3) 

VL 200 ª 40 b 

VL+MT 2001 290 ª 58 b 

VL+MT 2002 280 ª 56 b 

VL+MT 2003 270 ª 54 b 

VL+MT 2004 260 ª 52 b 

VL+MT 2005 250 ª 50 b 

VL+MT 2006 240 ª 48 b 

VL+MT 2007 230 ª 46 b 

Limiar de alerta  400 c 
VL – valor limite (data de cumprimento: a partir de 01/01/2010). 
MT – margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a a não ultrapassar mais do que 18 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 19º máximo horário, quando 
comparado com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
b é avaliado usando o indicador média anual, quando comparado com os valores registados nas estações de 
monitorização de qualidade do ar; 
c a não ultrapassar numa área superior a 100km2  ou numa aglomeração consoante a que apresentar menor 
área, durante 3 ou mais horas consecutivas. 

 

Na Figura 4.14 , salienta-se a evolução das concentrações de NO2 expressa na média 

anual (exposição de longo prazo) e na média horária (exposição de curto prazo). Da sua 

análise retira-se que: 

• Não ocorreram ultrapassagens ao limiar de alerta; 

• A exposição de curto prazo é mais preocupante que a de longo prazo; 

• Nos locais de fundo apenas na estação dos Olivais ocorreu ultrapassagem do 

limite horário, nos anos de 2004 e 2005, que ainda assim não excederam as 

margens de tolerância definidas para esses anos; 

• Nos locais de tráfego as ultrapassagens ao VL anual (e ao VL+MT) ocorreram 

em quase todos os anos para as duas estações; 

• Para o VL horário apenas ocorreram excedências na estação Av. da Liberdade; 
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• Em termos evolutivos não parece estar a ocorrer uma melhoria na poluição por 

dióxido de azoto. 

 

 

 
* Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 VL - Valor Limite 
Código de cores: 
 Menor ou igual a VL 
 Entre o VL e o VL+MT 
 Maior que VL+MT 

Figura 4.14 - Evolução 2001-2007 das concentrações do NO 2 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite anual e horári o 

 

 

Benzeno (C6H6) 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o C6H6 apresentam-se no 

Quadro 4.10 . Discrimina-se o valor limite adicionado da margem de tolerância para os 

diferentes anos em análise (entre 2001 e 2007). 
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Quadro 4.10 – Valores relativos ao C 6H6 para a protecção da saúde humana 
(DL n.º 111/2002) 

Parâmetro/ Período de ponderação Média anual ( µµµµg/m 3) 

VL 5 a 

VL+MT 2001 10 a 

VL+MT 2002 10 a 

VL+MT 2003 10 a 

VL+MT 2004 10 a 

VL+MT 2005 10 a 

VL+MT 2006 9 a 

VL+MT 2007 8 a 
VL – valor limite (data de cumprimento: a partir de 01/01/2010);  
Margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a é avaliado usando o indicador média anual. 

 

Na Figura 4.15  salienta-se a evolução das concentrações de C6H6 expressa na média 

anual (exposição de longo prazo). 

Os resultados disponíveis permitem verificar que nos anos em análise não ocorreram 

excedências ao valor-limite anual do benzeno, tanto em locais de fundo, como de tráfego. 

Sendo as concentrações ligeiramente mais baixas para o local de fundo. Em termos 

evolutivos não é possível detectar uma tendência clara.  

 
* Sem monitorização ou com eficiência < 85% 

** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 VL - Valor Limite 

Código de cores: 

 Menor ou igual a VL 

 Entre o VL e o VL+MT 

 Maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

Figura 4.15 - Evolução 2001-2007 das concentrações do C 6H6 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite anual 
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Monóxido de carbono (CO) 

O valor legislado no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o CO apresenta-se no Quadro 4.11 . 

Quadro 4.11 – Valores relativos ao CO para a protec ção da saúde humana 
(Portaria n.º 286/93 e no Decreto-Lei n.º 111/2002) 

Parâmetro/ Período de ponderação Média horária 

VL 10 a 

VL – valor limite (data de cumprimento a partir de 01/01/2005). 
 a é avaliado usando o indicador “máximo diário das médias móveis octo-horárias” 

 

Na Figura 4.16  salienta-se a evolução das concentrações de CO expressa no máximo 

diário das médias móveis de 8-horas (exposição de curto prazo). Os resultados 

disponíveis permitem verificar que não existem excedências ao valor-limite do CO, tanto 

em locais de fundo como de tráfego, sendo as concentrações mais baixas para os locais 

de fundo. Existe uma tendência expressa na Figura 4.16  de decréscimo das 

concentrações de CO. 

 

 
Código de cores: 

 Menor ou igual a VL 

 Maior que o VL 

 VL - Valor Limite 

* Sem monitorização ou com eficiência < 85% 

** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

Figura 4.16 - Evolução 2001-2007 das concentrações do CO e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite horário 
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Dióxido de enxofre (SO2) 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o SO2 apresentam-se no Quadro 

4.12. Discrimina-se o valor limite horário adicionado da margem de tolerância durante os 

anos em que esteve em vigor (entre 2001 e 2005). 

Quadro 4.12 – Valores relativos ao SO 2 para a protecção da saúde humana 
(Decreto-Lei n.º 111/2002) 

Parâmetro/ 
Período de ponderação 

Média horária 
(µµµµg/m 3) 

Média diária 
(µµµµg/m 3) 

VL 350 a 125 b 

VL+MT 2001 470 a  

VL+MT 2002 440 a  

VL+MT 2003 410 a   

VL+MT 2004 380 a  

VL+MT 2005 350 a  

Limiar de alerta 500 c  
VL – valor limite (data de cumprimento: a partir de 01/01/2005); MT - margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a a não ultrapassar mais do que 24 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 25º máximo horário, quando 
comparado com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
b a não ultrapassar mais do que 3 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 4º máximo diário, quando comparado 
com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
c a não ultrapassar numa área superior a 100km2  ou numa aglomeração consoante a que apresentar menor área, durante 
3 ou mais horas consecutivas. 

 

Na Figura 4.17  salienta-se a evolução das concentrações de SO2 expressa no 25º 

máximo horário e no 4º máximo diário (exposição de curto prazo). 
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* sem monitorização ou com eficiência < 85% 

** o ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 VL – Valor limite 

 menor ou igual a VL 

 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

Figura 4.17 - Evolução 2001-2007 das concentrações do SO 2 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração os valores-limite horário e d iário 

 

Os resultados disponíveis permitem verificar que nos anos em análise não ocorreram 

excedências aos valores-limite do SO2, tanto em locais de fundo como de tráfego. 

Detecta-se uma tendência, expressa na Figura 4.17 , de decréscimo das concentrações 

de SO2 que, no entanto, não se inverteu em Entrecampos para 2007. 

 

Ozono (O3) 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 320/2003 para o O3 apresentam-se no Quadro 

4.13. 
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Quadro 4.13 – Valores definidos para o O 3 para a protecção da saúde humana 
(Decreto-Lei n.º 320/2003) 

Máximo diário das médias móveis 
octo-horárias ( µg/m 3) Parâmetro/ Período de 

ponderação 
Média horária 

(µg/m 3) 
em 3 anos a num ano civil 

Limiar de Alerta 240   

Limiar de Informação ao público 180   

Valor alvo 2010 d   120 b  

Objectivo de longo prazo para a 
protecção da saúde humana 2020   120 c 

a  quando os dados anuais não são completos e consecutivos devem utilizar-se dados válidos por 1ano; 
b a não exceder em mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a 3 anos. A ultrapassagem de mais de 
25 vezes ao ano dos valores estipulados para máximo diário das médias móveis octo-horárias é avaliada pelo indicador 
26º máximo diário das médias móveis octo-horárias; 
c num  ano civil. É avaliada usando o indicador máximo diário das médias móveis octo-horárias; 
d 2010 será o 1º ano cujos dados serão utilizados para calcular a avaliação da conformidade nos três anos seguintes. 

 

Na Figura 4.18  salienta-se a evolução das concentrações de curto prazo O3 expressa no 

26º máximo diário 8-horas (valor-alvo) e na média horária (limiares de informação ao 

público e de alerta) para os anos entre 2001 e 2007. 

Os resultados disponíveis permitem verificar que não ocorreram excedências ao valor 

alvo do O3, tanto em locais de fundo como de tráfego. Ocorreram no entanto excedências 

aos limiares de informação ao público e de alerta em locais de fundo. Na Figura 4.18  não 

é possível detectar uma tendência evolutiva para o ozono. 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 80 de 182 

 

 
* sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** o ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 Valor Alvo 

 inferior ou igual ao Valor Alvo 
 superior ao Valor Alvo 

Figura 4.18 - Evolução 2001-2007 das concentrações do O 3 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite diário 

 

4.2.2.5 Conclusões 

Face à análise dos resultados disponíveis para as estações de fundo e de tráfego mais 

próximas da área de intervenção do Plano, pode inferir-se que nesta zona deverão 

ocorrer as seguintes situações de qualidade do ar: 

• Para os poluentes dióxido de enxofre (SO2), benzeno (C6H6), e monóxido de 

carbono (CO) não deverão existir ultrapassagens aos limites legais. 
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• Para o ozono (O3) não devem existir ultrapassagens ao valor-alvo diário mas 

poderão ocorrer pontualmente, em dias de maior calor e radiação solar, 

ultrapassagens ao limiar de informação ao público e de alerta nos locais de 

fundo. 

• O poluente mais problemático deverá ser, como para a restante área da cidade 

de Lisboa, as partículas em suspensão (PM10), podendo ocorrer excedências ao 

limite anual nas áreas mais próximas das vias de tráfego e para o limite diário de 

uma forma mais generalizada. É no entanto de salientar que, dentro da cidade 

de Lisboa, a tendência evolutiva deste poluente, nos últimos anos, tem sido 

positiva. 

• Finalmente, para o dióxido de azoto (NO2) poderão também ocorrer em locais de 

tráfego algumas ultrapassagens ao limite horário que excedam o número 

permitido por lei. 

 

4.2.3 Ruído 

4.2.3.1 Enquadramento 

Os espaços urbanos com elevada densidade populacional, apresentam uma elevada 

sensibilidade ao ruído por aí coincidirem habitação, equipamentos de tipo escolar, 

hospitalar ou religioso, espaços de lazer, zonas de comércio e outras actividades, 

servidas por uma densa rede viária que constitui uma fonte predominante de ruído. 

Na sequência de um estudo sobre o “Ruído Ambiente em Portugal”, realizado em 1996 

elaborado pelo Grupo de Acústica do Centro de Análise e Processamento de Sinais do 

Instituto Superior Técnico (CAPS/IST), que concluiu que 50% da população a cidade de 

Lisboa está exposta a níveis sonoros superiores a 65 dB(A), foi elaborado em 2000 pela 

mesma equipa um Mapa de Ruído da cidade de Lisboa. Este mapa veio dar cumprimento 

ao quadro legal então em vigor, nacional e europeu, designadamente o Regime Legal da 

Poluição Sonora (RLPS) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro e a 

proposta de Directiva do Parlamento Europeu relativa à Avaliação e Gestão de Ruído 

Ambiente. 

Posteriormente foi decidido efectuar um Zonamento Acústico da cidade de Lisboa, tendo 

para o efeito sido definidos tipos de zonas com uma clara diferenciação da sua 
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sensibilidade ao ruído. Os critérios de classificação resultaram da consideração 

concomitante de diferentes factores, designadamente a ocupação existente, a extensão 

da área, a vocação dos locais e seus usos e as perspectivas de evolução dinâmica. 

(Quadro 4.14 ). 

Quadro 4.14 – Zonamento Acústico da cidade de Lisbo a 
(segundo CAPS/IST, s/ data) 

Classificação 
acústica Identificação Zonamento 

Acústico Limites 

Parque de Monsanto e Pólo Universitário Ajuda 

Parque da Bela Vista e Chelas Oeste adjacente 

Parque de Alvalade e Bairro Alvalade nascente 

Cidade Universitária, Hospital de Sta. Maria  

Encarnação e Olivais Norte 

Tipo I (muita 
sensibilidade ao 
ruído) 

Restelo 

Zonas 
Sensíveis 

 

LAeq ≤ 55 dB(A), 
período diurno 
 
LAeq ≤ 45 dB(A), 
período nocturno 

Olivais Sul 

Paço do Lumiar / Estrada do Lumiar 

Bairro de Madredeus 

Campo Grande 

Parque Eduardo VII 

Tapada das Necessidades 

Tipo II (bastante 
sensibilidade ao 
ruído) 

Zonas de transição entre as zonas de tipo I e 
tipo III ou tipo IV). 

Zonas 
Mistas de 

Grau I 
 

LAeq ≤ 60 dB(A), 
período diurno 
 
LAeq ≤ 50 dB(A), 
período nocturno 

LNEC e Hospital Júlio de Matos 

Bairro de Alvalade poente 

Bairro de Sta. Cruz (Benfica) 

Tipo III (alguma 
sensibilidade ao 
ruído) 

Bairro de Caselas 

Tipo IV 
(sensibilidade 
limitada ao ruído) 

Todas as restantes áreas 

Zonas 
Mistas de 

Grau II 
 

LAeq ≤ 65 dB(A), 
período diurno 
 
LAeq ≤ 55 dB(A), 
período nocturno 

 

De acordo com este zonamento a Zona Ribeirinha Oriental está classificada como zona 

do tipo IV, a de menor grau de sensibilidade ao ruído. 

Em conformidade com zonamento efectuado foi elaborado um Plano de Redução de 

Ruído com incidência nas zonas onde os níveis de ruído excedem os limites do 

zonamento acústico, com prioridade para as Zonas Sensíveis e Zonas Mistas de Grau I. 

Com a entrada em vigor do novo quadro legal relativo ao ruído ambiente, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, 

surge a necessidade de adaptar o Mapa de Ruído aos novos indicadores definidos, Lden  

(indicador do nível de ruído global ao longo do período diurno/entardecer/nocturno 

utilizado para qualificar o desconforto à exposição ao ruído) e Ln (ou Lnight, indicador do 
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nível sonoro para o período nocturno (das 23h00-07h00) que pretende quantificar os 

níveis sonoros a que a população está exposta durante o descanso). 

A actualização do Mapa de Ruído, irá contemplará não só as alterações dos indicadores 

de ruído e dos métodos de cálculo definidos na lei, mas também as alterações entretanto 

ocorridas na cidade, quer ao nível do edificado quer ao nível das fontes de ruído, em 

particular o tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário. 

 

4.2.3.2 Análise local 

Segundo o “Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”, para 

a área correspondente ao PUZRO foram elaborados: um mapa de ruído (relativo a Maio 

de 2004), um mapa de ruído da situação futura, isto é, resultante da proposta de 

ocupação do PUZRO, e um mapa de ruído com as Medidas de Minimização de Ruído, 

possíveis de implementar ao nível de Plano de Urbanização. Estas medidas foram 

definidas de modo a assegurar, ou pelo menos aproximar os níveis sonoros aos limites 

de exposição sonora estabelecidos no Regulamento de Ruído, em vigor à data do 

estudo. 

De acordo com este estudo acústico identificou-se como principal fonte sonora o tráfego 

rodoviário, designadamente o tráfego que circula nos eixos viários principais os quais 

geram níveis de ruído significativos em ambos os períodos diurno e nocturno. São eles: a 

Av. Infante D. Henrique, a Rua de Cintura do Porto de Lisboa  e a Av. Marechal Gomes 

da Costa. 

Foi ainda concluído que a linha-férrea do Norte tem também forte influência no ambiente 

sonoro da área de intervenção. 

Por outro lado, e tendo em vista a avaliação da influência do ruído com origem na 

circulação de comboios de alta velocidade na área de intervenção do PP da Matinha, a 

RAVE emitiu um Parecer que se reproduz em Anexo. 

O referido Parecer baseia-se no estudo de ruído realizado para o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da Terceira Travessia do Tejo (TTT), mais concretamente, a Ligação 

Ferroviária entre Lisboa e Madrid. Lote 3ª 2 – Troço Lisboa-Montemor (Via TTT), Sub-

Troço Lisboa-Moita/Terceira Travessia do Tejo. Este estudo considerou a realização de 

medições acústicas, a elaboração de mapas de ruído para o ano horizonte considerado 
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(2025), para os indicadores Lden e Ln e a preconização de medidas de minimização, 

quando aplicáveis. 

Os pontos de medição do ruído, objecto de medições acústicas no âmbito do EIA da TTT 

são os pontos 14, 15 e 16 do referido estudo. 

Os resultados das medições efectuadas, assim como os valores prospectivados para o 

referido ano horizonte, para os pontos de análise, encontram-se sistematizados no 

Quadro 4.15 . 

Quadro 4.15 – Valores de L den e Ln, referentes aos pontos 14, 15 e 16 para a situação  actual 
(R) e para a situação prospectivada (P) 

Ponto medição Lden (R) Lden (P) Ln (R) Ln (P) 

4 72 72 64 65 

15 74 75 66 67 

16 70 74 62 62 

 

A Figura 4.19  apresenta os mapas de ruído para o ano horizonte considerado (2025), 

para os indicadores Lden e Ln. 

  
Figura 4.19 – Extractos dos mapas de ruído para os indicadores L den e Ln, com localização 

dos pontos na proximidade do PP da Matinha 

 

Da análise dos referidos elementos conclui-se que a implementação do projecto de Alta 

Velocidade não vai alterar significativamente os níveis sonoros relativamente à situação 

actual. 
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Tal situação dever-se-á ao facto de, apesar de se perspectivar a existência no futuro de 

serviços de maior frequência, a infraestrutura será renovada e reabilitada e o material 

circulante terá características diferenciadas das actuais, menos ruidosas. 

 

4.2.4 Resíduos 

Resíduos são, segundo o Decreto-Lei n.º 152/2002 de 23 de Maio: “Quaisquer 

substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se 

desfazer, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro e em 

conformidade com a Lista de Resíduos da UE.” Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 

178/2006, aprova o regime geral de gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e a Directiva 91/689/CEE do 

Conselho. 

Os resíduos sólidos podem, quanto à proveniência, ser classificados em urbanos (RSU), 

industriais, hospitalares e outros. 

 

4.2.4.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Os RSU são resíduos provenientes das habitações e outros resíduos equiparáveis 

(comércio/serviços), definidos em 5 fileiras, em termos de materiais constituintes 

(materiais fermentáveis, vidro, papel e cartão, plásticos e metais) e em 9 fluxos, em 

termos de produtos (embalagens, pilhas, acumuladores e baterias, óleos usados, 

veículos em fim de vida (VFV), Resíduos da Construção e Demolição (RCD), resíduos 

equipamento eléctrico e electrónico (REEE), lamas de ETAR e pequenas quantidades de 

resíduos perigosos (PQRP)). 

Na área de intervenção do Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 

(DHURS) da CML (que exclui o Aeroporto de Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto e 

as áreas de Administração do Porto de Lisboa e Parque Expo), foram recolhidos no ano 

de 2006 um total de 340.357 t de RSU, correspondentes a uma população residente de 

564.657 habitantes (seguindo os censos de 2001), a que se deve adicionar uma 

população flutuante de cerca de 1.174.000 indivíduos. 
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Nos últimos 10 anos verifica-se um ligeira tendência para o decréscimo da produção de 

RSU na cidade de Lisboa, desde 380.050 t em 1997, até estabilizar abaixo das 350 mil 

toneladas a partir de 2003. 

A composição física média dos RSU de Lisboa é a que se indica na Quadro 4.16  

referente ao ano de 2005). 

Quadro 4.16 – Composição física média dos RSU de Li sboa (2005) 

Tipo de Resíduo % 

Papel e cartão 21.48 

Vidro 6.93 

Plástico 8.69 

Metais  1.85 

Materiais fermentáveis 38.71 

Outros 11.12 

Finos (<20mm) 11.22 

Total* 100 

Fonte: VALORSUL, 2005  

 

Os RSU de Lisboa são encaminhados para a VALORSUL, o Sistema de Gestão 

Integrada de RSU, que serve ainda os municípios de Amadora, Odivelas e Vila Franca de 

Xira.  

No Quadro 4.17  apresenta-se a evolução dos destinos dos RSU da cidade de Lisboa nos 

últimos 10 anos. 

Quadro 4.17 – Evolução dos destinos dos RSU da cida de de Lisboa (últimos 10 anos) 

Ano Aterro Incineração Digestão Anaeróbia Reciclagem TOTAL 

2006 59.922 238.675 5.440 36.320 340.357 

2005 33.656 258.658 3.738 32.661 328.713 

2004 69.372 248.546 - 26.360 344.278 

2003 47.348 277.172 - 21.753 346.273 

2002 37.287 293.526 - 21.421 352.234 

2001 50.007 286.100 - 21.908 358.015 

2000 39.310 301.904 - 19.748 360.962 

1999 222.687 122.160 - 14.495 359.342 

1998 359.336 - - 12.342 371.678 

1997 372.744 - - 7.306 380.050 

 

Como se pode observar, o destino “aterro”, que correspondeu até 1998 (inclusive) a 

cerca de 80 a 90% do total dos RSU produzidos em Lisboa, baixou para uns meros 10 a 
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20% a partir de 2000, essencialmente devido à entrada em funcionamento da 

incineradora de S. João da Talha, actualmente responsável por cerca de 70% do destino 

final dos RSU de Lisboa. O processo de digestão anaeróbia que tem vindo a ser aplicado 

aos resíduos orgânicos desde 2005 corresponde ainda apenas a uma pequena fracção  

do total enquanto que a reciclagem tem evoluído positivamente, quintuplicando em 10 

anos. 

No que respeita aos recicláveis verifica-se, para os anos de 2005 e 2006, uma evolução 

positiva em todos os itens excepto para pilhas, metais ferrosos e REEE, correspondendo 

o papel e cartão a mais de 50% do total, seguido do vidro (cerca de 30%) e das 

embalagens (10 a 15%) (Quadro 4.18 ). 

Quadro 4.18 – Resíduos recicláveis  

Ano Papel e 
Cartão Vidro Embalagens Pilhas Metais Ferrosos 

e REEE Pneus Madeiras 

2006 20.496 10.478 4.495 15 810 26 37 

2005 18.262 9.459 3.512 25 1.363 32 9 
Valores expressos em toneladas 

 

Na envolvente da área de intervenção do Plano os equipamentos de recolha 

indiferenciada e selectiva de materiais recicláveis encontram-se nos locais indicados no 

Quadro 4.19 . 

Quadro 4.19 – Locais com equipamentos de recolha in diferenciada e selectiva de materiais 
recicláveis na envolvente da área de intervenção do  Plano 

Equipamento Rua Junto a: Indif. Papel Vidro Embal. 

Ecoponto Armazém 23  x   

Ecoponto 
da Cintura do 

Porto de Lisboa Goodyear  x   

Vidrão Crzt c/ E. Vasconc.   x  

Eco-Ilha 
Vale Formoso 

de Baixo Carface x x   

Eco-Ilha Edifício Norte x x  x 

Eco-Ilha 
R 2 (Matinha) 

Estúdio x x  x 

Eco-Ilha Armazéns D2 x x  x 

Eco-Ilha Armazéns 33A x x  x 

Eco-Ilha CNE x x  x 

Eco-Ilha Restaurantes x x x x 

Eco-Ilha 

R 3 (Matinha) 

Civipartes x x  x 
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4.2.4.2 Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 

O movimento de renovação urbana ditado pela necessidade de melhor aproveitamento 

do solo em zonas de elevada densidade populacional, correspondendo à reorganização 

do centro das cidades, pelas mudanças tecnológicas rápidas na construção (edifícios 

inteligentes) implicando frequentes demolições, e pela deterioração dos edifícios ou 

presença de materiais perigosos (ex: amianto) a requerer modificações ou mesmo 

demolição, determina o inevitável aumento de produção de RCD. 

Em Portugal o panorama é agravado pelas condições precárias de alguns sectores da 

habitação. Nas áreas urbanas, o processo acelerado de degradação do património 

edificado em vastas zonas do “casco antigo”, nas periferias e nos bairros sociais, somado 

à quase inexistência de estímulos à reabilitação urbana, está a obrigar à demolição de 

edifícios e infra-estruturas obsoletas ou lesivas da qualidade ambiental. Por sua vez, em 

áreas industriais degradadas, a requalificação ambiental obriga a importantes 

intervenções no domínio da demolição e da descontaminação dos terrenos. 

Segundo Ruivo e Veiga (2004) em Portugal produzem-se cerca de 4,4 milhões de 

toneladas de RCD. Este valor corresponde a uma produção per capita de 0,423 

ton./hab./ano. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, os RCD são resíduos 

resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas. 

Os RCD são, na sua grande maioria, considerados inertes, no entanto, podem conter 

substâncias perigosas, é por isso importante realizar triagem eficiente nas obras de 

demolição para separar os elementos que possam conter substâncias perigosas. 

Exemplos comuns de substâncias perigosas em RCD são: pilhas, acumuladores e 

baterias, telhas de fibrocimento, óleos usados, REEE, etc… 

Na Lista Europeia de Resíduos os RCD correspondem ao capítulo 17 (Quadro 4.20 ). 
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Quadro 4.20 – Lista de Europeia de Resíduos 

Capítulo Descrição 

17 01 
betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais 
cerâmicos 

17 01 01 betão 
17 01 02 tijolos 
17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
17 01 06* misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos c/ substâncias perigosas 
17 01 07 Idem, não abrangidas em 17 01 06 

17 02 
madeira, vidro e plástico 

17 02 01 madeira 
17 02 02 vidro 
17 02 03 plástico 
17 02 04* madeira, vidro e plástico c/ substâncias perigosas 

17 03 
misturas betuminosas, 
alcatrão e prod. de alcatrão 

17 03 01* misturas betuminosas contendo alcatrão  
17 03 02  misturas betuminosas não abrangidos em17 03 01* 
17 03 03* alcatrão e produtos de alcatrão  

17 04 
metais (incluindo ligas) 

17 04 01 cobre, bronze e latão 
17 04 02 alumínio 
17 04 03 chumbo 
17 04 04 zinco 
17 04 05 ferro e aço 
17 04 06 estanho 
17 04 07 mistura de metais 
17 04 09* resíduos metálicos contaminados c/ subst. perigosas 
17 04 10* cabos c/ hidrocarbonetos, alcatrão e subst. perigosas 
17 04 11 cabos não abrangidos em 17 04 10* 

17 05 
solos (incl. escavados de 
locais contaminados), 
rochas e lamas de 
dragagem 

17 05 03* solos e rochas contendo substâncias perigosas 
17 05 04 solos e rochas não abrangidos em17 05 03* 
17 05 05* lamas de dragagem com substâncias perigosas 
17 05 06 lamas de dragagem não abrangidos em17 05 05* 
17 05 07* balastros de caminhos-de-ferro c/ subst. perigosas 
17 05 08 balastros de caminhos-de-ferro não abrangidos em17 05 07* 

17 06 
materiais de isolamento e 
construção c/amianto 

17 06 01* materiais de isolamento, contendo amianto 
17 06 03* outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
subst. perigosas 
17 06 04 materiais de isolamento n/ abrang. em 17 06 01* e17 06 03* 
17 06 05 materiais de construção, contendo amianto 

17 08 
materiais de construção à 
base de gesso 

17 08 01* materiais de construção à base de gesso contaminados por 
subst. perigosas 
17 08 02  materiais de construção  à base de gesso n/ abrang. em 17 08 
01* 

17 09 
outros resíduos da 
construção e demolição 

17 09 01* resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 
17 09 02* resíduos de construção e demolição contendo PCB 
17 09 03* outros resíduos de construção e demolição contendo subst. 
perigosas 
17 09 04 misturas de resíduos de construção e demolição não 
abrangidos em17 09 01*,17 09 02* e 17 09 03* 

(*) - resíduos considerados perigosos  

 

 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 90 de 182 

4.2.5 Ecologia e Paisagem 

4.2.5.1 Ecologia 

A ecologia das áreas urbanas não é inteiramente desprovida de interesse, como à 

primeira vista poderá parecer. Contudo, a fauna e a flora, que lhe serve de habitat, 

ocupam, naturalmente, áreas restritas, que em Lisboa têm o seu expoente máximo no 

Parque Florestal de Monsanto. 

Na Zona Oriental de Lisboa sobressaem o Parque da Belavista, a Mata de Alvalade,  a 

Mata do Vale do Silêncio, a Mata do Vale Fundão e a Mata da Madredeus, nalguns casos 

com estratos arbóreo e arbustivo bem desenvolvidos, com belos exemplares de 

Sabugueiro (Sambucus nigra), Choupo-branco (Populus alba) e Choupo-negro (Populus 

nigra), onde aves como o o pardal-comum (Passer domesticus), melro (Turdus merula), a 

andorinha-das-chaminés (Hirundo rústica), pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e a 

toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla) o encontram alimentação e abrigo. Outros grupos 

faunísticos, como mamíferos, répteis, anfíbios e peixes e invertebrados (insectos, 

aracnídeos, vermes) povoam a cidade. 

Mas, naturalmente, é o estuário do Tejo que concita a maior importância ecológica no 

contexto local,  regional e mesmo supra-regional. Devido às suas condições excepcionais 

foi criada, na sua zona superior, a Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), através 

do Decreto-lei n.º 565/76, de 19 de Julho. 

O estuário do Tejo é um dos maiores estuários da Europa e é a maior zona húmida de 

Portugal, com uma localização privilegiada para a ocorrência de diversas espécies de 

aves em números significativos quando da sua migração entre o Norte da Europa e 

África. Alberga regularmente mais de 100 000 aves aquáticas invernantes destacando-se 

a utilização da área como local de invernada ou migração por grande número de 

espécies como o pato-trombeteiro (Anas clypeata), o ganso-bravo (Anser anser), a 

marrequinha (Anas crecca), o flamingo (Phoenicopterus ruber), o alfaiate (Recurvirostra 

avosetta), o pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) e o milherango (Limosa limosa). Devido 

à sua elevada importância ornitológica, esta área é também considerada IBA (Important 

Bird Area – Estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais do planeta mais 

importantes para as aves).  

Os sapais desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico 

do sistema. As plantas de sapal mais abundantes na zona ribeirinha oriental de Lisboa 
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são Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia perennis, Polygonum maritimum, Halimione 

portulacoides e Aster tripolium. 

Estudos realizados na zona da frente ribeirinha do Parque das Nações, incidido sobre 

diversas componentes biológicas, nomeadamente sobre vegetação da zona de sapal, os 

macro invertebrados, os peixes e as aves, indicam uma tendência de melhoria do estado 

de conservação das diversas comunidades estudadas (Costa et al., 2007). 

No que respeita à fauna aquática, apesar do estuário se apresentar ainda em alguns 

locais elevados níveis de contaminação, são muito abundantes no local as taínhas 

(família Mugillidae), o biqueirão (Engraulis encrasicolus), o xarroco (Halobatrachus 

didactylus) e alguns cabozes (Gobius niger, Pomatoschistus minutus e Pomatoschistus 

microps), bem como a presença de juvenis de espécies com elevado valor comercial, 

nomeadamente de robalo (Dicentrarchus labrax), corvina (Argyrosomus regius), sargos 

(Diplodus spp.) e linguados (Solea spp.). 

Os invertebrados têm um papel de relevo na cadeia alimentar e alguns apresentam 

interesse económico. Quanto à comunidade de macroinvertebrados bentónicos do 

estuário do Tejo, ela é principalmente composta por anelídeos, moluscos e crustáceos, 

que correspondem a 90% das espécies aí existentes. Na zona ribeirinha oriental de 

Lisboa podemos encontrar a minhoca da pesca (Hedistes diversicolor) e outros 

anelídeos, a lambujinha (Scrobicolaria plana) e o búzio (Hydrobia ulvae) e vários 

crustáceos, nomeadamente isópodes, anfípodes e decápodes, como o camarão-mouro 

(Crangon crangon) e o caranguejo verde (Carcinus maenas). 

Quanto às aves aquáticas, segundo Costa et al. (2007) a evolução da densidade na zona 

do Parque das Nações nos diferentes anos de monitorização (1999-2007) mostra uma 

progressão sempre crescente, tendo triplicado durante este período. Neste local é 

comum a presença de gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus), guincho (Larus ridibundus), 

marrequinha (Anas crecca), maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa), pilrito-comum 

(Calidris alpina) e borrelhos (Charadrius spp.). São observados também com alguma 

frequência exemplares de flamingos (Phoenicopterus ruber) e de garça-real (Ardea 

cinerea). 

Neste subcapítulo procura-se ainda dar resposta à questão colocada no âmbito das 

alíneas c) e d) do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, nomeadamente 

quanto a problemas ambientais pertinentes para o Plano, em particular os relacionados 
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com todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as abrangidas 

pelo Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril (que fez a transposição para o direito interno da 

Directiva Aves e da Directiva Habitats), na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 

49/2005 de 24 de Fevereiro, bem como os objectivos da protecção ambiental 

estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o 

Plano. 

O Decreto-Lei n.º 49/2005 procede a ajustamentos e alterações ao Decreto-Lei n.º 

140/99, essencialmente para garantir a plena transposição das Directivas n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens 

(Directiva aves) e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Directiva Habitats).  

Da aplicação da Directiva Aves e da Directiva Habitats resulta a Rede Natura 2000 que é 

uma rede ecológica para o espaço Comunitário da União Europeia que tem por ”objectivo 

contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o 

Tratado é aplicável”.  

Esta rede é formada pelas zonas que constam do Quadro 4.21 . 

Quadro 4.21 – Composição da Rede Natura 2000  

Zonas Descrição 

Zonas de 
Protecção 
Especial (ZPE) 

estabelecidas ao abrigo da Directiva Aves, que se destinam essencialmente a 
garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats, listadas no seu anexo 
I, e das espécies de aves migratórias não referidas no anexo I e cuja ocorrência seja 
regular 

Zonas Especiais 
de Conservação 
(ZEC) 

criadas ao abrigo da Directiva Habitats, com o objectivo expresso de "contribuir para 
assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais (anexo I) e 
dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II), considerados 
ameaçados no espaço da União Europeia". 

 

A Reserva Natural do Estuário do Tejo integra a lista de sítios da Rede Natura com o 

enquadramento legal que se apresenta no Quadro 4.22 . 

Quadro 4.22 – Lista de Sítios da Rede Natura 2000 

Lista de sítios Enquadramento legal 

Sítio de Interesse Comunitário PTCON0009 Resolução de Conselho de Ministros nº 
142/97, de 28 de Agosto 

Zona de Protecção Especial para as Aves PTZPE0010, Decreto-Lei nº 280/94, de 5 de Novembro 
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Como se referiu anteriormente, a área de intervenção do Plano encontra-se a cerca de 2 

km a jusante do limite da Reserva Natural do Estuário do Tejo. Consequentemente, pode 

concluir-se que a área de intervenção do Plano não se encontra abrangida por zonas de 

especial importância ambiental. 

 

4.2.5.2 Paisagem 

Afirma-se, na proposta relativa à Estrutura Ecológica Municipal - Plano Verde, 

apresentada em 2 de Outubro de 2007 à Assembleia Municipal de Lisboa,  que a cidade, 

“até meados do Séc. XX, estava rodeada por uma paisagem rural viva onde 

predominavam as quintas de recreio, as hortas, os olivais e as searas integradas numa 

rede de matas e sebes de ulmeiros e oliveiras que protegiam as culturas e definiam os 

caminhos.” Desde então, refere, “o espaço urbano tem crescido casuisticamente sem 

consideração pelos elementos estruturantes daquela paisagem e sem respeitar os 

valores culturais e patrimoniais existentes”. E acrescenta, na sua análise, que: “Hoje, 

para além das barreiras naturais que limitam o espaço físico da cidade: Serra de 

Monsanto, estuário e encostas declivosas sobre a campina de Loures, cresce um anel de 

betão que a cerca e sufoca.” 

Na área de intervenção do Plano a transformação que foi operada na paisagem pelo uso 

urbano-industrial também se enquadra no diagnóstico feito anteriormente. De uma 

paisagem tipicamente rural, onde pontificavam as quintas de recreio, as hortas e os 

olivais, passou-se, no espaço de meio século, para uma paisagem fortemente 

artificializada, marcada por uma topografia em patamar – por efeito da conquista de 

terrenos ao rio através de uma vasta área de aterro e do nivelamento das encostas 

através da constituição de plataformas para a instalação de estruturas fabris - e pelo seu 

carácter industrial, onde se ressaltam os armazéns e outras infra-estruturas portuárias 

que marcam visualmente aquela zona. 

Em termos paisagísticos a área de intervenção do Plano deverá ser contextualizada na 

estrutura geomorfológica que caracteriza a Zona Ribeirinha, e que compreende três 

linhas principais: 

• A actual linha de costa resultante dos sucessivos aterros,  

• A primitiva margem do rio, alcantilada ou constituindo praias, 
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• Uma sucessão pontual de lugares dominantes de onde se vislumbram vistas 

sobre o rio e a Outra-Banda, constituindo um terceiro sistema paralelo à 

margem. 

No território da área de intervenção do Plano e sua envolvente pode observar-se a 

estrutura anteriormente descrita, nomeadamente: 

• a plataforma constituída pelos aterros, a cotas inferiores a 5 m;  

• a primitiva margem alcantilada, que chega a atingir a altitude dos 25 m; 

• os lugares dominantes, genericamente situados a montante, já na envolvente. 

Dela se pode extrair alguma diversidade ecológica e paisagística, conferida pela 

convergência de zonas de contacto água / terra, sistemas estuarino e fluviais, zonas 

planas de aterro e áreas elevadas que correspondem às antigas margens do Tejo, e, 

mais para o interior, alternâncias de áreas côncavas e áreas convexas de vale e 

cumeada.  

A sua posição junto ao estuário confere-lhe uma grande amplitude visual, mantendo uma 

forte ligação com a zona ribeirinha lisboeta, a Norte e a Sul e, na distância, como os 

municípios de Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada.  

 

4.3 Factores sócio-económicos 

4.3.1 Tecido urbano e funcionamento do território 

4.3.1.1 Introdução 

A zona oriental de Lisboa, onde se insere a área de intervenção do Plano, foi, 

tradicionalmente, uma zona de actividades industriais ainda que, durante os séculos XVII 

e XVIII tivesse decorrido um período em que predominou a instalação de quintas de 

lazer, primeiro pela nobreza e, depois, pela burguesia endinheirada.  

O século XIX marca o começo de forte industrialização da zona oriental de Lisboa. Em 

meados desse século o Poço do Bispo já era um importante centro industrial, com 

tanoarias, armazéns de vinhos, destilarias e afins. Em 1876 foi fundada a Fábrica de 

Estamparia do Braço de Prata. Até ao fim do século XIX surgiram ainda a Fábrica de 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 95 de 182 

Sabões, a Fábrica de Borracha, a Fábrica de Vidros de Braço de Prata e a Fábrica de 

Fósforos que, em 1898, empregava mais de mil operários. No início do século XX instala-

se a Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata (1904-08) e a Tabaqueira (1916), 

tendo esta última como sede, um edifício do século XIX, exemplo significativo da 

arquitectura do ferro.  

O Estado Novo marca o início da industrialização pesada da zona oriental da cidade, 

apontada para a expansão industrial no Plano de Urbanização da cidade (1938-48), da 

responsabilidade de E. de Groer. A decisão de transferir a fábrica de gás de Belém 

(essencialmente por razões que têm a ver com a realização da Exposição do Mundo 

Português de 1940) leva à escolha da zona oriental para a localização da nova fábrica de 

gás, junto ao rio, com boas ligações ferroviárias e rodoviárias, permitindo um fácil 

abastecimento e uma eficiente distribuição dos subprodutos. Entretanto a SACOR é 

fundada em 1938 e instala-se nos terrenos de Cabo Ruivo a norte da actual Av. Marechal 

Gomes da Costa (onde viria a localizar-se mais tarde a EXPO’98). O desenvolvimento do 

sector da petroquímica dá origem à criação, em 1957, da Sociedade Portuguesa de 

Petroquímica que se instala nos terrenos da Matinha em 1961. 

No último quartel do século XX começou a desenhar-se o fim deste ciclo, traduzindo-se 

numa desqualificação urbanística e funcional generalizada, onde construções industriais 

obsoletas e terrenos expectantes, coexistem com núcleos habitacionais degradados. 

Actualmente, esta vasta área apresenta um tecido urbano desqualificado e desarticulado 

com a envolvente, desaproveitando a proximidade ao rio, sendo fundamental a sua 

regeneração económica e social, para o restabelecimento da coesão territorial da zona 

oriental de Lisboa. 

Contudo, em termos de oportunidades, toda a zona que se estende entre o Braço de 

Prata e a Matinha apresenta um potencial de renovação muito elevado, não só 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), como devido à ligação ao estuário, pela desactivação 

progressiva das actividades portuárias e conectividade com o Parque das Nações. 
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4.3.1.2 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor. Opções 
estratégicas. 

Pela sua relevância para a área de intervenção do Plano, importa destacar, nos âmbitos 

territoriais de nível nacional, regional e municipal, os seguintes instrumentos de gestão 

territorial em vigor: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT-AML); 

• Plano Director Municipal (PDM). 

O PNPOT e o PROT-AML foram já objecto de enquadramento no capítulo 2. 

O PDM de Lisboa encontra-se em processo de revisão.  

Uma nova versão em elaboração, que se adequa aos princípios e orientações do PROT-

AML e cuja Carta de Conceito é a ilustrada na Figura 4.20 , procura enquadrar as 

prioridades de planeamento urbano (a desenvolver ao nível dos demais instrumentos de 

gestão territorial) no sentido de reequilibrar o sistema urbano, potenciando as 

oportunidades geradas pela criação de novos equipamentos e infra-estruturas de 

transportes, designadamente pela terceira travessia do Tejo, pela ligação da linha de 

Cascais à linha de Cintura, e pela localização do Parque Hospitalar em Marvila. 
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Figura 4.20 – Localização das novas centralidades 

(Fonte: Carta de Conceito da proposta de revisão do PDM de Lisboa) 
 

Para o efeito definiram-se áreas prioritárias de intervenção que compreendem 4 

localizações estratégicas, onde se pretendem potenciar novas centralidades no interior 

de Lisboa que articulem o modelo de desenvolvimento urbano e socioeconómico com os 

modos pesados de transporte público e façam a articulação entre as áreas de expansão 

com a área central (fundamental tanto para reequilíbrio de distribuição de funções 

centrais no sistema urbano de Lisboa, como para a regeneração da sua área central). 

As 4 novas centralidades corresponderão a pólos terciários ou equipamentos de nível 

superior e são sinteticamente descritas no Quadro 4.23 . 

 

 

 

Área de intervenção 

do Plano 
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Quadro 4.23 – Novas centralidades 

Local Descrição 

Área envolvente à 
Gare do Oriente 

área estruturada em torno da Av. Infante D. Henrique, a destinar a funções 
ligadas à logística moderna, ao terciário (tradicional e superior) e ao reforço da 
capacidade hoteleira, em articulação com a área do Parque das Nações 
(centralidade regional de inovação e internacionalização no PROT-AML). 

Parque Hospitalar 
Oriental (Marvila) 

área constituída pelo IPO (nova localização) e Hospital de Todos os Santos, 
numa zona de concentração de populações realojadas (contribuição para a 
promoção da inclusão social). 3ª Travessia do Tejo dá centralidade regional a 
Marvila, coerente com o nível de polarização a instalar. 

Entrecampos/ 
Pr.Espanha / Sete-
Rios 

pretende-se que este eixo possa corresponder à consolidação de áreas de 
concentração de terciário especializado e de serviços de telecomunicações e 
de terciário superior. 

Alcântara 

potencialidade de criação de uma nova fachada ribeirinha, aliada à 
possibilidade de ligação entre a linha de Cascais e a de Cintura,(articulada com 
a linha da Fertagus) vem aumentar o potencial de renovação desta área, e 
promover a regeneração de um tecido urbano e social desfavorecido. 

 

A área de intervenção do Plano encontra-se na confluência de duas das novas 

centralidades (área envolvente à Gare do Oriente e Parque Hospitalar Oriental). 

Para além das quatros áreas estratégicas acima referidas, a CML considera as unidades 

territoriais estruturantes indicadas no Quadro 4.24.  

Quadro 4.24 – Unidades territoriais estruturantes  

Unidade Descrição 

Áreas Históricas e 
Eixos Centrais 

enquanto pólo central da AML a área histórica central de Lisboa deve ser 
revitalizada, repovoando-a e conferindo-lhe novas funções de representação 
política, culturais, de animação, turísticas, mantendo os centros de decisão 
financeira e atraindo indústrias criativas. 

Áreas de 
Regeneração 
Urbana 

• Alto do Lumiar, (em processo de renovação urbana) 
• Coroa Noroeste (espaço fragmentado a restruturar)  
• Frente Ribeirinha (área de exclusão a recuperar, requerendo investimentos 

avultados). 

Áreas de 
Actividades 
Económicas de I&D 

articuladas com os centros universitários, equipamentos hospitalares e 
actividades e indústrias de conteúdos instaladas, constituida por quatro pólos: 
• Av. Marechal Gomes da Costa, em torno da sede da RTP; 
• Coroa Noroeste, em torno do Parque Tecnológico Lispólis; 
• Baixa Pombalina, em torno da aposta nas indústrias criativas; 
• Antiga Docapesca, através da reconversão desta área. 

 

A área de intervenção do Plano inscreve-se na segunda das unidades territoriais 

estruturantes (Áreas de Regeneração Urbana). 
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4.3.1.3 Mobilidade 

Não obstante as significativas melhorias em termos de infra-estruturação (seja ao nível 

de saneamento, da rede viária, da estrutura verde ou da recolha selectiva do sistema de 

resíduos sólidos urbanos), Lisboa mantém graves assimetrias estruturais, das quais 

releva a dicotomia centro-periferia. 

Com efeito, e apesar de algumas operações de requalificação (de que na zona ribeirinha 

a EXPO’98 é expoente máximo), em termos de parque habitacional, Lisboa caracteriza-

se por níveis de degradação muito acentuados, em particular no centro histórico, e pela 

ausência de dinamismo de um mercado de arrendamento. Como a cidade continua 

atractiva para a população jovem, em virtude da elevada e diversificada oferta de 

emprego e de ensino superior, este desequilíbrio entre o mercado imobiliário e o mercado 

de trabalho obriga à aquisição de casa própria nos subúrbios, com 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. 

Assim, como resultado da diminuição da população residente em Lisboa, sobretudo nas 

áreas mais antigas da cidade, e do aumento do emprego no sector terciário e da 

concentração de grandes equipamentos de educação e saúde, verifica-se um aumento 

constante do número de automóveis que demandam a cidade todos os dias (estimado 

em cerca de 826 mil veículos/dia), contribuindo para a degradação da qualidade do 

espaço público devido ao excesso do transporte individual. 

No que respeita mais especificamente à zona oriental da cidade, esta desenvolveu-se em 

torno da “linha do Norte” da rede ferroviária que constitui, em termos de acessibilidade, 

um eixo de extrema importância, quer para o transporte de passageiros (ligação às redes 

suburbana e nacional), quer para o transporte de mercadorias, dada a proximidade ao 

porto. Mas, não obstante a sua importância, esta infraestrutura ferroviária constitui, em 

termos físicos, uma barreira entre a malha interior da cidade e o eixo ribeirinho, 

condicionando as ligações entre estes territórios. 

Relativamente á rede rodoviária, a zona em referência dispõe de um conjunto importante 

de vias classificadas como vias de nível superior. Destacam-se neste enquadramento as 

vias que integram a Rede de Distribuição Principal (2º nível), designadamente: 
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• Av. Infante D. Henrique que estabelece o acesso para sul ao centro de 

Lisboa, a ligação ao restante eixo ribeirinho e a norte ao concelho de 

Loures, assim como ao IC2; 

• Rua de Cintura do Porto de Lisboa  

• Av. Marechal Gomes da Costa, que garante o acesso à 2ª Circular, e 

portanto à rede estruturante, estabelecendo também a ligação à Rede 

Nacional.  

• Av. Estados Unidos da América (prolongamento),  que faz a ligação com a 

rede de distribuição principal existente na zona central da cidade e 

assegura o acesso à zona Central de Chelas, às Avenidas Novas e a 

Alvalade. 

Na área de intervenção do Plano, os fluxos rodoviários são ainda efectuados pelas 

artérias periféricas a partir da distribuição das três rotundas existentes (da Av. Infante D. 

Henrique com a Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Av. EUA e Av. Marechal Gomes da 

Costa) e que promovem as ligações para norte e poente através dos eixos principais. 

 

4.3.1.4 Tráfego 

Relativamente às actuais condições de circulação rodoviária na área de intervenção do 

Plano, e de acordo com as principais conclusões do estudo de tráfego que foi elaborado 

especificamente para o PP da Matinha, verifica-se a existência de alguns nós onde as 

solicitações de tráfego estão no limiar ou se aproximam bastante da respectiva 

capacidade de acolhimento. São eles: a rotunda entre a Av. Infante D. Henrique e a Av. 

EUA 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. 

O tráfego existente na área em estudo é, em parte significativa, tráfego de 

atravessamento, pelo que os fluxos existentes são bastante sensíveis a alterações na 

rede de distribuição da cidade. 
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4.3.1.5 Transporte Colectivo 

Actualmente a área ocidental da cidade onde se insere a área de intervenção do Plano é 

servida pela rede da Carris, pelo Metropolitano, pelas redes de autocarros suburbanos e 

nacionais e pela rede ferroviária pesada, possuindo um interface de 1º Nível onde se 

efectua a articulação entre os diversos modos de transporte – Estação do Oriente. 

Apesar da profusão de modos de transporte, verifica-se que existe dificuldade em servir 

bem toda a malha urbana, através da oferta de transporte público próximo e com tempos 

de viagem atractivos, nomeadamente ao centro da cidade. Por outro lado, a sua 

descoordenação bem como a não optimização das diversas infra-estruturas existentes, 

resulta em prejuízos evidentes para o transporte público em detrimento de uma utilização 

excessiva do transporte individual (de acordo com o inquérito realizado em 2003, a taxa 

de motorização varia entre cerca de 330 veículos/1000 hab. a Sul, na zona histórica de 

Marvila e mais de 500 veículos/ 1000hab., a Norte, no Parque das Nações). 

Especificamente, na área de intervenção do Plano oferta de transporte público é 

assegurada essencialmente por um conjunto de carreiras da Carris que possibilitam a 

ligação a um conjunto importante de pontos da cidade de Lisboa, os quais possuem 

também funções de nó de articulação entre vários modos colectivos (Quadro 4.25 ). 

Quadro 4.25 – Transportes colectivos (Carris) 

Carreira Percurso 

28 Portela (Av. Descobrimentos) - Restelo (Av. Descobertas) 

718 ISEL – Amoreiras (C. Comercial) 

755 Poço do Bispo – Sete Rios 

781 (ou 210) Prior Velho – Cais do Sodré 

782 Moscavide – Cais do Sodré 

 

Em termos de rede de Metropolitano a acessibilidade a partir da área de intervenção do 

Plano pode ser feita com a combinação de outros modos de transporte às seguintes 

linhas mais próximas: 

• Linha vermelha, que estabelece a ligação entre o Oriente (Parque das Nações) e 

a Alameda. 

• Linha azul, que liga Santa Apolónia a Amadora-Este. 
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Quanto ao modo ferroviário pesado, para além da linha do Norte, com as principais 

estações na gare do Oriente e em Santa Apolónia (principais ligações nacionais), a zona 

conta ainda com a linha da Azambuja (estações em Carregado, Vila Franca de Xira, 

Alverca, Póvoa de Sta. Iria, Sacavém e Oriente), bifurcando-se em direcção a Santa 

Apolónia (terminal) ou Entrecampos (terminal em Alcântara-Terra). 

 

4.3.1.6 Estacionamento público 

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

urbanos/regionais, 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 público, em 

particular no centro da cidade, bem patente durante a primeira metade da década de 90. 

Entretanto, a par da introdução de 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), e da construção de estacionamentos 

no interior do lote em quase todos os novos edifícios (em conformidade com a capitação 

estabelecida no RPDM), na zona central de Lisboa foram criados cerca de 42 mil lugares 

de estacionamento na via pública tarifados, 2 mil lugares em parques públicos em 

estrutura e cerca de 7 mil em parques de longa duração. 

Em resultado destas melhorias, os problemas de estacionamento que se verificavam no 

início dos anos 90 encontram-se significativamente atenuados, excepto nas zonas de 

maior actividade terciária e nas zonas residenciais mais antigas da cidade de Lisboa. 

 

4.3.1.7 Terceira travessia do Tejo 

O Decreto n.º 1/2007 de 25 de Janeiro, (que revoga o Decreto n.º 17/95 de 30 de Maio), 

estabelece um conjunto de medidas preventivas destinadas a viabilizar a terceira 

travessia do Tejo no eixo Chelas-Barreiro nas áreas delimitadas nas plantas anexas ao 

decreto, de que a Figura 4.21  reproduz a que corresponde ao encontro na margem 

direita em Lisboa, onde ficam sujeitas pelo prazo de dois anos, prorrogável por prazo não 
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superior a um ano, a prévia autorização da REFER e da CCDR-LVT os seguintes actos e 

actividades:  

a) Criação de novos núcleos populacionais; 

b) Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

c) Instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

d) Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno. 

 

Como se pode observar, área de intervenção do Plano interfere a poente com a área 

delimitada por este diploma. 

Segundo o artigo 2º do mesmo decreto, as câmaras municipais não podem, sob pena de 

nulidade, conceder quaisquer licenças ou autorizações relativas aos actos e actividades 

identificados no número anterior sem que estejam concedidas as autorizações no mesmo 

 

Figura 4.21 – Área delimitada correspondente à faix a de protecção do traçado 
preliminar da Terceira Travessia do Tejo no eixo Ch elas-Barreiro 

Área de intervenção 

do Plano 
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previstas. Ainda, segundo o art.º 4º, a intervenção projectada que o decreto visa 

salvaguardar deve ser tida em consideração na elaboração e revisão de todos os 

instrumentos de gestão territorial com incidência na área delimitada. 

Na margem Norte a ponte chega a Lisboa segundo um alinhamento sobre o extremo 

Norte do Terminal de Contentores de Santa Apolónia e o traçado ferroviário prossegue 

próximo do Bairro da Madre de Deus, bifurcando depois quer na direcção do vale de 

Chelas quer para Norte. As amarrações são iniciadas em viadutos que partem da ponte, 

com desnivelamentos para a inserção na Linha de Cintura (convencional) e na Linha do 

Norte (convencional e alta velocidade), assegurando nesta linha a acessibilidade às 

estações de Braço de Prata e Gare do Oriente. 

A terceira travessia do Tejo consta do PROT-AML aprovado em 2002 que explicitamente 

refere que “a travessia Chelas–Barreiro deverá possibilitar o atravessamento rodoviário e 

ferroviário”, sem definir um horizonte de concretização de cada uma das duas 

componentes, e considerando a ligação ferroviária como prioritária. 

No que se refere à componente rodoviária, a sua justificação fundamenta-se nas 

características actuais do funcionamento do território da AML, e do seu sistema de 

transportes, que provocam um desequilibro nos fluxos de entrada e saída de Lisboa para 

a margem sul, com grande concentração de fluxos rodoviários na zona ocidental, onde 

conflui o tráfego da Ponte 25 de Abril, da EN6, da A5 e do IC19, e na na zona Norte, 

onde conflui o tráfego da Ponte Vasco da Gama, da EN10, A1 e A8, originando 

problemas de congestionamento com especiais reflexos no eixo Norte-Sul.  

Deste modo, admite-se que a ponte Chelas–Barreiro (Terceira Travessia do Tejo) venha 

a produzir efeitos cruzados nos fluxos actuais, com alterações significativas de trajectos e 

no sistema de actividades, assim como desvio modal para o caminho-de-ferro, resultante 

da melhoria do sistema ferroviário da travessia do Tejo. 

A CML tem em estudo uma proposta de rede viária estratégica que contempla a 

componente rodoviária da Ponte Chelas–Barreiro, cujo acesso na margem Norte se 

configura como equivalente ao eixo Norte–Sul, na zona oriental da cidade, como se pode 

verificar na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 – Proposta de rede viária estratégica e m estudo no âmbito da revisão 

do PDM de Lisboa 
(Fonte: LNEC, 2008 e Google Earth) 

 

De acordo com esta concepção a CML considera que a opção rodo-ferroviária Chelas–

Barreiro se encaixa de uma forma coerente com a estrutura viária reticulada prevista para 

Lisboa (e em grande parte já efectuada), dando continuidade ao eixo longitudinal 

A1/Central de Chelas/Barreiro, em contraponto com o outro eixo longitudinal A8/Eixo 

Norte–Sul/Ponte 25 de Abril. Desta forma espera-se obter uma redistribuição mais 

equilibrada dos tráfegos, atenuando substancialmente as actuais assimetrias regionais, 

reduzindo os tráfegos nas Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, melhorando a repartição 

dos tráfegos com destino a Lisboa e à zona da AML–Norte, e proporcionando reserva de 

capacidade na Ponte Vasco da Gama para os tráfegos do Novo Aeroporto de Lisboa. 

No que se refere à área de intervenção do Plano, a componente rodoviária da terceira 

travessia do Tejo proporcionará uma alternativa (mais favorável) a qualquer das actuais 

travessias. 
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4.3.1.8 Porto de Lisboa 

A convivência entre um porto eficiente e competitivo e um território qualificado sob os 

pontos de vista urbano e ambiental na sua ligação à água, deverá estar na base de um 

novo paradigma da relação Cidade-Porto. 

De acordo com o Plano Estratégico para o Porto de Lisboa, esta infra-estrutura é uma 

componente determinante do sistema portuário e da competitividade nacional. Assume-

se como um porto de âmbito nacional e ibérico, mas desempenhando um papel 

determinante ao serviço da população e da economia da AML. Neste plano estratégico 

propõe-se a adequação do desenvolvimento da componente de carga contentorizada, a 

manutenção da componente dos granéis alimentares, atendendo ao seu carácter 

estratégico para o abastecimento do País e o desenvolvimento da componente turismo 

de cruzeiros e recreio náutico, que se mostra importante para a afirmação da região de 

Lisboa como destino turístico. 

O aumento da movimentação de contentores no Porto de Lisboa, terá que ser 

conseguido à custa da construção de novas instalações, para o que se estão a 

desenvolver estudos para as principais localizações alternativas potenciais (Trafaria, 

Caxias e Barreiro/ Mar da Palha). No caso dos terminais de contentores localizados em 

Sta. Apolónia/Xabregas, apenas para o Terminal de Contentores de Santa Apolónia 

(TCSA)  se admite uma expansão para além dos seus limites físicos actuais, por avanço 

da frente marginal de actuais concessões dos terminais multiusos do Beato e do Poço do 

Bispo, mas mantendo sempre significativas restrições nos calados da navegação, 

contrárias à tendência de crescimento da dimensão dos navios a servir. 

Em todo o caso, e apesar do Porto de Lisboa ser uma infra-estrutura muito importante 

para a região de Lisboa, não se prevê a sua expansão para Norte de Santa Apolónia. 

 

4.3.2 Património 

Os grandes equipamentos religiosos e de quintas de veraneio da aristocracia, que 

constituem hoje uma herança relevante da zona oriental de Lisboa no que se refere ao 

património arquitectónico, remontam aos séculos XVII e XVIII.  

A industrialização, que se inicia ainda no século XIX, traduz-se na adaptação de 

construções existentes a novos usos (instalação de indústrias em conventos e de 
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habitações em pátios e em partes de antigos palácios), na construção de unidades fabris 

e no surgimento de diferentes tipos de ocupações - da vila operária, à construção 

abarracada. 

Concretamente, a Quinta da Matinha (anteriormente denominada Quinta do Braço de 

Prata e propriedade do Marquês de Belas) parece ter tido uso industrial desde o fim do 

século XIX. Com efeito, existem referências relativas ao fabrico de cortiça desde 1887 

(conforme Arquivo de Obras da CML - Proc. n.º 2536/887, P.O. 32021). 

Com a escolha da zona oriental de Lisboa para concentração da industria pesada, o 

Estado decidiu transferir para aí a Fábrica de Gás de Belém, para o que entregaria às 

Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE) cerca de 4 ha de terra na margem 

do rio que, por considerarem a área insuficiente, optaram por adquirir a Quinta da 

Matinha. Os trabalhos de aterro na margem do rio, a cargo do Porto de Lisboa, 

começaram em 1938, com areia transportada da outra margem e terras provenientes das 

terraplenagens realizadas na Quinta da Matinha. Ao mesmo tempo foram demolidos 

diversos edifícios e árvores da quinta, tendo sido mantidas algumas edificações (como 

uma das casas para habitação dos técnicos e um imóvel para armazém). 

A Fábrica de Gás da Matinha começou a sua laboração, em regime experimental, em 

Novembro de 1943, sendo a sua capacidade de produção diária de 75.000 m3 de gás 

extraído da hulha, após sucessivos atrasos devido às dificuldades de abastecimento, 

criadas pela II Guerra Mundial que entretanto eclodira. Seria oficialmente inaugurada a 8 

de Janeiro de 1944, ocupando 4 dos 20 hectares. 

Para além das instalações de produção, existiam reservatórios de água, poços artesianos 

e dois sistemas subterrâneos de abastecimento de água (assegurando o funcionamento 

normal e o serviço de combate a incêndios), uma subestação eléctrica (garantindo o 

funcionamento das instalações da fábrica e a sua iluminação), e também uma destilação 

de alcatrão (onde lhe seriam retirados subprodutos como benzol, óleos fenólicos, óleos 

pesados, naftalina, etc. e onde era produzido alcatrão para estradas). 

Devido ao aumento do consumo de gás, a CRGE procedeu a diversas ampliações das 

instalações da fábrica da Matinha. Em Janeiro de 1948 entrava em funcionamento a 

primeira extensão da fábrica, permitindo uma produção diária de 100.000 m3 de gás, e 

cujos trabalhos incluíram a montagem do segundo gasómetro, de 40.000 m3. Com a 

segunda extensão da fábrica entrava em laboração a primeira linha de produção de gás 
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de água carburado em Novembro de 1948, seguindo-se a segunda linha em Fevereiro de 

1949. Após a entrada em funcionamento da terceira extensão da fábrica - 1ª fase em 

Outubro de 1951 e 2ª fase em Novembro de 1954 - a capacidade de produção diária da 

Matinha passou para 260.000 m3 de gás. Em 1955/56 foi montado o terceiro gasómetro, 

com capacidade de 100.000 m3, e em Abril de 1957, com a entrada em funcionamento da 

terceira linha de produção de gás de água carburado, elevava-se a capacidade de 

produção diária para 290.000 m3. Em Fevereiro de1958 entrou em funcionamento no 

edifício do gás de água carburado, a aparelhagem que permitia o cracking do gás de 

refinaria.  

Em 1961, surgia um novo complexo industrial entre a Quinta da Matinha e a refinaria da 

SACOR, produzindo amoníaco, hidrogénio e gás de cidade, e a CRGE cessou a 

produção de gás a partir da destilação de carvão, passando a distribuir gás produzido 

pela Sociedade Portuguesa de Petroquímica.  

Em 1967 terminou a produção no edifício do gás de água carburado, no mesmo ano em 

que se procedia à montagem do quarto gasómetro, de 40.000 m3.  

Finalmente, em 1984, foram instaladas as fábricas de ftalatos e anidrido ftálico. 

Desde a inauguração em 1944, as instalações cresceram significativamente, expandindo-

se para Norte, respondendo a novas necessidades industriais e tecnológicas. A área 

inicial da fábrica foi ficando sobretudo reservada para escritórios, serviços administrativos 

e de apoio, emissão para a rede e armazenamento de gás. 

Em seguida transcreve-se o ponto de vista de M. Fátima Jorge expresso no documento 

intitulado “Fábrica de Gás da Matinha - instalações do gás de água carburado. Proposta 

de intervenção museológica” (in http://apai.cp.pt/revista2/fabrica.pdf): 

 “A Fábrica da Matinha foi planeada de forma racional, formando um conjunto urbano 

coerente, onde edifícios, parques para matérias primas, redes de infraestruturas, vias de 

comunicação e áreas verdes coexistiam num local onde se incluiam actividades 

produtivas, administrativas e serviços de apoio. 

Do ponto de vista construtivo, esta racionalidade também esteve presente, tendo as 

instalações recorrido às mais modernas tecnologias da época. A fábrica tinha de ser 

concluída num curto período de tempo (17 meses), e foram adoptados processos 

construtivos que poderiam responder ao vasto programa, de forma eficiente e expedita. 

Os materiais adoptados (estruturas metálicas, betão armado, tijolo) são assumidos na 
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composição exterior das várias edificações, tendo a uniformização das técnicas 

construtivas e o recurso a elementos pré-fabricados contribuído para acelerar o projecto 

da fábrica e a sua construção. 

A concepção de formas perfeitas e funcionais está particularmente representada nos 

impressionantes gasómetros. Constituíam exemplos mais recentes, mas também 

interessantes, algumas das instalações no lado Norte (junto à vedação do recinto), e 

instalações da fábrica de anidrido ftálico, que assumiam a forma de esculturas de tubos 

metálicos e enormes chaminés, demarcando a paisagem, entretanto demolidos. 

A Fábrica de Gás da Matinha constitui um importante conjunto que testemunha a 

evolução dos diversos tipos de fabricação de gás e de aproveitamento de subprodutos 

dos últimos 55 anos, e que se torna ainda mais significativo se tivermos em conta que 

anteriores fábricas e instalações ligadas ao abastecimento de gás a Lisboa não 

subsistiram.” 

 

4.3.3 Sócio-Economia 

4.3.3.1 População 

A área de intervenção do Plano, muito embora se integre numa das freguesias mais 

populosas de Lisboa - a freguesia de Marvila, que contava no censo de 2001 com cerca 

de 39 mil habitantes - apresenta-se muito desertificada em virtude da ocupação industrial 

(e do consequente abandono da maior parte do seu território). O escasso uso residencial 

limita-se praticamente à parte setentrional da rua do Vale Formoso de Baixo. 

A unidade do censo de 2001 correspondente à secção 7056 é praticamente coincidente 

com a área de intervenção do PP da Matinha (Figura 4.23 ), excepto no seu extremo SW, 

que engloba um aglomerado tão ou mais significativo quanto o que integra a área de 

intervenção do PP da Matinha. Para essa unidade está atribuída cerca de 650 habitantes. 

Pode pois concluir-se que na área de intervenção do Plano habitarão escassas centenas 

de habitantes. 
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Figura 4.23 – Unidade do censo de 2001 corresponden te à secção 7056 e área de 

intervenção do PP da Matinha. 

 

Na “Planta de Delimitação da Cidade de Lisboa em Unidades Agregadas e 

Análise/Freguesias” (Departamento de Planeamento Estratégico, CML, 2006), adaptada 

do estudo “Mercado Imobiliário na Área Metropolitana de Lisboa” (2004), coordenado 

Prof. Costa Lobo, a área de intervenção do Plano integra-se na Unidade Agregada (UA) 

“Nordeste”, (que engloba as freguesias de Marvila, e de Santa Maria dos Olivais) e na 

Unidade Análise Marvila” (que divide a freguesia do mesmo nome com a Unidade Análise 

“Chelas”) (Figura 4.24 ).  
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Figura 4.24 – Planta de Delimitação da Cidade de Li sboa em Unidades Agregadas e 

Análise/Freguesias 
(Fonte: DPE, CML, 2006) 

 

Entre 1991 e 2001, o aumento populacional na AML foi de 5,6%. Lisboa, no entanto, 

registou a maior perda populacional, com -14,9%, correspondente a cerca de 98.000 

habitantes. A freguesia de Marvila, onde se insere a área de intervenção do Plano, bem 

como a UA Nordeste acompanharam esta tendência, com a perda de 19% da população.  

Esta situação apenas em parte pode ser explicada pela evolução das variáveis 

demográficas nas últimas décadas, que evidenciam, para a cidade de Lisboa, uma 

tendência de diminuição da taxa de natalidade (de 10,9‰ em 1983 para 9,9‰ em 2001) 

e um aumento da taxa de mortalidade em virtude do envelhecimento da população (de 

12,4‰ em 1983 para 14,4‰ em 2001, conduzindo a um saldo fisiológico globalmente 

negativo. Na UA Nordeste verifica-se para a década 1991-2001 um saldo praticamente 

nulo. 

Área de intervenção 

do Plano 
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Como consequência, Lisboa exibe uma pirâmide etária invertida, em que a percentagem 

de idosos com mais de 65 anos passou de 14,3% em 1981, para 18,8% em 1991, e para 

23,6% em 2001, ao mesmo tempo que os jovens de menos de 15 anos passam de 

18,9%, em 1981, para 14,2% em 1991 e para 11,6% em 2001. 

 

4.3.3.2 Educação e equipamentos escolares 

No referente ao nível de instrução da população residente no concelho caracterizada 

através dos dados censitários de 1991 e 2001, sublinhe-se o peso elevado dos níveis de 

qualificação pós-ensino secundário (incluindo naturalmente o ensino superior) no 

concelho de Lisboa (perto dos 30% e apenas superado pelo concelho de Oeiras e 

próximo do de Cascais, mas francamente acima dos restantes concelhos da Grande 

Lisboa) e com evolução muito positiva entre aqueles dois censos. 

Os números atrás referidos para a população de Lisboa reflectem-se na população em 

idade escolar, que observou uma queda muito acentuada em todos os graus de ensino, 

desde o pré-escolar ao secundário, revelando nos 20 anos inter-censitários em apreço 

perdas na ordem dos 60%. Contudo, e como é evidente, devido à sua oferta educativa e 

ao facto de muitas crianças e jovens acompanharem o movimento diário pendular 

(residência-emprego) dos seus país, as escolas de Lisboa recebem um número muito 

significativo de residentes fora do concelho. 

Por outro lado é necessário colmatar as principais carências de equipamentos de 

proximidade resultante do casuísmo das operações de licenciamento em Lisboa. Com 

efeito, existe hoje um aparente paradoxo na cidade de Lisboa que, como se referiu, tem 

vindo a perder população nas últimas décadas, mas que mantém graves défices de 

equipamentos escolares, quer em quantidade, quer em qualidade. 

De acordo com a Carta Educativa de Lisboa que, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 

7/2003, visa assegurar a adequação da rede de equipamentos de educação e ensino às 

ofertas educativas que é necessário satisfazer no espaço concelhio, uma das estratégias 

do actual executivo camarário baseia-se na promoção da formação e da educação 

através da construção de uma rede integrada de equipamentos. Assim, face às novas 

dinâmicas demográficas, a oferta de escolas tem que ser ajustada às necessidades dos 

alunos e das suas famílias, tendo como paradigma a cidade requalificada ao nível dos 

seus distintos bairros, acessível e atractiva para a classe média e para os jovens 
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residentes, equipada e infra-estruturada para o futuro, melhorando desta forma a 

qualidade de vida dos seus cidadãos e contribuindo para o aumento da sua coesão social 

e competitividade. 

De acordo com a Carta Educativa de Lisboa, o balanço oferta-procura (projecção para 

2008) para o conjunto dos Agrupamentos que constituem UA Nordeste revela apreciáveis 

folgas de capacidade em todos os níveis de educação e ensino para a rede escolar 

existente (considerando as capacidades máximas nominais dos equipamentos actuais).  

Na Figura 4.25  apresenta-se a distribuição da rede de escolas públicas nas imediações 

da área de intervenção do Plano. 

 

 
Figura 4.25 - Distribuição da rede de escolas públi cas nas imediações da área de 

intervenção do Plano 
(Fonte: Carta Educativa de Lisboa; Google Earth) 
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4.3.3.3 Actividades económicas e emprego 

Segundo o estudo “Desenvolvimento e Competitividade Urbana de Lisboa” coordenado 

pelo Prof. José Augusto Mateus, o sector empresarial com mais peso em Lisboa é o do 

comércio que representava 36.2% do número de empresas existente em Lisboa em 

2002, logo seguido dos serviços prestados a empresas, com 20.7% das empresas 

existentes e que é simultaneamente o mais dinâmico em termos de actividade 

empresarial, representando 38.7% das novas empresas criadas em 2003. 

Em termos de emprego a ordem inverte-se, com o comércio a quedar-se em 2º lugar com 

22% e as empresas de serviços a empresas a liderar com 31%. Seguem-se os sectores 

de utilities e logística, serviços às famílias, indústria, alojamento e alimentação e 

construção. 

Não existem disponíveis dados relativos à área de intervenção do Plano. 

 

4.4 Evolução provável caso não se efective o Plano (“cenário zero”) 

Como já foi atrás referido, a área de intervenção do Plano, foi marcada por uma forte 

industrialização que se reforçou durante o período do Estado Novo com a instalação da 

nova fábrica de gás no início da década de quarenta e o desenvolvimento do sector da 

petroquímica, em 1961, nos terrenos da Matinha. 

No último quartel do século XX começou a desenhar-se o fim deste ciclo, traduzindo-se 

numa desqualificação urbanística e funcional generalizada, onde construções industriais 

obsoletas e terrenos expectantes, coexistem com núcleos habitacionais degradados. 

Actualmente, esta vasta área 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. 

Infelizmente essa situação caracteriza muitas regiões industrializadas do Globo que, por 

razões várias, como sejam o uso de tecnologias tornadas obsoletas, a inexistência de 

controlo na deposição de resíduos, o desenvolvimento das actividades industriais sem 

adequada fiscalização por parte das autoridades e ausência de investimentos na 

remediação dos problemas, quando entraram em declínio criaram elevados “passivos 
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ambientais”. Estes sítios, designados na literatura anglo-saxónica de “brownfields” (por 

oposição a “greenfields”), após a cessação da actividade industrial, não foram objecto de 

tratamento e, especialmente em áreas urbanas, requerem intervenção para os 

requalificar para futuro redesenvolvimento. 

Os países mais desenvolvidos da UE têm uma abordagem sistemática de identificação 

dos “brownfields”. A título de exemplo refira-se que, no final do século XX, na Alemanha 

estavam contabilizados 362.000 sítios, enquanto na França o número estimado situava-

se entre 200 e 300 mil e na Holanda e Reino Unido rondaria os 100 mil. Estimativas 

globais para sítios contaminados a nível da União Europeia apontam para mais de 

325.000 sítios contaminados, dos quais 80.700 já foram objecto de remediação (a que se 

somarão quase dois milhões de sítios potencialmente contaminados já identificados e 

cerca de três milhões de sítios com actividades potencialmente contaminantes). 

Nestes países são postas em prática políticas favorecendo o redesenvolvimento dos 

“brownfields” em detrimento do uso dos “greenfields” como forma de incentivar a sua 

descontaminação. 

Naturalmente que o financiamento do redesenvolvimento de propriedades cujo uso está 

dependente da presença de substâncias perigosas no solo e/ou águas subterrâneas é 

também uma oportunidade do negócio, que se fundamenta na perspectiva do retorno 

financeiro que pode resultar da devolução ao uso urbano, comercial ou industrial dessa 

parcela de terreno contaminada após adequada requalificação ambiental. 

Deste modo os terrenos afectados por pesados “passivos ambientais” não deverão ser 

apenas vistos como um problema, mas sim como um valor económico, ainda mais 

elevado quando beneficiam de uma localização privilegiada, como no caso em referência. 

Mas para isso é necessário que todos os intervenientes (proprietários, compradores, 

administração central e local, entidades regulamentadoras e cidadãos) estejam de facto 

interessados em resolver o assunto “brownfields” facilitando o seu redesenvolvimento 

responsável. 

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 um qualquer retorno financeiro. 
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Deste modo pode concluir-se que a evolução provável da área de intervenção do Plano 

na ausência da sua efectivação consistiria em prolongar a agonia de um tecido urbano 

desqualificado e desarticulado com a envolvente, adiando a sua regeneração económica 

e social, fundamental para o restabelecimento da coesão territorial da zona oriental de 

Lisboa. 
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5. Efeitos ambientais decorrentes da aplicação do P lano  

Este capítulo tem como objectivo analisar os eventuais efeitos significativos no ambiente 

decorrentes da aplicação do Plano, de curto, médio e longo prazos, permanentes e 

temporários, positivos e negativos, considerando os factores ambientais relevantes, 

dando especial atenção àqueles que, em função da caracterização do ambiente 

efectuada no capítulo anterior, se considerou serem mais importantes, e que o Plano, 

dadas as suas características, mais interfere ou altera. 

Os efeitos foram classificados da seguinte forma: 

• Sentido – Positivo, quando existe algum efeito benéfico nos componentes 

ambientais. Negativo, no caso contrário. Nulo, quando não existem efeitos; 

• Duração – Permanente ou Temporário, de curto, médio a longo prazo, 

dependendo do tempo de incidência; 

• Probabilidade de ocorrência, nomeadamente certo, muito provável, provável, 

improvável e incerto; 

• Significância – Em três graus: muito significativo; significativo; pouco 

significativo. 

 

5.1 Factores físicos 

5.1.1 Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia 

Os efeitos de natureza geológica e geotécnica que são susceptíveis de virem a ocorrer 

com a implementação do Plano podem ser agrupados nos seguintes itens: 

• instabilização de terrenos com comportamento geotécnico deficiente 

• interferência com águas subterrâneas 

• depósito dos materiais escavados 
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5.1.1.1 Instabilização de terrenos de comportamento geotécnico deficiente 

Com a implementação do Plano a modelação dos terrenos irá introduzir alterações 

topográficas que se traduzirão em escavações e aterros que poderão atingir a altura da 

ordem da dezena de metros. Estas alterações geram, por parte das formações 

geológicas interessadas, respostas diferenciadas, consoantes as suas características 

geotécnicas. 

As características geotécnicas dos materiais aluvionares descritas no capítulo x são 

sobejamente conhecidas, podendo ser caracterizadas globalmente como exibindo um 

comportamento geotécnico muito deficiente. Acresce o facto de que as fronteiras entre os 

depósitos aluvionares e os antropogénicos (aterros e outros) não são fáceis de 

determinar dada a interpenetração e a similitude de algumas das suas composições 

mineralógicas e granulometrias.  

Ao serem solicitadas, em termos gerais, por sobrecargas muito severas, e para mais, 

havendo a movimentação intensa e extensa de equipamentos pesados, é de esperar, por 

parte das referidas formações, uma resposta insatisfatória em termos geotécnicos. Em 

consequência, admite-se que, em determinadas situações, possam ocorrer 

assentamentos (que tanto podem assumir carácter pontual como se revelarem extensos 

e significativos à escala da obra) ou mesmo rotura dos terrenos, em face da fraca 

capacidade resistente que os mesmos oferecem. 

Na perspectiva de se verificarem os fenómenos atrás descritos, na ausência de medidas 

adequadas e tomadas atempadamente, são de temer acidentes de maior ou menor 

gravidade, com os consequentes prejuízos para a obra, para os trabalhadores e para a 

estabilidade global dos terrenos circundantes e das edificações vizinhas.  

Considera-se que só um conveniente estudo geotécnico poderá estabelecer as medidas 

adequadas para prevenir as situações que se enquadram no panorama atrás descrito. 

Já no que respeita às formações do substrato considera-se que as suas características 

geotécnicas são favoráveis à estabilidade do maciço, desde que sejam asseguradas 

todas as normas estipuladas nas soluções técnicas a adoptar no que respeita a 

inclinações, tendo em atenção, em particular, os requisitos necessários ao adequado 

escoamento superficial das águas pluviais e as condições e características de 

estabilidade dos solos. 
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5.1.1.2 Interferência com águas subterrâneas 

Dado que algumas construções irão exigir profundidades de escavação da ordem da 

dezena de metros parece evidente que não será possível evitar a interferência com 

águas subterrâneas, designadamente as que se encontram instaladas nas formações 

não consolidadas.  

Na eventualidade de se produzirem rebaixamentos importantes e em face das já referidas 

deficientes características geotécnicas dos terrenos admite-se que seja necessário 

implementar soluções e técnicas construtivas que impeçam a propagação dos efeitos dos 

assentamentos e eventual rotura para áreas vizinhas. 

Por outro lado é de recear que o afluxo de águas subterrâneas seja, em certos locais, 

muito intenso, dificultando as condições de avanço das obras.  

 

5.1.1.3 Depósito dos materiais escavados 

As construções que se pretendem implantar irão gerar a escavação de muitos milhares 

de metros cúbicos de terras, que terão de ser levadas a depósito caso não possuam 

características geotécnicas que permitam a sua integração em aterro e, em termos 

gerais, na modelação dos terrenos.  

Como se sabe o destino privilegiado das terras provenientes de escavações nas 

principais obras da cidade de Lisboa tem sido a Margem Sul do Tejo, mais 

concretamente alguns dos areeiros abandonados do concelho do Seixal.  

Independentemente da deficiente qualidade de tratamento dos depósitos de terras que se 

têm vindo a verificar nesses locais, e que urge melhorar e ainda que se trate de uma 

solução tecnicamente exequível, deve ter-se ainda em consideração o impacte que este 

tipo de destino tem tido e continuará a ter no sistema rodoviário regional, em particular na 

ponte 25 de Abril.  

 

5.1.1.4 Conclusões 

Em termos gerais considera-se que os efeitos nos factores ambientais de natureza 

geológica decorrentes da aplicação do Plano são negativos, temporários, de curto prazo, 

prováveis e pouco significativos. 
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5.1.2 Solos 

5.1.2.1 Qualidade do Solo 

Até muito recentemente a problemática da contaminação dos solos prendia-se, quase 

que exclusivamente, com a sua utilização como suporte da actividade agrícola, 

ecossistema natural e fonte de produção alimentar. O ambiente urbano, onde a maioria 

da população actualmente reside, e toma contacto directo com este, era praticamente 

negligenciado. Mas o meio físico e químico das zonas urbanas está profundamente 

afectado por todo o tipo de actividade humana, agravado pela construção não sustentável 

e pelo manuseamento de produtos industriais e outros. Deste modo as características 

dos solos em meio urbano ou suburbano encontram-se frequentemente alteradas como 

resultado de mistura com materiais de enchimento, resíduos com elevadas 

concentrações de metais pesados, compostos químicos orgânicos e outros resíduos 

industriais.  

O “histórico” de ocupação dos terrenos nas áreas urbanas é, por vezes, difícil de 

inventariar visto que muitos dos registos de ocupação industrial do passado se encontram 

mascarados devido ao contínuo crescimento demográfico que leva à necessidade de 

reocupação dos terrenos, para fins urbanos ou outros. Trata-se de uma preocupação 

relevante para as autoridades locais que se debatem frequentemente com a necessidade 

de definir o estado de contaminação dos terrenos sob sua jurisdição para efeitos de 

planeamento urbanístico. 

É por isso que as operações de planeamento urbanístico são frequentemente uma 

oportunidade (e, em muitos casos a única forma) de detectar e avaliar a contaminação 

dos terrenos e promover a sua remediação, devolvendo-as ao uso urbano em condições 

seguras. 

Pelas razões expostas a implementação do Plano terá um profundo impacte positivo na 

qualidade do solo da área de intervenção na medida em que se propõe garantir a sua 

descontaminação. 
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5.1.2.2 Incremento da capacidade de infiltração e retenção dos solos 

A capacidade de infiltração e retenção dos solos foi severamente limitada pelos usos 

anteriores do solo, nomeadamente com a imposição de áreas impermeabilizadas, os 

processos de compactação e selagem dos solos, a perda de matéria orgânica, etc... 

Por sua vez, com a implementação do Plano, surgirão novas impermeabilizadas 

resultantes da construção das novas edificações, arruamentos ou zonas pavimentadas. 

Contudo, por forma a compensar a área impermeabilizada está prevista a implantação de 

sistemas que levem à optimização da conservação do solo e à maximização da retenção 

de água, nomeadamente através da recolha, drenagem e subsequente infiltração ou 

retenção de águas pluviais. 

Por outro lado, toda a Estrutura Ecológica Urbana, e o Sistema Parque, em particular, 

promoverá uma ampla infiltração e retenção da água nos solos cumprindo plenamente as 

funções que lhe estão destinadas, enquanto elemento do subsistema Húmido da 

Estrutura Ecológica Fundamental. 

 

5.1.2.3 Conclusões 

Em termos gerais considera-se que os efeitos na qualidade do solo e na capacidade de 

infiltração e retenção do solo decorrentes da aplicação do Plano são positivos, 

permanentes, ou de longo prazo, certos e muito significativos. 

 

5.1.3 Água 

A drenagem superficial foi profundamente alterada pelos usos anteriores do solo, 

nomeadamente com a imposição de plataformas e taludes que não tiveram em conta a 

necessidade de estabelecer as condições adequadas para uma conveniente circulação 

da água à superfície. Por outro lado, o estabelecimento de amplas áreas 

impermeabilizadas favoreceu o escoamento superficial em detrimento da infiltração e, 

consequentemente, a ocorrência de fenómenos de erosão dos terrenos. 

A implementação do Plano terá, por isso, que restabelecer as condições necessárias 

para um adequado funcionamento da drenagem superficial, garantindo, ao mesmo 

tempo, a redução do risco de inundações. 
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Por outro lado, e como já foi referido, por forma a compensar a área impermeabilizada 

resultante da construção das novas edificações, arruamentos ou zonas pavimentadas o 

sistema de drenagem pluvial deverá adoptar soluções técnicas que promovam a 

infiltração da água no subsolo, nomeadamente através de bacias de retenção e poços de 

infiltração e de outras soluções técnicas que promovam o armazenamento das águas 

pluviais no interior da área de intervenção, para reutilização.  

Em termos gerais considera-se que os efeitos na água decorrentes da aplicação do Plano 

são positivos, permanentes, ou de longo prazo, muito prováveis e significativos, desde 

que acompanhados pelas medidas de minimização que se desenvolverão em capítulo 

subsequente. 

 

5.2 Qualidade do Ambiente 

5.2.1 Clima urbano e Qualidade do ar 

A situação que existe actualmente na área de intervenção do Plano é uma situação com 

implicações negativas em termos de conforto e saúde pública devido à reduzida 

cobertura vegetal e às extensas áreas impermeabilizadas, contribuindo para o aumento 

da absorção da radiação solar e, consequentemente, da temperatura. 

Como foi referido anteriormente, a frente ribeirinha é a área da cidade afectada com mais 

frequência pelas brisas do Tejo e do Oceano, as quais constituem um importante factor 

de arrefecimento da atmosfera urbana, durante o Verão.  

Por esse motivo, uma das principais preocupações do Plano é a de permitir a livre 

circulação das brisas na área de intervenção através de um adequado ordenamento das 

construções, nomeadamente no que se refere à sua orientação em relação à margem do 

rio.  

Deste modo foi evitada a proposta de construção de edifícios altos paralelos à margem 

do Tejo, tendo sido também restringida a plantação de densas manchas arbóreas, de 

modo a serem deixadas livres de obstáculos as vias de penetração com eixo 

perpendicular à margem do Tejo. 

A localização e a orientação dos edifícios foram concebidas de modo a promoverem o 

conforto térmico através de soluções que permitam o aquecimento e o arrefecimento 
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passivos, que maximizem os ganhos solares no período de Inverno e os controlem no 

período de Verão e promovam a iluminação e da ventilação natural, concorrendo para a 

minimização dos consumos energéticos e redução das emissões de gases com efeito de 

estufa. 

Por sua vez, os espaços verdes desempenham um importante papel na promoção de 

condições bioclimáticas favoráveis, contribuindo para o arrefecimento da cidade, através 

do efeito de sombra e da evapotranspiração. Por exemplo, os corredores arborizados que 

fazem parte da Estrutura Ecológica Urbana proposta no Plano, para além de renovarem o 

ar, são vitais para a redução da temperatura no interior do espaço urbano e para o 

aumento da humidade relativa. 

Todos os sistemas da Estrutura Ecológica Urbana proposta contribuirão para o 

fornecimento de oxigénio e o conforto ambiental, devido à redução das amplitudes 

térmicas e manutenção do teor em humidade do ar e exercerão funções de “sumidouro” 

de CO2, de fixação de poeiras, de protecção dos ventos e regularização de brisas. 

Em termos gerais considera-se que os efeitos no clima urbano e qualidade do ar 

decorrentes da aplicação do Plano são positivos, permanentes, ou de longo prazo, muito 

prováveis e significativos. 

 

5.2.2 Ruído 

Segundo o “Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental” e 

atendendo às alterações de rede viária propostas para a zona ribeirinha oriental, bem 

como ao reforço da oferta de transporte colectivo previsto, será expectável uma melhoria 

do ambiente sonoro em toda a zona ribeirinha, em especial nas unidades 2 e 3 (Matinha). 

Relativamente à implementação do projecto de Alta Velocidade, da análise dos referidos 

elementos fornecidos pela Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE), conclui-se que 

não vai alterar significativamente os níveis sonoros relativamente à situação actual. 

Tal situação dever-se-á ao facto de, apesar de se perspectivar a existência no futuro de 

serviços de maior frequência, a infraestrutura será renovada e reabilitada e o material 

circulante terá características diferenciadas das actuais, menos ruidosas. 

No entanto, e em termos preventivos, a RAVE preconizou como medidas de 

minimização, a título preliminar e sujeito a confirmação pela DIA e pelo Relatório de 
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Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), a implementação de 

barreiras acústicas para todos os pontos considerados (14, 15 e 16), não tendo 

especificadas, nesta fase, as suas características. 

Para a área de intervenção do Plano foi efectuado um estudo de “Análise de Componente 

Acústica do Ambiente”, coordenado pelo Doutor engº P. Martins da Silva e datado de 

Abril de 2008 e que se apresenta em Anexo. 

O estudo de caracterização da componente acústica da área de intervenção do Plano 

baseou-se exclusivamente em ferramentas de modelação digital, uma vez que a zona vai 

ser substancialmente modificada, não só em termos do edificado como da rede viária, 

modificação que se estende para além dos limites do Plano. 

A avaliação foi efectuada de acordo com o estipulado pelo Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, em particular no que diz respeito 

aos valores limites de exposição definidos no Artigo 11º, assim como os critérios do 

Artigo 12º relativos ao controlo prévio das operações urbanísticas. 

Em conformidade, e considerando que o Plano vai integrar edifícios de carácter misto, 

considerou-se toda a área do plano em estudo como “zona mista”, sendo, neste caso, de 

respeitar os valores limites seguintes para o ruído ambiente: 

• Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno : Lden ≤ 65 dB(A) 

• Indicador de ruído em período nocturno [23h – 7h] : Ln ≤ 55 dB(A). 

Os cálculos foram realizados segundo as normas adoptadas e em conformidade com os 

princípios orientadores para elaboração de mapas de ruído da Agência Portuguesa do 

Ambiente, para os períodos diurno, de entardecer e nocturno conforme definidos nas 

alíneas l), m), n) e p) do Artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído. 

Os valores dos indicadores de ruído em período nocturno e do indicador de ruído diurno-

entardecer-nocturno encontram-se de acordo com as alíneas j) e n) do artigo 3º referido 

anteriormente. 

 

5.2.2.1 Fontes de ruído 

Foram considerados dois tipos principais de fontes de ruído, o tráfego rodoviário e o 

tráfego ferroviário, assinalando-se que, apesar de a ferrovia se encontrar fora do limite do 
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plano urbano, esta apresenta expressão suficiente para afectar os níveis de ruído no 

interior da área a considerar. 

No que diz respeito à caracterização das vias de tráfego (ferroviárias e rodoviárias), em 

particular relativamente aos volumes de tráfego, foram utilizados dados que, no caso do 

tráfego ferroviário, correspondem à circulação existente e, no caso do tráfego rodoviário, 

constam do Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor da Matinha realizado pela TiS.pt. 

Os dados aí constantes reportam-se a elementos colhidos in situ relativamente à 

estrutura de tráfego rodoviário actual e de elementos de modelos digitais no sentido de 

prospectivar o funcionamento da estrutura de tráfego futura. Foram os elementos 

resultantes da modelação que foram utilizados para poder ser efectuada a análise, 

nomeadamente os valores obtidos para a Hora de Ponta da Manhã (HPM) e para a Hora 

de Ponta da Tarde (HPT), para os anos horizontes 2015 e 2020. 

A análise considera ainda a introdução de um sistema de transporte colectivo ferroviário 

ligeiro. Este novo sistema de transporte colectivo permitiria a ligação entre o Parque das 

Nações e Santa Apolónia. 

 

5.2.2.2 Análise de resultados 

Foram prospectivadas as características do ruído ambiente na fase final de 

implementação do Plano (anos horizonte 2015 e 2020), de acordo com a metodologia 

apresentada anteriormente, sendo apresentados dois tipos de resultados distintos, 

relativos aos indicadores de ruído do período nocturno (Ln) e de ruído diurno-entardecer-

noite (Lden): 

• Mapa de ruído representando o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A, 

dos indicadores de ruído (Ln e Lden); 

• Mapa de conflito representando as ultrapassagens dos limites legais aplicáveis 

(Ln e Lden) na zona do Plano; 

A metodologia de análise apresentada anteriormente tem por objectivo fornecer dados 

complementares entre si, ou seja, o mapa de conflito fornece uma visão eficaz das 

ultrapassagens dos limites legais, enquanto os mapas de ruído oferecem uma visão 

global sobre o ruído ambiente prospectivado. 
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Face aos elementos apresentados em anexo e tomando em consideração as medidas de 

condicionamento propostas, pode concluir-se que se encontram satisfeitas as condições 

regulamentares indicadas anteriormente: 

• Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno : Lden ≤ 65 dB(A) 

• Indicador de ruído em período nocturno [23h – 7h] : Ln ≤ 55 dB(A) 

 

5.2.2.3 Conclusões 

Em termos gerais considera-se que os efeitos no ruído decorrentes da aplicação do 

Plano são positivos, temporários, de médio-longo prazo, prováveis e pouco significativos. 

 

5.2.3 Resíduos 

5.2.3.1 Valorização de RCD 

O uso anterior do solo determinou a produção de muitos milhares de toneladas de RCD 

na área de intervenção do Plano que, a não terem um destino final adequado, 

constituirão mais uma preocupação para o município em termos de gestão dos resíduos 

que aí foram deixados. 

Quantidades crescentes de materiais reciclados são usadas na construção em todo o 

mundo como suplemento dos agregados naturais (britas, areias e cascalhos). Em 

Portugal todos os anos são gerados milhões de toneladas de RCD e embora exista 

grande potencial para a sua reutilização e reciclagem a grande maioria é deixada in situ, 

sem tratamento ou levada a depósito clandestino, contribuindo para a degradação da 

qualidade do ambiente. 

Por sua vez, a qualidade dos reciclados está dependente dos métodos utilizados no 

desmantelamento/demolição das infraestruturas. A “demolição selectiva” consiste em 

separar os materiais de acordo com as suas características, numa acção segura e 

eficiente, com a redução ao mínimo de poeiras, ruído e vibrações, implementando in loco 

sistemas de recolha selectiva de resíduos (metais, madeiras, coberturas) com vista a sua 

máxima valorização. 

A reciclagem dos materiais inertes (betão, alvenaria) através de britagem tem como duplo 

objectivo, reduzir o volume de resíduos a levar a aterro e produzir agregados reciclados. 
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Para o efeito, os detritos resultantes da demolição primária têm que ser reduzidos no seu 

tamanho através de equipamentos pulverizadores de betão, para separar o betão das 

armaduras. Por outro lado, ao ser executada no local da demolição, esta operação reduz 

custos de transporte e contaminação. Após a triagem os materiais podem, inclusive, ser 

britados in situ. Uma unidade móvel de britagem  pode produzir 60-70 toneladas/hora de 

agregados a partir de RCD – tipicamente betão armado – com granulometria extensa 

0/56 mm, após separação de metais (Figura 5.1 ). 

 

  
Figura 5.1 – Equipamento pulverizador de betão e un idade móvel de britagem utilizados na 

reciclagem dos RCD na Matinha  
 

Na área de intervenção do Plano foram já realizadas demolições de grande parte dos 

edifícios e infraestruturas que constituíam aquela zona industrial, tendo os RCD sido, na 

sua grande maioria (excepto na área correspondente á APL), objecto de operações de 

segregação e britagem visando a sua reciclagem, tendo o produto desse processamento 

sido deixado no local para aplicação posterior em obra (Figura 5.2 ). 

 

  

Figura 5.2 – Aspecto dos resíduos da demolição reci clados (à esquerda) e dos resíduos da 
demolição por reciclar na parcela de terrenos da AP L (à direita). 
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A implementação do Plano permitirá concluir o trabalho de valorização dos RCD que foi 

iniciado, contribuindo para atenuar a degradação da qualidade do ambiente e para 

consolidar soluções de gestão de resíduos ambientalmente sustentáveis, a serem 

implementadas na construção do empreendimento, ao mesmo tempo que se dá um 

contributo na conservação das matérias-primas naturais. 

Em termos gerais considera-se que os impactes na valorização de RCD decorrentes da 

aplicação do Plano são positivos, temporários de curto prazo, certos e significativos. 

 

5.2.4 Ecologia e Paisagem 

Com a implementação do Plano na área de intervenção ocorrerá um reforço da Estrutura 

Ecológica, no sentido da criação de um continuum, em articulação com o Plano Verde, 

procurando optimizar as zonas de transição terra/água e favorecendo os sistemas de 

drenagem do ar e da água. 

As alterações topográficas propostas não põem em causa a continuidade planimétrica e 

altimetria com as áreas envolventes e não comprometem os princípios de continuidade, 

unidade e articulação da Estrutura Ecológica, designadamente o bom funcionamento do 

sistema húmido e a drenagem atmosférica. Bem pelo contrário houve a preocupação de 

garantir o equilíbrio entre o espaço urbano construído e os sistemas naturais, 

promovendo a sua valorização ambiental, e a sua interligação numa estrutura contínua 

de protecção, regulação climática, lazer e recreio integrada no tecido edificado. 

Por outro lado ocorrerá uma melhoria sensível dos padrões de qualidade ambiental, 

designadamente reforçando os enfiamentos visuais da cidade com o estuário e 

viabilizando a via ciclável ribeirinha em articulação com a criação de um corredor verde 

de mediação entre a antiga plataforma portuária e a cidade. 

O sistema de vistas assenta essencialmente nos denominados pontos dominantes - 

locais que, pela morfologia, ficam numa situação altaneira relativamente ao resto do 

território e dos quais se pode desfrutar de boas panorâmicas sobre o Rio Tejo e a Outra 

Banda. No que se refere aos enfiamentos visuais sobre o Tejo, pretende-se que nos 

eixos perpendiculares ao rio se possa desfrutar das vistas sobre o estuário, sem 

obstáculos de permeio. 
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Desta forma o que se pretende no Plano em matéria de estrutura ecológica e espaços 

públicos é objectivar o que se encontra estabelecido para esta zona na nova proposta de 

estruturação urbana, desenvolvida no “Documento Estratégico de Monitorização da Zona 

Ribeirinha Oriental”, designadamente “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.” 

Em termos gerais considera-se que os impactes na estrutura ecológica e na paisagem 

decorrentes da aplicação do Plano são positivos, temporários, de médio-longo prazo, 

muito prováveis e significativos. 

 

5.3 Factores sócio-económicos 

5.3.1 Tecido urbano e funcionamento do território 

Toda a zona entre o Braço de Prata e a Matinha, e que compreendia as antigas 

instalações fabris de gás da Matinha, de armamento e material de guerra de Braço de 

Prata e da Tabaqueira, apresenta actualmente um tecido urbano desqualificado e 

desarticulado com a envolvente.  

A implementação do Plano na área de intervenção vem permitir aproveitar o seu 

potencial de renovação, não só pela desactivação de uma área muito significativa das 

referidas actividades industriais e da desactivação progressiva das actividades portuárias, 

como devido à ligação ao estuário e à sua conectividade com o Parque das Nações. 

Com efeito, ao desenhar uma nova área urbana bem ancorada na envolvente, 

estabelecerá uma nova continuidade urbana entre a zona Sul do Parque das Nações e o 

centro histórico, ao mesmo tempo que se criará ligações francas à cidade alta, através do 

prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo a 

implementação do Plano permitirá quebrar o “efeito de ilha” do Parque das Nações, 

estabelecendo a sua conexão com a área histórica, numa perspectiva indutora para a 

respectiva reabilitação urbana e reequilíbrio socio-urbano. 

Os novos arruamentos e edificações propostos no Plano dispor-se-ão dominantemente 

em direcção perpendicular ao Tejo, de forma a permitir a criação de eixos visuais para o 
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Mar da Palha, prevendo-se um prolongamento da Avenida dos Oceanos e garantindo as 

ligações viárias a Sul, ao Braço de Prata.  

Por outro lado, a Estrutura Ecológica Urbana que se propõe, estabelecerá a unificação 

formal e funcional de todo o espaço e dele com a cidade e o rio, garantindo a 

continuidade com a Estrutura Ecológica Municipal - Plano Verde, que se estende para 

Norte, Sul e Poente. 

 

5.3.1.1 Mobilidade 

Tal como foi referido no capítulo 4, a zona oriental da cidade tem previstas alterações 

significativas na Rede Viária que vão modificar a mobilidade e acessibilidade à Zona 

Ribeirinha Oriental. As alterações previstas são de duas ordens. Por um lado, a 

construção de novas infra-estruturas rodo-ferroviárias da Rede Estruturante Nacional e 

por outro, alterações pontuais na rede de distribuição, quer na área do Plano, quer na 

restante cidade, com repercussões sobre a zona oriental.  

Relativamente à Zona Ribeirinha Oriental estão propostas alterações na rede viária 

actual, que visam promover um reordenamento da circulação. A introdução de novos 

usos vai gerar, potencialmente, um acréscimo de tráfego que será equacionado com a 

reestruturação da rede viária existente e com a construção de alternativas. 

Na área de intervenção do Plano propõe-se, como já foi referido, a construção de novos 

arruamentos, o reperfilamento de alguns eixos e a reformulação de alguns nós, bem 

como a eliminação da via de cintura do porto de Lisboa entre a zona da Matinha e o 

Braço de Prata incluindo o viaduto existente, visam estabelecer um maior equilíbrio na 

área. 

A eliminação de um troço da Rua de Cintura do Porto, condicionando o tráfego junto ao 

rio através da construção de uma área para lazer, vai introduzir alterações positivas 

significativas na atractividade deste troço ao condicionar o acesso em automóvel e criar 

um percurso ribeirinho que suporta vários tipos de actividades de recreio e lazer, 

privilegiando a utilização dos modos suaves. Pretende-se que este percurso se integre 

num percurso mais amplo que se desenvolverá ao longo de toda a frente ribeirinha. 

A substituição deste troço por um arruamento a construir no interior dos loteamentos do 

Braço de Prata e da Matinha com características locais, paralelamente à demolição do 
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viaduto existente no final da Av. Marechal Gomes da Costa passando a circulação a 

fazer-se em toda esta zona de nível, vai reduzir significativamente a capacidade das vias 

nesta área em particular, canalizando uma parte do fluxo de tráfego para a Av. Infante D. 

Henrique e para outras vias alternativas. Por outro lado, o reperfilamento da Av. Marechal 

Gomes da Costa, entre a Rotunda do Baptista Russo e a Estação da CARRIS de Cabo 

Ruivo, promoverá uma acalmia de tráfego, regularizando os fluxos de tráfego a montante 

e jusante deste troço. 

A reformulação da Rotunda da Av. Estados Unidos da América, com a construção de um 

túnel sob a rotunda entre a Av. Estados Unidos da América e a Av. Infante D. Henrique 

visa privilegiar os movimentos entre a zona norte desta e a própria Av. Estados Unidos da 

América. Esta alteração aumenta a capacidade deste nó para os movimentos envolvidos 

e, consequentemente, pretende-se que venha desviar parte significativa do tráfego de 

atravessamento no troço sul da Av. Infante D. Henrique, em direcção à Praça do 

Comércio. 

Em suma, o conceito, o traçado e as características das vias que são propostas pelo 

Plano irão promover a integração e articulação entre os espaços urbanos existentes e 

futuros: 

• assegurando uma correcta articulação com os nós que pretende ligar e uma 

clara hierarquização e continuidade entre as diversas tipologias de vias e os 

padrões de deslocação existentes ou definidos pela CML; 

• garantindo a segurança e funcionalidade da circulação de peões, bicicletas e 

veículos motorizados, considerando o efeito do desenho das vias na velocidade 

do tráfego; 

• gerando fluxos de tráfego rodoviário que minimizem a poluição atmosférica e o 

ruído, em níveis adequados aos usos e dentro dos valores legais admissíveis; 

• promovendo a interligação da rede de espaços públicos e percursos pedonais, 

cicláveis e rodoviários, dando particular atenção à eliminação de obstáculos à 

circulação de pessoas com necessidades especiais de mobilidade; 

• promovendo o uso do transporte público e de modos suaves de deslocação; 

• assegurando a sua durabilidade e facilidade de manutenção. 
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5.3.1.2 Tráfego 

As profundas alterações previstas na Rede Viária que vão modificar a acessibilidade à 

Zona Ribeirinha Oriental ir-se-ão reflectir de forma muito significativa no tráfego a afectar 

a área de intervenção do Plano. Apresentam-se de seguida as principais conclusões do 

estudo de tráfego que foi elaborado especificamente para o PP da Matinha. 

Relativamente à Praça 25 de Abril, o estudo de tráfego optou 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 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, tendo sido construídos 3 cenários de procura: 

• Cenário 1 - reflecte uma projecção simples da tendência actual;  

• Cenário 2 - considera a possibilidade de fecho da Praça do Comércio ao trânsito 

de atravessamento.  

• Cenário 3 - para além dos pressupostos do cenário 2, considera a possibilidade 

de introdução de um serviço de transporte colectivo ferroviário ligeiro: este novo 

sistema de transporte faria a ligação entre o Parque das Nações e a Estação de 

Santa Apolónia, permitindo, deste modo, duas ligações à rede de Metro, 

respectivamente em Santa Apolónia e na Gare do Oriente. 

O estudo de tráfego conclui que, no que respeita à rede viária da área de intervenção do 

Plano, com as alterações propostas, obtêm-se resultados que permitem prever, de um 

modo global, a existência de níveis de saturação medianos, ou seja, o sistema viário 

delineado conseguirá na generalidade suportar o tráfego previsto, bem como eventuais 

acréscimos de procura que possam ocorrer. Por seu turno, as análises de capacidade 

dos três principais nós não apresentam 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, com os desvios de tráfego e a transferência 

modal prevista, se consegue reduzir os níveis de procura rodoviária. 
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5.3.1.3 Transporte colectivo 

As alterações na rede viária decorrentes da implementação do Plano implicarão 

alterações à oferta de transporte colectivo que actualmente serve a zona. 

As carreiras que actualmente utilizam a Rua Cintura do Porto, terão, obrigatoriamente 

que ser transferidas para a nova via a construir no Eixo Norte-Sul, o prolongamento da 

Alameda dos Oceanos. No entanto, em virtude dos volumes de tráfego que se prevê que 

venham a utilizar esta nova via, assim como a configuração de vários dos nós, não 

parece ser possível assegurar a existência de uma faixa BUS contínua ao longo desta 

nova via, o que poderá ter implicações na qualidade do serviço prestado pelas carreiras 

de transporte colectivo rodoviário. 

Outra alternativa em termos de serviço de transporte colectivo consistirá na construção 

de um sistema de transporte colectivo ferroviário ligeiro, servindo o eixo ribeirinho entre 

Santa Apolónia e o Parque das Nações. A sua implementação implicará obrigatoriamente 

uma alteração da oferta de transporte colectivo rodoviário da Carris, sendo estas 

transferidas para a Av. Infante D. Henrique. 

Em suma, com a implementação do Plano ocorrerá um impacte positivo nos modos de 

transporte, viabilizando a introdução de um modo de transporte colectivo ferroviário ligeiro 

em articulação com a rede de transporte público da Carris e estabelecendo 

infraestruturas de suporte à rede ciclável e aos circuitos pedonais. 

 

5.3.1.4 Acessibilidade, estacionamento público e vias cicláveis 

Na área de intervenção do Plano os espaços públicos foram concebidos de forma a 

permitir a circulação e mobilidade universais, nomeadamente a pessoas com mobilidade 

condicionada, através da eliminação das barreiras físicas que constituam obstáculo à 

mobilidade e implementação de meios mecânicos que assegurem o conforto e a 

segurança de pessoas e bens, por forma a garantir a compatibilização dos espaços 

públicos com as áreas urbanas adjacentes, promovendo a criação de percursos 

contínuos.  

Relativamente ao estacionamento público, o Plano propõe 907 lugares à superfície e 300 

lugares em subterrâneo, no total de 1207 lugares, valor que excede o estabelecido na 

Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março, mas que fica aquém do que é exigido no PDM. 
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Para cumprir rigorosamente a capitação prevista no PDM, a solução a adoptar teria de 

ocupar o espaço público, uma vez que o estacionamento em estrutura (enterrado ou em 

altura), não só é inviável em zonas de procura de estacionamento reduzida, pelo seu 

elevado custo de investimento, como essa ocupação do espaço público, pela sua 

dimensão, teria como efeito uma redução sensível da qualidade do mesmo.  

Com efeito, para responder ao estabelecido no PDM seriam necessários 3287 lugares, o 

que corresponderia a uma área superior a 65.700 m2 só para estacionamentos no espaço 

público, ou seja, cerca de 20,7% da área total do Plano. 

No caso concreto do PP da Matinha, pretende-se garantir uma elevada qualidade do 

espaço público e controlar as viagens geradas em transporte individual, restringindo-as o 

mais possível às viagens geradas pelos moradores. A criação de oferta excessiva de 

estacionamento na via pública iria contrariar estes desideratos, podendo ser entendida 

como uma medida contraditória com as políticas de contenção das viagens em transporte 

motorizado individual para o centro da cidade e em especial para a zona da 

Baixa/Chiado. Para mais, estando prevista a instalação de uma linha de eléctrico que 

ligará a gare do Oriente ao centro da cidade, cria-se uma oferta de transporte público que 

legitima a introdução de uma política de estacionamento mais restritiva. 

Note-se que as soluções propostas no PDM apontavam para a dissuasão da entrada de 

veículos privados em Lisboa, através da melhoria do sistema de transportes públicos, 

particularmente os modos pesados e respectiva articulação e a criação de grandes 

parques de estacionamento junto dos interfaces periféricos. Algumas destas acções já 

foram entretanto executadas. Por outro lado, os 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 que respeita às vias cicláveis, visando a introdução progressiva do uso da bicicleta, 

em detrimento do transporte motorizado individual, o Plano prevê a implementação de 

tipologias de espaço público que proporcionem a circulação de bicicleta, em 

compatibilidade com a circulação viária e com o tráfego pedonal. 
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5.3.1.5 Conclusões 

Em termos gerais considera-se que os impactes no tecido urbano e no funcionamento do 

território decorrentes da aplicação do Plano são positivos, permanentes, ou de longo 

prazo, certos e muito significativos. 

 

5.3.2 Património 

Na nova proposta de estruturação urbana, desenvolvida no “Documento Estratégico de 

Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”, elaborado pelo Departamento de 

Planeamento Urbano da CML preconiza-se “a recuperação e valorização de património 

arquitectónico e cultural, principalmente o relacionado com a arqueologia industrial”, 

proporcionando “a instalação de actividades ligadas à cultura com a refuncionalização de 

edifícios industriais ou de armazéns”. 

Na área de intervenção do Plano está inventariado o Pátio da Matinha, na Rua do Vale 

Formoso de Baixo, com o n.º 21.28 do Inventário Municipal do Património (IMP). 

A preservação da estrutura de três dos gasómetros também é considerada no Plano, 

apesar de não constarem do IMP nem estarem classificados pelo Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). Para uma delas está prevista a 

instalação de um equipamento colectivo a definir pela CML, enquanto que as outras duas 

serão preservadas no contexto da instalação de equipamentos hoteleiros. 

Em termos gerais considera-se que os impactes no património decorrentes da aplicação 

do Plano são positivos, permanentes, ou de longo prazo, certos e significativos. 

 

5.3.3 Sócio-Economia 

5.3.3.1 População 

Como foi referido no capítulo anterior, a área de intervenção do Plano, 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. O escasso uso 

residencial limita-se praticamente à parte setentrional da rua do Vale Formoso de Baixo. 
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A aplicação do Plano permitirá inverter a tendência de perda populacional. A população 

prevista para a área de intervenção é de 4.729 habitantes considerando uma dimensão 

média de família de 2,4 pessoas. 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, conduzindo a um 

saldo fisiológico globalmente positivo.  

Reflexos positivos da aplicação do Plano 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. 

 

5.3.3.2 Equipamentos 

O aumento da população em termos gerais (e da população jovem, em particular), por 

efeito da aplicação do Plano, reflectir-se-á naturalmente no aumento da população em 

idade escolar, invertendo a tendência para a queda acentuada que se tem verificado nas 

últimas duas décadas em todos os graus de ensino. 

Muito embora, e acordo com a Carta Educativa de Lisboa, o balanço oferta-procura 

(projecção para 2008) para o conjunto dos Agrupamentos que constituem UA Nordeste 

revele apreciáveis folgas de capacidade em todos os níveis de educação e ensino para a 

rede escolar existente (considerando as capacidades máximas nominais dos 

equipamentos actuais), o Plano contempla uma zona de equipamentos escolares que se 

prevê venha a incluir uma Escola Básica Integrada (EBI), um ATL, um Jardim-de-infância 

(JI) e uma creche. Estes equipamentos, embora previstos na Carta Educativa preveja 

uma EBI e um JI para a área de intervenção, não constam do programa de intervenções 

prioritárias. 

Para além dos equipamentos escolares está previsto um lote para a futura Catedral de 

Lisboa com cerca de 2 ha (dos quais cerca de 1,3 dentro da área de intervenção do 

Plano) e áreas de reserva que poderão albergar um conjunto de equipamentos sociais 

incluindo um Lar de Idosos, um Centro de Dia e um Centro de Convívio. Também está 

considerada a instalação de um equipamento colectivo a definir pela CML numa das 

estruturas dos gasómetros a preservar. 
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5.3.3.3 Actividades económicas e emprego 

A aplicação do Plano representa 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, o Plano prevê, para efeitos de ocupação do território e distribuição das 

funções urbanas, a existência de espaços de comércio e serviços nos quarteirões 

residenciais. Por outro lado, em duas das estruturas dos gasómetros serão instalados 

equipamentos hoteleiros. Finalmente, 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. 

Naturalmente que as actividades económicas que irão surgir na área de intervenção do 

Plano corresponderão a apreciável criação de emprego e espera-se que venham a ter um 

efeito indutor na regeneração económica e social e no restabelecimento da coesão 

territorial da zona oriental da Cidade. 

 

5.3.3.4 Conclusões 

Em termos gerais considera-se que os impactes na sócio-economia decorrentes da 

aplicação do Plano são positivos, permanentes, ou de longo prazo, certos e muito 

significativos. 

 

5.4 Matriz de síntese 

A matriz de síntese tem como objectivo classificar os efeitos nos diversos factores/ 

descritores que caracterizam o ambiente na área de aplicação do Plano (Quadro 5.1 ).  
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Quadro 5.1 – Matriz de síntese 

Factores 
ambientais Descritores Sentido Duração Probab. Signific. 

Geologia - Tcp P pS 

Solos + P/lp C mS 

F
ís

ic
os

 

Água + P/lp mP S 

Clima urbano/Ar + P/lp mP S 

Ruído + Tm-lp P pS 

Resíduos + Tcp C S 

 
Q

ua
lid

ad
e 

do
  

A
m

bi
en

te
 

Ecologia e Paisagem + Tm-lp mP S 

Tecido urbano e funcionamento 
do território 

+ P/lp C mS 

Património + P/lp C S 

S
oc

ia
is

 e
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Sistema Social e Económico + P/lp C mS 

 

A classificação é efectuada através de siglas: 

• Sentido – Positivo (+) ou Negativo (-) 

• Duração – Permanente (P) ou Temporário (T), de curto (cp), médio (mp) e longo 

prazo (lp); 

• Probabilidade de ocorrência – Certo (C), muito provável (mP), provável (P), 

improvável (iP) e incerto (I); 

• Significância – Muito significativo (mS); significativo (S); pouco significativo (pS). 

Como se pode concluir, a generalidade dos efeitos é de sentido positivo, com duração 

variável consoante os descritores, genericamente com elevado grau de probabilidade de 

ocorrência e quase sempre significativos a muito significativos. 

Apenas os efeitos no descritor Geologia mereceram a classificação de negativos, mas de 

curta duração e pouca significância. 
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5.5 Efeitos cumulativos secundários e sinergéticos 

A  aplicação do Plano irá gerar um conjunto de efeitos cumulativos secundários e 

sinergéticos positivos que se estenderão muito para além dos cerca de 30 ha da sua área 

de intervenção. 

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. 

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. 

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. 

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 claros para o sistema ecológico e a biodiversidade, a requalificação da 

paisagem e a melhoria do clima urbano. 

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. 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 140 de 182 

No Quadro 5.2  apresenta-se, em síntese, os efeitos cumulativos secundários e 

sinergéticos esperados da aplicação do Plano na área de intervenção, sejam os directos 

sejam indirectos, resultantes da interacção entre os factores ambientais relevantes. 

Quadro 5.2 – Efeitos cumulativos secundários e sine rgéticos 

Efeitos cumulativos secundários e sinergéticos Acção no âmbito da 
aplicação do Plano Directos Indirectos 

Possibilita uso seguro do território para 
habitação, comércio e serviços Descontaminação dos 

terrenos 
Melhoria da qualidade 
do solo Melhoria da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas e do ecossistema 

Implementação da área 
urbanística habitacional 

Requalificação do tecido 
urbano 

Inversão da taxa de perda demográfica e da 
população em idade escolar 
Requalificação em equipamentos sociais 
(escolares, religiosos, culturais e outros) 
Incremento de actividades económicas e do 
emprego  
Protecção do Património 

Implementação da 
Estrutura Ecológica Urbana 
na área do Plano 

Contributo  para a 
concretização da 
Estrutura Ecológica 
Municipal/Plano Verde 

Melhoria da qualidade do solo (incremento da 
capacidade de infiltração e retenção) e das 
águas superficiais e subterrâneas 
Melhoria  do sistema ecológico e da 
biodiversidade 
Requalificação da Paisagem 
Melhoria do clima urbano 

Reordenamento da 
circulação viária, redução 
do tráfego  rodoviário, 
incentivo ao colectivo e 
individual não motorizado 

Melhoria da mobilidade, 
acessibilidade e 
qualidade do tecido 
urbano 

Melhoria da qualidade do ar 
Cumprimento dos níveis de protecção do 
ambiente sonoro 
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6. Medidas de minimização 

Neste capítulo são propostas medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto 

possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do Plano.  

Como decorre da análise do capítulo anterior apenas relativamente aos factores 

ambientais de natureza geológica se prevêem impactes negativos, ainda que 

temporários, de curto prazo e pouco significativos decorrentes da aplicação do Plano.  

Apresentam-se ainda medidas e recomendações que podem potenciar os efeitos 

positivos que resultam da implementação do Plano. 

 

6.1 Factores físicos 

6.1.1 Geologia, Geotecnia, Hidrogeologia e Solos 

6.1.1.1 Modelação de terrenos 

As operações de modelação de terrenos devem ser sempre minimizadas no que respeita 

a volumes de aterro e escavação, procurando respeitar a modelação natural e 

estabelecer uma relação com as cotas da envolvente directa. 

Nas operações de escavação devem ser privilegiados os meios mecânicos que não 

introduzam perturbação excessiva quer do ponto de vista ambiental, quer na estabilidade 

geomecânica do maciço. Embora não se preveja a ocorrência frequente de camadas de 

rocha (no caso, de natureza calcária) é possível que seja necessária a utilização de 

meios mecânicos potentes, equipados com ripper ou martelo pneumático. Nessas 

situações deve ter-se sempre em atenção: 

• Reduzir as tensões e a fracturação do maciço remanescente e permitir um 

efectivo controlo do ruído e das vibrações que pode ser transmitido ao terreno e 

às estruturas vizinhas. 

• A ocorrência de fracturação excessiva do maciço remanescente pode ter um 

efeito negativo não só na estabilidade geomecânica do substrato como no 

aumento da condutividade hidráulica e, consequentemente, da vulnerabilidade 

das águas subterrâneas. 
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Todas as terras resultantes das escavações que possuam características geotécnicas 

adequadas e estejam isentas de substâncias perigosas deverão ser incorporadas nos 

aterros a realizar no contexto das obras do empreendimento. 

As terras resultantes das escavações que não possuam características geotécnicas 

adequadas deverão ter um destino final adequado em aterro de inertes, licenciado para o 

efeito, cuja localização deverá ser tida em conta de forma a minimizar o impacte na rede 

viária. 

As terras resultantes das escavações que não estejam isentas de substâncias perigosas 

deverão ser objecto de tratamento de acordo com o projecto de descontaminação a 

implementar para a área de intervenção do Plano. 

A modelação de taludes deve assegurar todas as normas estipuladas no que respeita a 

inclinações, tendo em atenção, em particular, os requisitos necessários ao adequado 

escoamento superficial das águas pluviais e as condições e características de 

estabilidade dos solos. 

Os taludes deverão ter uma inclinação não superior a um para três. As soluções técnicas 

a adoptar devem garantir a sua estabilidade e permitir o seu revestimento com vegetação 

de sequeiro. 

Eventuais fenómenos de instabilização de taludes de escavação e de aterro devem ser 

prevenidos conjugando uma adequada inclinação do talude com o revestimento vegetal 

tendo em vista combater a erosão, associado a drenagem superficial e subterrânea. 

Considera-se que só um conveniente estudo geotécnico poderá estabelecer as medidas 

adequadas para prevenir as situações que se enquadram no panorama atrás descrito. 

 

6.1.1.2 Interferência com águas subterrâneas 

Como já foi referido, dado que algumas construções irão exigir profundidades de 

escavação da ordem da dezena de metros, parece evidente que não será possível evitar 

a interferência com águas subterrâneas, designadamente as que se encontram 

instaladas nas formações não consolidadas (aluviões e aterros). 

Na eventualidade de se produzirem rebaixamentos importantes e em face das já referidas 

deficientes características geotécnicas dos terrenos admite-se que seja necessário 
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implementar soluções e técnicas construtivas que impeçam a propagação dos efeitos dos 

assentamentos e eventual rotura para áreas vizinhas. 

Por outro lado é de recear que o afluxo de águas subterrâneas seja, em certos locais, 

muito intenso, dificultando as condições de avanço das obras.  

Estas áreas devem ser sujeitas a estudos hidrogeológicos que indiquem a viabilidade de 

construção das caves de modo a interferir o menos possível com a rede de escoamento 

subterrâneo das águas.  

Nos casos em que se preveja a intersecção do nível freático deverá adoptar-se, na fase 

anterior à obra, modelos hidráulicos que permitam a determinação da distribuição das 

pressões e velocidades da água nas diversas situações climáticas (Inverno, Verão, 

etc…). 

A monitorização antes do início de obra com a instalação de piezómetros permitirá 

antecipar a evolução do nível freático. 

No caso de se prever um afluxo significativo de água à escavação deve ser instalado um 

sistema de rebaixamento antes do início dos trabalhos. 

Tendo em vista a monitorização do nível freático durante a vida útil da obra, os 

piezómetros devem continuar em observação permanente.  

A monitorização deve incluir a observação dos parâmetros relativos à qualidade da água, 

tendo em vista a detecção de fugas ou derrames acidentais de substâncias perigosas 

(combustíveis e outras). 

 

6.1.1.3 Prevenção da contaminação dos solos 

Para que seja evitada a contaminação dos solos, nomeadamente por derrames de óleos, 

actuar-se-á de modo a garantir que são tomadas todas as medidas necessárias para a 

prevenção desses mesmos derrames, nomeadamente através da manipulação e 

manutenção cuidadosa de instalações e equipamentos.  

Se apesar disso ocorrer derrames de óleos, serão accionados todos os mecanismos que 

permitam evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da 

aplicação de produtos absorventes e acondicionamento em contentores apropriados 

tendo em vista o transporte para aterro licenciado para o efeito. 
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6.1.2 Água 

6.1.2.1 Prevenção de inundações 

Toda a margem ribeirinha do Tejo é uma zona susceptível a inundações, especialmente 

quando os caudais das grandes chuvadas atingem a cota da preia-mar, situação 

potencialmente agravada com a gradual subida do nível do mar prevista como 

consequência das alterações climáticas.  

As medidas de minimização dos impactes das inundações costeiras têm de ser 

equacionadas num contexto global, e implementadas a diferentes níveis: a nível 

internacional, nacional, regional e local. 

O Plano Verde, da autoria da equipa coordenada pelo Prof. Gonçalo Ribeiro Teles e 

recentemente adoptado como referencial para a Estrutura Ecológica Municipal preconiza 

um conjunto de medidas de minimização dos impactes das inundações, entre as quais: 

• A retenção da água das chuvas nas linhas de drenagem natural que 

desembocam no aterro marginal, através da criação de bacias de retenção e só 

permitir a sua saída em baixa-mar. 

• A abertura de canais no aterro, perpendiculares à margem do rio, que permitam 

a entrada da água do estuário até à cota da máxima preia-mar anual. 

De acordo com esta concepção, as águas pluviais, provenientes das linhas de água e 

das plataformas impermeabilizadas do aterro marginal, seriam conduzidas para uma 

última bacia de retenção ou para um canal paralelo ao Tejo que comunicaria por meio de 

comportas com os canais atrás referidos, e que permitiria apenas, na altura da baixa-mar, 

a saída das águas pluviais, retidas nas bacias e canais de retenção. 

Neste contexto, deveriam ainda ser realizados estudos que avaliem a necessidade de se 

elevar a altura do aterro marginal ou efectuar o seu reforço, na perspectiva da subida das 

águas do estuário. 

Em termos genéricos, o controlo de águas pluviais pode ser efectuado mediante soluções 

técnicas a implementar a montante do sistema de colectores, de forma a interferir ao 

nível da bacia de drenagem, melhorar a infiltração das águas pluviais e assim reduzir a 

sua afluência aos sistemas de colectores, frequentemente sem capacidade de resposta 

em períodos “de ponta”. 
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Em alternativa à abordagem tradicional - que consiste em recolher as águas pluviais, 

transportá-las em colectores enterrados, e descarregá-las no meio receptor - constituem 

exemplos de soluções de controlo na origem: poços absorventes, trincheiras e bacias de 

infiltração, filtros de areia enterrados, reservatórios ou bacias de retenção e sistemas de 

pavimentos porosos.  

A nível do empreendimento urbanístico a desenvolver na área de intervenção do Plano 

está prevista a recolha, drenagem e subsequente infiltração ou retenção de águas 

pluviais, a qual deverá ser dimensionada em função das características do local de modo 

a permitir a recolha e infiltração ou retenção de um volume de água que corresponda a 

uma precipitação de projecto de um período de retorno inferior a um ano (tipicamente 100 

m3/ha/dia), calculado com base na totalidade da área impermeável.  

Nas situações que ultrapassem as condições indicadas, deverá ser assegurada a 

drenagem das águas pluviais recolhidas para a rede municipal de drenagem de águas 

pluviais. 

As águas provenientes de superfícies susceptíveis de acumular poluentes, 

designadamente arruamentos e estacionamentos, não deverão ser recolhidas se o 

sistema não contemplar a remoção prévia destes poluentes. 

A recolha e infiltração das águas pluviais deverão ser realizadas de modo a evitar: (i) a 

erosão dos solos e pavimentos; (ii) o alagamento de terrenos; (iii) os danos em infra-

estruturas enterradas preexistentes ou a construir. 

O sistema de pavimentos a utilizar nas áreas exteriores e o sistema de rega das áreas 

verdes deverão adoptar soluções técnicas que possibilitem a infiltração da água no 

subsolo, promovendo o reduzido consumo e a gestão eficiente da água. 

As entradas para garagens deverão localizar-se em zonas que não permitam a 

acumulação de águas, para evitar situações de inundação. Deverá equacionar-se a 

instalação de mecanismos de contenção de águas, do tipo comporta, a colocar em 

edifícios e em acessos ás garagens. 

 

6.1.2.2 Uso eficiente da água 

No que respeita à eficiência, reutilização e reciclagem de águas, os fluxos de água 

devem ser condicionados de acordo com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
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Água, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de Junho, 

de modo a optimizar a utilização deste recurso. 

Deve ser incentivada a implementação de reciclagem das águas cinzentas para 

reutilização em usos não potáveis nas áreas comuns do edifício, designadamente áreas 

verdes. O excedente deverá ser colocado à disposição da CML, para a lavagem de ruas 

e na rega de espaços verdes. 
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7. Factores Críticos de Decisão para Avaliação Ambi ental do Plano 

A análise dos Factores Ambientais efectuada nos capítulos 4, 5 e 6, respectivamente, 

quanto à caracterização do ambiente, aos efeitos significativos do Plano no ambiente e 

às medidas de minimização dos efeitos negativos, conjugada com a consideração do 

Quadro de Referência Estratégico e das Questões Estratégicas, conduz a considerar 

como Factores Críticos de Decisão para Avaliação Ambiental do Plano os que se 

apresentam no Quadro 7.1 , e que se desenvolverão em seguida. 

Quadro 7.1 – Correspondência entre Factores Ambient ais e Factores Críticos de Decisão 

Factores Ambientais / Descritores Factores Críticos de Decisão 

Geologia 

Solos 

F
ís

ic
os

 

Água 

1. Riscos Naturais e Tecnológicos 
associados aos factores físicos 
(geologia-solo-água) 

Clima urbano 

Ar 

Ruído 

Resíduos Q
ua

lid
ad

e 
do

 
A

m
bi

en
te

 

Ecologia Urbana e Paisagem 

2. Clima Urbano e Qualidade do Ar 
(riscos para a saúde pública) 

 
3. Estrutura ecológica urbana 

Tecido urbano e funcionamento do território 

Património 

S
oc

ia
is

 e
 

E
co

nó
m

ic
os

Sistema Social e Económico 

4. Tecido urbano (mobilidade e 
requalificação urbana) 

5. Desenvolvimento humano e 
competitividade 

 

7.1 Riscos naturais e tecnológicos 

7.1.1 Introdução 

Os custos de desastres naturais estão a subir em todo o mundo, especialmente em meio 

urbano, constituindo uma grande ameaça ao desenvolvimento sustentável das regiões. 

Mas hoje pode dizer-se com relativa certeza que uma parcela não desprezível desse 

incremento é de origem antrópica. O consenso progressivo a que a comunidade 

científica internacional chegou acerca deste e doutros aspectos relativos às alterações 

climáticas globais e aos seus impactes na sociedade moderna, e os recentes 

desenvolvimentos a nível nacional feitos no âmbito do projecto SIAM II (Climate Change 
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in Portugal: Scenarios, Impacts, and Adaptation Measures, Santos e Miranda, 2006) - no 

qual são analisados os impactes e as medidas de adaptação à mudança climática que 

vários sectores económicos em Portugal terão de realizar para sobreviverem – devem 

levar a uma mobilização da comunidade científica portuguesa, das autoridades e dos 

cidadãos em geral em torno da necessidade urgente de uma mudança de 

comportamentos. 

De acordo com os cenários do projecto SIAM II a maior parte dos impactes das 

alterações climáticas no Portugal do século XXI, especialmente na metade sul do país, 

dizem respeito ao aumento dos eventos climáticos extremos (secas prolongadas e 

cheias repentinas), erosão costeira, redução da precipitação e aumento da temperatura. 

Todos estes factores produzirão um impacte severo, especialmente nas áreas 

ribeirinhas. 

 

7.1.2 Conceitos 

Neste relatório faz-se a distinção conceptual entre perigo e risco. Entende-se por perigo 

(hazard) o evento natural ou antropogénico (man-made) capaz de produzir danos e 

perdas materiais e humanos e para o ambiente. Por sua vez, risco (risk) é a 

probabilidade de ocorrência de danos e perdas decorrentes de um perigo. 

Danos e perdas, são os relativos a vidas humanas, propriedade e ambiente, e podem ser 

classificados como: directos (quantificáveis em termos materiais e humanos), indirectos 

(perda de benefícios presentes e futuros, como emprego, esforço de reconstrução, 

substituição de bens) e temporais (imediatos, a curto, médio e longo prazo). Define-se 

potencial de dano ou dano potencial (damage potential) como os danos e perdas 

máximas susceptíveis de serem causados devido à ocorrência desastrosa de um evento 

(hazard). 

Define-se vulnerabilidade como sendo o grau de fragilidade de pessoas e grupos ou de 

uma área face a um perigo potencial. Vulnerabilidade relativa é o potencial de uma 

comunidade para reagir a um desastre. 
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7.1.3 Diagnóstico 

As zonas ribeirinhas como a da cidade de Lisboa e as infraestruturas que aí se 

localizam, em particular as portuárias, são especialmente vulneráveis a perigos 

geológicos costeiros, dada a sua localização e a natureza dos terrenos. Por exemplo, 

portos construídos sobre solos moles e aterros, ou rodeados de escarpas – como é o 

caso do Porto de Lisboa, respectivamente na margem norte e na margem sul – podem 

ser profundamente afectados por sismos, tsunamis, inundações e escorregamentos de 

terrenos.  

No que respeita às situações de risco presentes na área de intervenção do Plano, elas 

advêm, na sua maioria, da sua localização junto da plataforma de aterro e aluvião junto 

ao Tejo. Esta área é de elevada vulnerabilidade: 

• sísmica, acrescida da possibilidade de ocorrência de liquefacção;  

• inundações, que podem provir quer da escorrência das águas dos vales 

interiores conjugados com situações de preia-mar, quer pelo galgar das águas 

do Tejo, tendo em consideração as alterações climáticas e consequente 

aumento do nível médio do mar ou até mesmo uma situação de tsunami, que 

embora rara não é de excluir. 

Por fim, há ainda a considerar o risco de contaminação, resultante do antigo uso 

industrial. 

 

7.1.3.1 Vulnerabilidade sísmica 

Para a cidade de Lisboa foi efectuada microzonagem sísmica considerando os dois 

cenários possíveis (sismo interplacas e sismo intraplaca), cujos resultados se 

apresentam na Figura 7.1 . Como se pode observar, à área de intervenção do Plano é 

atribuída a intensidade máxima de graus VIII-IX na escala de Mercalli Modificada para o 

cenário 1 e de grau VII para o cenário 2. 
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Cenário 1 – epicentro: Goringe; magnitude: 8.0 

(Richter) e distância focal: 227 km 
Cenário 2 - epicentro: vale inferior do Tejo; 
magnitude: 7.0 (Richter); dist. focal: 27 km. 

Figura 7.1 – Microzonagem sísmica de Lisboa 
(Fonte: Serviço Municipal de Protecção Civil) 

 

 

7.1.3.2 Inundações 

A combinação de perigos potenciais naturais com ausência de gestão do risco tem como 

resultado o aumento da vulnerabilidade urbana. No caso das inundações, o deficiente 

planeamento, combinado com deficientes sistemas de drenagem tornam as áreas 

urbanas vulneráveis às “inundações relâmpago”. 

Na AML o crescimento das áreas urbanas entre 1985 e 2000 foi de cerca de 50%. Muito 

desse crescimento foi efectuado em áreas inundáveis. Em Portugal o Decreto-Lei n.º 

364/98 exige aos municípios com áreas urbanas e urbanizáveis atingidas por cheias 

(nomeadamente as ocorridas desde a década de 60), a cartografia das zonas 

inundáveis, tendo em vista a preparação de medidas preventivas e de formas de 

actuação em caso de emergência. Com isso pretender-se-ia estimar os riscos 

decorrentes de uma eventual ocupação urbana, propiciando, uma gestão de prevenção 

mais eficaz, e assegurando às populações o conhecimento de uma situação que as pode 

afectar. 

Na região de Lisboa podemos considerar três tipos de inundações:  

• as devidas às cheias do Tejo e afluentes, que se formam ao fim de vários dias 

ou semanas de chuvas prolongadas (e.g. Novembro de 1967), actualmente 

bastante mitigadas pelas barragens; 
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• as devidas às cheias dos pequenos cursos de água, que se formam ao fim de 

algumas horas de chuva intensa (e.g. Jamor em 18/02/2008); 

• as inundações urbanas, que se podem formar em dezenas de minutos, aquando 

de fortes chuvadas, e cujas consequências são agravadas pela 

impermeabilização dos terrenos. 

As áreas da cidade mais sensíveis são as que se encontram a cotas baixas (Frente 

Ribeirinha e fundos de vale) onde a influência das marés, assim como o assoreamento 

dos colectores provocam o mau funcionamento da drenagem pluvial da cidade. Também 

são críticas as áreas atravessadas por linhas de água parcial ou totalmente canalizadas, 

ou em que os colectores se encontram sub-dimensionados ou entulhados. 

Por outro lado, ao aumento da área construída corresponde, em regra, uma diminuição 

drástica da infiltração de água nos terrenos. Onde antes afloravam formações 

permeáveis passam a existir edifícios, pavimentos, ou seja, aumenta a barreira artificial 

impermeável que impede a água das chuvas de atingir o subsolo, e a infiltração original 

transforma-se em escoamento superficial suplementar. As áreas impermeáveis oscilam 

desde 10 a 60% em zonas de densidade residencial baixa a elevada, até 80 a 100% em 

zonas centrais e comerciais de aglomerados urbanos.  

De todas as acções negativas sobressaem a construção em leito de cheia e a 

artificialização de linhas de água naturais, pelos efeitos que produzem: na diminuição da 

infiltração, no aumento do escoamento superficial e, consequentemente, no aumento do 

risco de inundação, e por isso devem merecer a maior atenção no contexto da gestão de 

água pluviais. 

Na envolvente da área de intervenção do Plano o aterro localizado entre a margem 

primitiva do rio Tejo e a linha actual é uma zona susceptível de inundações acidentais, 

especialmente quando os caudais das grandes chuvadas atingem a cota da preia-mar. 

É necessário também salientar que, de acordo com os cenários já estabelecidos e 

cientificamente comprovados para as alterações climáticas, haverá uma gradual subida 

das águas oceânicas (entre 0,1 e 0,9 m até 2100, segundo o International Panel on 

Climate Change), devendo tal facto ser tido em consideração nas intervenções a fazer 

ao longo de toda a margem ribeirinha. 
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Inundações costeiras 

O estudo da OCDE (2008) intitulado “Ranking port cities with high exposure and 

vulnerabilitiy to climate extremes. Exposure estimates” faz uma primeira avaliação da 

exposição das 136 maiores cidades portuárias (com população superior a 1 milhão em 

2005) ao risco de inundação costeira devido a tempestades e a danos devido a ventos 

fortes. O estudo também investiga a forma como as alterações climáticas podem 

incrementar esses impactes nas cidades em 2070, tomando em consideração o 

parâmetros demográficos, naturais e antropogénicas. 

A metodologia, que incorpora a definição dos parâmetros demográficos na cidade actual 

e futura (em 2070), sua distribuição por cotas do terreno, exposição a ventos fortes, 

exposição à subida do nível do mar (com a definição do SLR 2070 – sea level rise in 

2070), subsidência (se aplicável), grau de urbanização e PIB, classifica Lisboa da 

seguinte forma (Quadro 7.2 ): 

Quadro 7.2 – População exposta e valores expostos p ara a cidade de Lisboa 
(OCDE, 2008) 

População 
exposta 

Valores expostos  
em biliões de dólares) 

actual 2070 actual 2070 

(milhares) ranking (milhares) ranking US$ bn ranking US$ bn ranking 

40 71 90 77 3.88 57 33.43 71 

 

No estudo foi considerado para Lisboa uma população de 2,761 milhões (2005), um 

índice de risco de exposição a ventos fortes de 0 (zero) e ausência de fenómenos de 

subsidência. 

Pode pois concluir-se que Lisboa ocupa uma posição “a meio da tabela”, em muito 

melhores condições quando comparada com Amsterdão ou Nova Iorque, por exemplo, e 

em piores, se comparada com Barcelona ou Estocolmo. 

As estratégias de gestão do risco recomendadas no estudo incluem uma combinação de: 

• Protecção aumentada; 

• Gestão da subsidência (nas cidades susceptíveis a este fenómeno, em que 

Lisboa não se inclui); 
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• Planeamento do uso do solo para reduzir a vulnerabilidade, incluindo a restrição 

do uso de áreas inundáveis e a preservação de espaços para o 

desenvolvimento de futuras infraestruturas; 

• Relocalização selectiva para fora das áreas urbanas actuais; 

• Sistemas de alerta a inundações e de evacuação. 

 

Risco de tsunami 

O estudo da OCDE (2008) parece não entrar em consideração com o efeito combinado 

dos parâmetros analisados com outro parâmetro de grande relevância - pelo menos para 

a cidade de Lisboa, dado o seu enquadramento sismotectónico - que é a sua exposição 

ao risco de tsunami.  

Viana-Baptista et al. (2006) estudaram os efeitos de um tsunami no estuário do Tejo 

tomando por base os eventos mais destrutivos de que há relatos na cidade de Lisboa: os 

tsunamis que se seguiram aos sismos de 1531 e 1755. Concluíram que as ondas dum 

tsunami gerado nessas condições abrandam e a sua altura decresce à medida que 

penetram no estuário devido à geometria do leito do rio. Entre o Bugio e Cacilhas a 

propagação é afectada severamente pelo designado “gargalo do Tejo” gerando no Poço 

do Bispo uma onde inferior a um metro. Concluem ainda que, só no caso de um efeito 

combinado de maré-cheia com tsunami (ou um evento local de grandes dimensões como 

parece ter ocorrido em 1531) poderá ser esperado um grande impacte para o interior da 

cidade. 

Parece pois poder-se concluir que o risco de inundação costeira na área de intervenção 

do Plano é reduzido a moderado. 

 

7.1.3.3 Contaminação dos solos e águas subterrâneas 

A avaliação da contaminação tem por objectivo a determinação da natureza e 

concentração das substâncias contaminantes, a identificação do padrão de distribuição 

espacial da contaminação dos terrenos (solos e águas subterrâneas) e a caracterização 

do grau de contaminação, tendo por base valores de referência previamente 

estabelecidos. 
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Por sua vez, a Análise de Risco, em face da previsível ocupação futura dos terrenos, 

deve concluir se os riscos são aceitáveis, nomeadamente para a saúde humana e o 

ambiente e, no caso afirmativo, quais as medidas de monitorização e controlo que 

garantam a manutenção desse nível de risco, aceitável a médio e longo prazo. No caso 

dos riscos serem inaceitáveis, devem ser estabelecidas as bases para a elaboração de 

um Plano de Remediação que detalhe as medidas a adoptar para a superação do risco e 

a selecção das melhores metodologias disponíveis para o tratamento dos terrenos, tendo 

em conta o mérito ambiental, a minimização dos custos e o tempo. 

A Avaliação de Risco é uma ferramenta utilizada para estimar o perigo, para a saúde 

humana e para o meio ambiente, que uma substância pode causar em determinadas 

situações, e serve de base para a tomada de decisões de cariz ambiental, elaborar 

acções e metas de remediação, bem como avaliar áreas contaminadas (La Grega et al., 

2001). A abordagem do risco associado a contaminação deverá conter os seguintes 

passos: 

• identificação da origem da fonte;  

• modo de exposição (directa ou indirecta, meio de transporte e alvo); 

• toxicidade dos elementos químicos; 

• caracterização do risco (estimação da magnitude e grau de incerteza estimada). 

As metodologias de avaliação de risco são baseadas em princípios de toxicologia 

humana e no conhecimento das propriedades físico-químicas e comportamento 

ambiental dos contaminantes. A identificação e quantificação do risco associado à 

existência de poluentes no meio servirá de base para a definição dos objectivos e 

medidas de mitigação a adoptar na fase de remediação do local contaminado.  

A avaliação de risco compreende a identificação de perigo e, consoante os casos 

(Directiva 93/67/CEE): 

• a avaliação dose (concentração) - resposta (efeito) – determinação da relação 

entre a dose ou o nível de exposição a uma substância e a incidência e 

gravidade de um efeito; 

• a avaliação da exposição – determinação das emissões e os percursos e da 

mobilidade de uma substância e a sua consequente decomposição ou 

degradação, de modo a estimar as concentrações/doses que as populações 
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humanas ou os compartimentos ambientais estão ou poderão eventualmente 

estar expostos; 

• a caracterização de risco – estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos 

adversos que podem ocorrer na população ou num compartimento ambiental, 

devido à exposição efectiva ou previsível a uma substância química, podendo 

incluir a “estimativa dos riscos”, isto é, a quantificação dessa probabilidade. 

As metodologias existentes de avaliação de risco para a saúde humana em áreas 

contaminadas seguem, em geral, a metodologia desenvolvida pela Agência de 

Protecção Ambiental Americana, (USEPA, 1989), que contempla as seguintes etapas: 

• avaliação e compilação dos dados; 

• avaliação da exposição aos elementos químicos; 

• avaliação da toxicidade dos elementos químicos; 

• caracterização e quantificação do risco; 

• monitorização do risco. 

A avaliação de exposição consiste na determinação da intensidade, frequência, duração 

e caminhos da exposição humana, actual ou futura, a determinado contaminante 

(USEPA, 1989). Considera o uso actual e futuro da área e tem por base: 

• o conhecimento dos mecanismos de dispersão e transporte dos contaminantes 

no meio físico; 

• a identificação da população exposta; 

• a identificação das vias potenciais de exposição; 

• a estimação das concentrações dos poluentes nos locais de exposição, para 

cada via específica.  

A avaliação da exposição deverá ser realizada para vários cenários de ocupação do 

local, considerando o seu uso actual e futuro, bem como a área envolvente. Na 

elaboração dos cenários de exposição são identificadas as várias possibilidades para 

que um contaminante, a partir da origem ou fonte da contaminação, atinja as populações 

potencialmente receptoras.  



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 156 de 182 

Os cenários de ocupação, usualmente considerados na avaliação do risco de exposição 

da população a um determinado contaminante são: uso residencial (cenários para 

criança e adulto) e uso comercial (cenários para trabalhador comercial). 

As vias mais usuais de exposição, da população a um determinado contaminante, são as 

seguintes: contacto dérmico, ingestão de solo e ingestão de vegetais. 

A exposição pode ser definida como o contacto de um organismo receptor com um 

agente físico ou químico (contaminante). Traduz-se pela quantidade de contaminante 

(em mg/kg peso do corpo/dia) na interface de contacto com o organismo (pele, pulmões, 

intestino) e disponível para absorção.  

Por sua vez, a avaliação de toxicidade define a toxicidade específica para cada 

contaminante de interesse, considerando-se os efeitos adversos à saúde associados à 

exposição a esse contaminante. Para tal, é necessário avaliar a relação entre a 

magnitude da exposição, o tipo de efeito adverso e a possibilidade de um indivíduo 

desenvolver cancro por exposição. 

Nesta etapa, os dados toxicológicos servem como fonte de informações sobre a 

toxicologia dos contaminantes de interesse e os efeitos adversos à saúde. Esta etapa 

pode ser dividida em duas actividades principais:  

• Identificação dos efeitos adversos - determinação do tipo e magnitude do efeito 

adverso à saúde que é causado pela exposição a um agente tóxico específico; 

• Determinação da dose-resposta - processo de avaliação quantitativa da 

toxicidade, relacionando-se a dose do contaminante que foi recebida com a 

incidência de efeitos adversos à saúde em uma dada população exposta. 

No caso específico da contaminação dos terrenos presente na área de intervenção do 

Plano, a caracterização e quantificação do risco foram feitas de acordo com os seguintes 

aspectos (EGIAMB, 2008): 

• o Risco Cancerígeno Total e a Perigosidade Total (risco para efeitos não 

cancerígenos) resultam da soma parcelar das vias de exposição consideradas;  

• a caracterização é feita separadamente para compostos químicos cancerígenos 

e não cancerígenos (perigosidade). Os elementos químicos cujos efeitos são 

simultaneamente cancerígenos e não cancerígenos são avaliados nos dois 

casos. 
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Para o cálculo dos valores de risco, utilizou-se o software RISC Workbench 

(WATERLOO HYDROGEOLOGIC, 2001) que se baseia no Manual “Risk Assessment 

Guidance for Superfund (RAGS)” da Agência Ambiental do Governo Norte Americano 

(USEPA, 1989). 

No estudo apresentado no Anexo I (Avaliação do Estado de Contaminação dos Terrenos 

da Matinha (Lisboa)) apresentam-se os valores dos índices de risco cancerígeno e de 

perigosidade, para os cenários e vias de exposição considerados.  

Segundo o Manual “Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS)”, (USEPA, 1989) 

o valor a partir do qual se assume que existe potencial para risco cancerígeno (RC) é de: 

• RC >= 1E-6, para uso residencial, correspondente à probabilidade de um 

indivíduo numa população de 1.000.000 desenvolver doenças cancerígenas; 

• RC >= 1E-5, para uso comercial (trabalhador), correspondente à probabilidade 

de um indivíduo numa população de 100.000 desenvolver doenças 

cancerígenas; 

No que respeita à perigosidade (ou Target Hazard Index - HI), o mesmo manual 

considera, que existe perigo de as pessoas desenvolverem doenças não cancerígenas 

quando HI > 1. 

Assim, de acordo com o acima exposto e com os resultados no estudo realizado por 

EGIAMB (2008) verifica-se que (Quadro 7.3 ): 

• cenário 1 - residencial (criança) 

o existe risco cancerígeno para o contaminante As, para as vias de 

exposição ingestão de solo, contacto dérmico e ingestão de vegetais e 

para o contaminante Benzo(a)antraceno para a via de exposição ingestão 

de solo. 

o existe perigosidade para a via de exposição ingestão de vegetais para o 

contaminante As (parcial e total) e via ingestão de solo para o 

contaminante Pb e para o contaminante TPH C8-C10 para o total das vias 

de exposição (apesar não existir individualmente para nenhuma das vias 

de exposição); 

• cenário 2 - trabalhador comercial 
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o existe risco cancerígeno para as vias de exposição ingestão de solo e 

contacto dérmico para o contaminante As bem como risco total para o 

mesmo contaminante e não existe perigosidade para nenhuma das 

substâncias químicas. 

Quadro 7.3 – Análise de Risco - Resumo dos resultad os obtidos 
(EGIAMB, 2008) 

Cenário 
Via de ingestão  

Residencial 
Criança 

Trabalhador 
Comercial 

Risco cancerígeno 

Ingestão 
de solo 

As, 
Benzo(a)antraceno 

As 

Contacto 
dérmico As As 

Ingestão 
de vegetais As ----- 

Total As, 
Benzo(a)antraceno 

As 

Perigosidade 

Ingestão 
de solo Pb ----- 

Contacto 
dérmico ----- ----- 

Ingestão 
de vegetais As ----- 

Total 
As, 
Pb, 

TPH C8-C10 
----- 

 

Na Figura 7.2  indicam-se os pontos onde foram recolhidas as amostras com risco 

superior ao aceitável. 
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Figura 7.2 – Localização das amostras com risco sup erior ao aceitável 
(EGIAMB, 2008) 
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7.1.4 Avaliação de tendências 

No subcapítulo anterior foi identificado um conjunto de situações de risco presentes na 

área de intervenção do Plano que advêm, não propriamente da aplicação do Plano, mas 

das características intrínsecas da área de intervenção, em particular da sua localização 

junto da plataforma de aterro e aluvião junto ao Tejo.  

Com efeito, a Zona Ribeirinha, em termos gerais, e a área de intervenção do Plano, em 

particular, são de elevada vulnerabilidade: 

• sísmica, acrescida da possibilidade de ocorrência de liquefacção;  

• a inundações, provenientes seja da escorrência das águas dos vales interiores 

conjugados com situações de preia-mar, seja do galgamento das águas do Tejo, 

eventualmente potenciado pelas alterações climáticas e consequente aumento 

do nível médio do mar ou até mesmo uma situação de tsunami (que embora de 

baixa probabilidade não é de excluir. 

• à contaminação, resultante do anterior uso industrial. 

Atentas as definições apresentadas no capítulo anterior, risco pode ser definido da 

seguinte forma: 

• Risco = (Probabilidade x Magnitude) Perigo Potencial x Vulnerabilidade 

 

Sendo Vulnerabilidade = Dano Potencial/ Capacidade de Resposta, ou seja: 

• Risco = (Probabilidade x Magnitude) Perigo Potencial x Dano potencial / 

Capacidade de resposta 

Sendo capacidade de resposta o modo como pessoas e organizações usam os recursos 

disponíveis para fazem face a um evento desastroso. 

Torna-se assim claro que, o risco está na razão directa do dano potencial e na razão 

inversa da capacidade de resposta de pessoas e organizações. 

Dado que o dano potencial foi definido como os danos e perdas máximas susceptíveis de 

serem causados devido à ocorrência desastrosa de um evento, pode concluir-se que o 

risco na área de intervenção do Plano aumenta na exacta medida em que aumente a 

estimação de danos e perdas potenciais, incluindo financeiras, decorrentes da aplicação 

do Plano. 
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Por outro lado, a diminuição da vulnerabilidade através do incremento da capacidade de 

resposta, alcançado através da implementação de acções preventivas, no capítulo da 

vulnerabilidade sísmica e a inundações, e acções correctivas, designadamente na 

descontaminação dos terrenos, permitirá ganhos sensíveis na diminuição do risco. 

Concretamente, com a remediação da contaminação dos solos deverão ser atingidos os 

objectivos genéricos fundamentais de qualquer processo de requalificação ambiental, 

designadamente:  

• proteger a saúde pública e o ambiente;  

• reabilitar o local afectado e  

• possibilitar o uso futuro do solo em condições ambientalmente favoráveis. 

Ao se pretender efectuar o redesenvolvimento de “brownfields” tendo em vista a 

instalação de um empreendimento de características habitacionais, a remediação dos 

terrenos, para além de efectuar o tratamento da contaminação, irá ter como objectivo 

específico, assegurar as condições ambientais necessárias para a realização do 

empreendimento, garantindo a redução do risco no receptor (humanos e ecossistema). 

 

7.1.5 Gestão do risco 

No subcapítulo anterior concluiu-se que o risco na área de intervenção do Plano aumenta 

na proporção do aumento da estimação de danos e perdas potenciais, incluindo 

financeiras, decorrentes da aplicação do Plano. 

Ficou também claro que, o risco está na razão inversa da capacidade de resposta de 

pessoas e organizações e, por isso, é necessário tomar medidas para o seu incremento, 

o que se consegue, primeiramente, através do estabelecimento de uma estratégia de 

gestão do risco. 

Na gestão do risco (risk management), há que considerar as seguintes etapas: 

• Avaliação do risco – risco estimado, distinguindo-o do risco “percebido” (mas não 

ignorando-o); 

• Mitigação – redução ou eliminação do risco, a ser efectuada segundo uma 

hierarquia que pode ser classificada de mais “correctiva” ou mais “preventiva” 
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consoante se privilegie a ordenação de cima para baixo, ou de baixo para cima, 

dos seguintes itens: 

1. Estrutural - por exemplo, a descontaminação dos terrenos; 

2. Não-estrutural – por exemplo a conservação e o reforço de elementos 

naturais de protecção da estrutura ecológica urbana; 

3. Restrição de ocupação – a ênfase é posta no planeamento territorial; 

4. Orientada para a prevenção – a ênfase é colocada no uso das Melhores 

Tecnologias Disponíveis (MTD), por exemplo em termos de construção 

sustentável. 

Na construção de uma estratégia de gestão do risco em primeiro lugar é muito importante 

ter bem esclarecidas as componentes da avaliação do risco (1ª etapa da gestão do risco), 

nomeadamente:  

• a caracterização dos perigos potenciais (ex.: sismos - descrição das causas, 

provável extensão geográfica, intensidade do risco, probabilidade de ocorrência) 

• o seu impacte no passado (na população, infraestruturas, ambiente), 

• a avaliação da vulnerabilidade (correlação entre perigo potencial identificado e 

população /ambiente/ infraestrutura crítica, com a produção de mapas de 

vulnerabilidade), a análise de risco / estimação de danos e perdas potenciais, 

incluindo financeiras, para uma dada área num dado período de tempo; em que 

os parâmetros chave são a magnitude e probabilidade de ocorrência do perigo 

potencial. 

Em segundo lugar é importante passar de uma abordagem reactiva para uma abordagem 

proactiva, o que implica: 

• privilegiar a abordagem multidisciplinar em vez de abordagem cientifica por um 

lado e abordagem de engenharia, por outro; 

• focar na vulnerabilidade em vez do perigo potencial; 

• focar na gestão do risco em vez da gestão das respostas ao acidente; 

• fazer uma abordagem em termos de segurança pública em vez de abordagem 

de gestão do desastre. 
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Deverá ser incorporada nesta estratégia directrizes e orientações provenientes da 

protecção civil. A CML deverá procurar obter informação da população e bens que se 

encontram actualmente em risco em toda esta Zona Ribeirinha e estimar a população e 

bens que irão estar em risco num horizonte médio de 50 anos, por exemplo, com a 

implementação de uma estratégia como a que é esboçada deste documento. 

Neste contexto deverão ser previstas: 

• Reserva de espaço para acantonamento em caso de catástrofe; 

• Estabelecimento de um valor de “capacidade de carga” de pessoas e bens nas 

zonas de risco mais elevado; 

• Implementação de um plano de protecção civil; 

• Prosseguimento das acções de descontaminação de eventuais solos 

contaminados; 

• Integração das recomendações previstas no plano de drenagem e nas medidas 

cautelares do Plano Verde. 

 

7.2 Clima Urbano e Qualidade do ar. Riscos para a s aúde pública 

As concentrações dos poluentes no ar ambiente dependem essencialmente de dois 

factores: quantidades emitidas e condições meteorológicas que condicionam a sua 

dispersão e as suas reacções. 

No que diz respeito às fontes poluidoras destacam-se duas: o tráfego automóvel, 

especialmente em áreas urbanas, como fonte do dióxido de azoto, monóxido de carbono, 

partículas em suspensão e benzeno e outros compostos orgânicos voláteis; e as fontes 

industriais, relativamente ao dióxido de enxofre, óxidos de azoto e partículas em 

suspensão. 

 

7.2.1 Poluentes. Fontes emissoras. Efeitos na saúde humana. 

No Quadro 7.4  apresentam-se, para cada um dos poluentes analisados no capítulo 4, as 

suas principais fontes e efeitos na saúde: 
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Quadro 7.4 – Poluentes. Fontes emissoras. Efeitos n a saúde humana 

Poluentes Fontes emissoras Efeitos na saúde humana 

Partículas 
em 
suspensão 

As partículas em suspensão (mistura de 
partículas no estado sólido ou líquido) provêm 
das cinzas, da fuligem e de outras partículas 
produzidas principalmente pela combustão de 
carvão e fuel-óleo na indústria e nos 
automóveis. Resultam do tráfego rodoviário, 
sendo emitidas nos gases de escape dos 
veículos a gasóleo, ou provenientes da 
ressuspensão provocada pela passagem de 
veículos nas estradas. Geradas também em 
processos industriais, processos de queima ou 
de movimentações de terras.  

Podem ocorrer fenómenos naturais de 
transporte de partículas a longa distância (ex: 
elevadas concentrações de partículas finas 
registadas em Portugal que têm origem nos 
desertos do Norte de África). 

As vilosidades e mucosas nasais capturam as 
partículas de maior diâmetro impedindo que 
cheguem aos pulmões. Porém, as mais finas, 
como é o caso das PM2,5 (partículas em 
suspensão de diâmetro aerodinâmico inferior a 
2,5 µm), conseguem penetrar no sistema 
respiratório, com consequências mais gravosas. 
Podem afectar a actividade respiratória, com 
especial incidência em população de risco como 
as crianças e idosos, e agravar o estado de 
saúde em pessoas que sofram de doenças 
cardiovasculares e pulmonares.  

O seu risco não depende tanto da sua 
concentração mas sim de outros parâmetros 
como o seu tamanho e a sua toxicidade. As 
partículas em suspensão também afectam o 
coberto vegetal e reduzem a visibilidade. 

Dióxido de 
azoto 

Resulta da queima de combustíveis nas 
unidades industriais e da combustão, a altas 
temperaturas, nos motores dos veículos 
automóveis.  

 

Alcança regiões profundas do tracto respiratório e 
inibe algumas funções dos pulmões, tais como a 
resposta imunológica, diminuindo a resistência às 
infecções.  

Os seus efeitos traduzem-se no aumento da 
susceptibilidade a doenças respiratórias, 
(principalmente crianças), e a ataques de asma. 

Benzeno Composto orgânico resultante da volatilização 
dos combustíveis. Utilizado como matéria-prima 
para síntese de compostos orgânicos e como 
aditivo nos combustíveis para veículos.  

O tráfego rodoviário é uma fonte substancial.  

Quando inalado, afecta principalmente o fígado, a 
placenta e a medula óssea, onde causa efeitos 
nocivos. Causa também leucemia, cancro da pele 
e do pulmão. 

 

Monóxido 
de carbono 

Provém essencialmente das emissões geradas 
pelos veículos a gasolina, principalmente dos 
mais antigos, e por alguns processos 
industriais. Por vezes ocorrem elevadas 
concentrações de CO em espaços confinados, 
ou ao longo das vias de circulação em 
situações de longas filas de trânsito. 

Este poluente reduz a capacidade de transporte 
de oxigénio até aos tecidos vitais pelo sangue, 
afectando os sistemas cardiovascular e nervoso.  

Em concentrações mais reduzidas pode ser 
gravoso para indivíduos com doenças 
cardiovasculares e reduz o desempenho 
desportivo. As elevadas concentrações podem 
causar sintomas como dores de cabeça e fadiga. 

Dióxido de 
enxofre 

Provém fundamentalmente da combustão dos 
combustíveis fósseis que contêm enxofre. É 
emitido principalmente por fontes industriais tais 
como refinarias petrolíferas, indústria do papel 
e indústria química, centrais térmicas e também 
pelo tráfego rodoviário, embora cada vez 
menos devido à redução da percentagem de 
enxofre nos combustíveis. 

Os seus efeitos encontram-se associados a 
doenças respiratórias (como a bronquite crónica 
e asma) e cardiovasculares. Uma parte do SO2 
transforma-se em pequenas partículas de 
sulfatos que chegam às vias respiratórias. 

É um dos gases que mais contribui para a 
acidificação das águas e vegetação, para a 
formação de smog, e também pode provocar más 
condições de visibilidade.  

Ozono Poluente secundário que resulta da 
transformação fotoquímica de certos poluentes 
primários na atmosfera, em particular dos 
óxidos de azoto (NOx) e dos compostos 
orgânicos voláteis (COV), sob o efeito da 
radiação ultravioleta.  

 

É um poderoso oxidante. Uma exposição crónica 
pode agravar os sintomas de irritação do tracto 
respiratório, já que o oxida, podendo provocar 
dificuldades respiratórias (ex. impossibilidade de 
respirar fundo, inflamações brônquicas ou tosse). 

Uma intoxicação aguda provoca uma reacção 
inflamatória ao nível das mucosas respiratórias e 
agrava problemas respiratórios preexistentes. 
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7.2.2 Análise de tendências 

A definição das linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar a nível 

nacional foi efectuada pelo Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto, que determina, para as zonas onde os níveis de 

poluentes são superiores aos valores limite, a elaboração de planos de melhoria da 

qualidade do ar e respectivos programas de execução, destinados a fazer cumprir esses 

mesmos valores.  

Dando cumprimento ao disposto no referido diploma, a CCDR-LVT elaborou o Plano de 

Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo, cujo relatório síntese é 

publicado em anexo à portaria 715/2008 de 6 de Agosto, aplicável às aglomerações da 

AML Lisboa Norte, AML Lisboa Sul e Setúbal.  

Na aglomeração da AML Lisboa Norte, onde se insere a área de intervenção do Plano, 

registaram-se níveis dos poluentes partículas PM10 e dióxido de azoto superiores aos 

valores limite, acrescidos da respectiva margem de tolerância. 

Os estudos realizados permitiram concluir que os níveis mais elevados dos poluentes 

referidos têm como principal causa as emissões do tráfego rodoviário.  

 

7.2.3 Políticas e medidas de minimização dos efeitos 

Em termos globais, e para o conjunto da AML, foram identificadas dezenas de políticas e 

medidas potencialmente aplicáveis num curto/médio prazo. Estas foram avaliadas em 

termos de conteúdo, viabilidade, custo-eficácia e responsabilidade de aplicação. Algumas 

destas políticas e medidas estão já em curso, outras estão por implementar e outras são 

propostas adicionalmente ao cenário nacional, no qual múltiplas ferramentas de melhoria 

da qualidade do ar têm lugar, nas suas diferentes escalas, com um domínio de aplicação 

que se estende da escala local à nacional e europeia. 

Para além de algumas políticas e medidas já em curso, as políticas e medidas que se 

estima mais contribuírem até 2010 para a redução de emissões de PM10 são: 

• uma renovação significativa das frotas cativas (em particular transportes 

colectivos rodoviários e táxis); 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 166 de 182 

• a implementação de medidas de gestão de tráfego tais como o aumento do 

número de corredores BUS; 

• o aumento da eficácia da fiscalização do estacionamento no interior da cidade 

de Lisboa; 

• a introdução de portagens diferenciadas ou de vias de alta ocupação no acesso 

à cidade. 

Como foi atrás referido, uma das principais preocupações do Plano é a de permitir a livre 

circulação das brisas na área de intervenção através de um adequado ordenamento das 

construções, nomeadamente no que se refere à sua orientação em relação à margem do 

rio.  

Deste modo foi evitada a proposta de construção de edifícios altos e de disposição 

paralela à margem do Tejo, de forma a permitir a livre circulação das brisas, através de 

um adequado ordenamento das construções, nomeadamente da sua orientação em 

relação à margem do rio. 

As novas edificações devem maximizar o potencial de aquecimento, arrefecimento, 

ventilação e iluminação natural, optimizando a captação de luz solar e a redução dos 

consumos energéticos e das emissões de gases com efeito de estufa. 

A selecção de materiais de construção e de cobertura adequados é um aspecto crítico 

tendo em vista controlar a temperatura de superfície, em função das suas características 

físicas como o albedo, a condutibilidade térmica e a capacidade calorífica. 

Os revestimentos e os vãos das novas edificações devem ser estudados por forma a 

promover os ganhos de radiação no Inverno e a restringi-los no Verão, garantindo a 

redução dos consumos energéticos. 

Na concepção de edifícios devem ser previstos sistemas de ventilação natural que 

utilizem apenas o vento ou a variação de temperatura, como forma de prevenir o 

sobreaquecimento e sobrearrefecimento do interior das edificações e de assegurar uma 

boa qualidade do ar interior. 

Por sua vez, os espaços verdes desempenham um importante papel na promoção de 

condições bioclimáticas favoráveis, contribuindo para o arrefecimento da cidade, através 

do efeito de sombra e da evapotranspiração. No entanto, deve ser restringida a plantação 
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de densas manchas arbóreas, de modo a serem deixadas livres de obstáculos as vias de 

penetração com eixo perpendicular à margem do Tejo. 

Como foi referido anteriormente, a frente ribeirinha é a área com mais frequência 

afectada pelas brisas do Tejo e do Oceano, o que constitui importante factores de 

arrefecimento da atmosfera urbana, durante o Verão; porém, durante o Inverno o seu 

efeito poderá ser adverso uma vez que um vento forte actua como factor desfavorável no 

conforto térmico da população. 

Em particular deverão ser tidas em conta rajadas soltas, que poderão ser perigosas para 

pessoas mais frágeis e que não estejam prevenidas, aconselhando-se medidas 

preventivas, tais como a colocação de elementos urbanos (abrigos, vegetação, etc.), que 

atenuem os efeitos adversos das acelerações locais. 

 

7.3 Estrutura ecológica urbana 

7.3.1 Estrutura Ecológica Municipal e Plano Verde 

A Estrutura Ecológica Municipal encontra-se em preparação de forma a que venha a ser 

incorporada no actual processo de revisão do PDM.  

Segundo o texto da proposta de constituição, aprovada por unanimidade a 2 de Outubro 

de 2007 na Assembleia Municipal de Lisboa, ela “irá permitir que, para além dos espaços 

verdes públicos e privados existentes e nos dos investimentos urbanísticos a 

desenvolver, se assegure uma estrutura contínua e uma malha pontual de áreas que 

garantam o funcionamento dos ecossistemas fundamentais” impedindo desta forma que 

“a concretização de muitos investimentos imobiliários e a construção de infra-estruturas 

sem atender à potencialidade biológica dos solos, à estabilidade física e a uma visão 

global do planeamento da cidade” comprometa a realização da Estrutura Ecológica 

Urbana de Lisboa. 

De acordo com os seus promotores a Estrutura Ecológica Municipal tem os seguintes 

objectivos (Quadro 7.5 ). 
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Quadro 7.5 – Objectivos da Estrutura Ecológica Muni cipal 

Objectivos Motivação 

Criar condições que permitam a diversidade, continuidade e a dimensão 
apropriada dos espaços que a constituem. Promover a intensificação da 

actividade biológica no quadro 
urbano “Apropriar-se” dos valores e tipologias da paisagem tradicional da região e do 

casco histórico da cidade (hortas, quintais e jardins de recreio). 

Propiciar o descanso e o lazer, o passeio a pé ou de bicicleta, a pratica de 
desportos,  a contemplação e contacto com a Natureza e a pratica da jardinagem 
e da horticultura. 

Concretizar a criação de espaços 
estáveis, de concepção e gestão 
ecológica, tanto quanto possível 
regeneráveis, em articulação com 
o espaço edificado 

Matas e clareiras, regatos e ribeiras, jardins e hortas deverão suceder-se em 
articulação com o espaço edificado, constituindo corredores que deverão 
prolongar-se para os restantes concelhos, através de ligações com idênticas 
ocorrências naturais e áreas de agricultura tradicional a proteger e classificar. 

Possibilitar o recreio, em 
conjunção com a sustentabilidade 
ambiental 

Criar espaços necessários ao desenvolvimento cultural da pessoa e, por outro 
lado, garantir o funcionamento de sistemas que permitam a sustentabilidade 
ecológica e física da cidade – circulação e qualidade da água e do ar, ciclo da 
matéria orgânica.  

Desenhar o sistema ecológico em relação com a morfologia e as potencialidades 
biológicas do território, bem como com a paisagem histórica e cultural da cidade, 
e procurar a sua continuidade, desenvolvendo simultaneamente as suas funções 
de protecção, recreio e produção. 

Evitar um planeamento zonado 
(construção de edifícios, 
reduzindo a presença da 
vegetação a espaços limitados),  
e modificar o conceito de espaço 
verde – decorativo e artificial 

Reduzir o custo energético de implantação e manutenção, muito menor do que o 
dos espaços verdes convencionais (tidos como meras áreas sobejantes dos 
conjuntos edificados ou “arranjos” complementares da arquitectura dos edifícios 
de “pretensioso” efeito decorativo. 

Regulação climática, combate à 
poluição, protecção dos recursos 
hídricos e biológicos, melhoria da 
qualidade de vida 

Promover a libertação de oxigénio e “sumidouro” de CO2, a fixação de poeiras, a 
protecção dos ventos e regularização de brisas, a circulação da água pluvial a 
céu aberto e infiltração, a utilização da água local e torrencial, o enriquecimento 
da biodiversidade, a regularização de amplitudes térmicas e da luminosidade 
atmosférica, a contribuição para o abastecimento alimentar em produtos frescos 
e a criação de espaços de recreio e percursos culturais. 

 

A Estrutura Ecológica Municipal resulta da actualização do Plano Verde elaborado pela 

equipa coordenada pelo Prof. Gonçalo Ribeiro Teles que assenta nos seguintes 

princípios (Quadro 7.6 ): 

Quadro 7.6 – Princípios do Plano Verde 

Princípios Conceito 

"Continuum Naturale” 
sistema contínuo (corredor) de ocorrências naturais que permitem o 
funcionamento e desenvolvimento dos ecossistemas e a permanência do 
potencial genético (biodiversidade) 

"Continuum Culturale" sistema contínuo de espaços edificados e seus vazios 

"Genius Loci” 
os lugares para além do lugar físico, possuem valores simbólicos, históricos, 
telúricos, paisagísticos e ambientais que justificam que estes tenham um 
significado próprio na cidade e no território em geral 

Polivalência dos espaços Protecção, produção e recreio. Intensificação dos processos biológicos através 
da meandrização, elasticidade e biodiversidade 

Sustentabilidade 
Capacidade de auto-regulação, auto-regeneração e auto-depuração dos 
recursos naturais conceito básico da manutenção, perenidade e estabilidade das 
estruturas 
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Enquanto sub-conjunto do Plano Verde que visa contribuir para a estabilidade física e 

sustentabilidade ecológica da cidade, a Estrutura Ecológica Fundamental é constituída 

por sistemas contínuos, não só de recreio mas também de produção e protecção, 

devendo estabelecer, com o tecido edificado, uma relação espacial coerente e 

equilibrada. As suas funções mais importantes são: o fornecimento de oxigénio e o 

conforto ambiental, devido à redução das amplitudes térmicas e manutenção do teor em 

humidade do ar; a protecção dos ventos e a fixação de poeiras; a circulação da água; a 

criação de habitats, tendo em vista a biodiversidade e a activação biológica; e a 

possibilidade da realização de longos percursos, a pé ou de bicicleta, em contacto com a 

Natureza e permitindo a contemplação da paisagem. 

A Estrutura Ecológica Fundamental divide-se em dois subconjuntos, o "Sistema Húmido" 

e o "Sistema Seco", podendo incluir, em cada um destes sistemas, espaços e paisagens 

da Estrutura Ecológica Cultural.  

Na cidade de Lisboa esses sistemas correspondem aos seguintes parâmetros 

morfológicos (Quadro 7.7 ). 

Quadro 7.7 – Sistemas da Estrutura Ecológica Fundam ental de Lisboa 

Sistemas Descrição 

Sistema Seco Vertentes com mais de 16% de inclinação, festos e 
pontos de vista dominantes 

Sistema 
Húmido 

Sistemas Húmidos Interiores 
Margem Ribeirinha do Tejo 

Áreas adjacentes às linhas de água com declives até 
5%, bacias de recepção e bacias de retenção 

Encostas Áreas intermédias entre o sistema seco e o húmido 

 

A Margem Ribeirinha do Tejo (entre Algés e o Parque das Nações), articula-se com as 

ribeiras dos vales interiores da cidade. 

Na zona ribeirinha a Estrutura Ecológica Fundamental desenvolve-se essencialmente e 

nas entradas para os vales interiores, garantindo o escoamento hídrico e atmosférico do 

hinterland para o rio, e que poderá servir de suporte para actividades de recreio e lazer, 

de implantação de percursos para peões e utilizadores de bicicletas, de preferência 

segregados das infraestruturas viárias. 
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7.3.2 Análise local 

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. 

Em síntese, a integração do Plano na estrutura ecológica urbana consagrada na proposta 

a ser incorporada no actual processo de revisão do PDM é estabelecida por dois 

vectores: 

• O primeiro (e principal) definido pelo parque perpendicular ao Tejo que ocupa 

uma área superior a 40.000 m2, 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 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. 

 

7.4 Tecido Urbano. Mobilidade e Requalificação Urba na. 

7.4.1 Conceito e prospectiva 

Como se foi referido anteriormente, toda a zona que se estende entre o Braço de Prata e 

a Matinha, e que compreendia as antigas instalações fabris de gás da Matinha, de 

armamento e material de guerra de Braço de Prata e da Tabaqueira, apresenta 

actualmente um tecido urbano desqualificado e desarticulado com a envolvente que 

importa requalificar. 

Contudo, e como também já se enfatizou amplamente, esta zona apresenta um potencial 

de renovação muito elevado, não só pela desactivação de uma área muito significativa 

das referidas actividades industriais e da desactivação progressiva das actividades 

portuárias, como devido à ligação ao estuário e à sua conectividade com o Parque das 

Nações. 

A implementação do Plano na área de intervenção vem permitir concretizar esse 

desiderato da melhor maneira: 
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• desenhando uma nova área urbana bem ancorada na envolvente,  

• estabelecendo uma nova continuidade urbana entre a zona Sul do Parque das 

Nações e o centro histórico, ao mesmo tempo que se criam ligações francas à 

cidade alta, através do prolongamento da Av. dos Estados Unidos da América.  

Pretende-se ainda, desta forma, quebrar o “efeito de ilha” do Parque das Nações, 

estabelecendo a sua conexão com a área histórica, numa perspectiva indutora para a 

respectiva reabilitação urbana e reequilíbrio socio-urbano. 

O uso habitacional dominante na área de intervenção do Plano está conforme com nova 

proposta de estruturação urbana, desenvolvida no “Documento Estratégico de 

Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”, que classifica a zona onde se insere a área 

de intervenção do Plano como “área com aptidão dominante habitacional”.  

 

7.4.2 Análise de tendências 

Com a construção de novas infra-estruturas rodo-ferroviárias da Rede Estruturante 

Nacional e as subsequentes alterações na rede de distribuição, serão introduzidas 

alterações significativas na Rede Viária na cidade de Lisboa, e na sua zona oriental em 

particular, vão modificar a mobilidade e acessibilidade à Zona Ribeirinha Oriental.  

Relativamente à Rede Distribuição Principal as principais alterações são a construção da 

Terceira Travessia sobre o Tejo (rodo-ferroviária), da Linha de Alta Velocidade e das 

acessibilidades à nova ponte e reformulação pontual de algumas das infra-estruturas 

existentes, incluindo a ampliação da Estação do Oriente. 

O novo quadro de investimentos que daí decorre implicará fortes consequências no 

reforço da polarização da zona oriental da cidade, nomeadamente com: 

• a localização da futura estação central da rede ferroviária de alta velocidade na 

Gare do Oriente,  

• a ligação desta ao Aeroporto mediante a extensão da “linha vermelha” do metro,  

• a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura e desta ao Barreiro e à Margem 

Sul, através da terceira travessia do Tejo.  

Naturalmente que a construção da terceira travessia sobre o Tejo terá um impacte 

significativo sobre esta zona, de sinais contraditórios. Se, em termos rodoviários constitui 
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uma alternativa à Ponte 25 de Abril (prevendo-se atrair uma parte dos fluxos desta e 

também, ainda que em menor número, da Ponte Vasco da Gama), por sua vez, a nova 

ponte terá como impacte negativo a geração de mais deslocações em transporte 

individual. Por outro lado espera-se que venha a induzir, como aspecto positivo, um 

reequilíbrio da malha viária da cidade, por efeito da alteração dos fluxos de entrada e 

saída, que actualmente se encontram muito desequilibrados pelo peso excessivo do 

sector ocidental, o qual apresenta um peso de cerca de 70% do total do tráfego. 

 

7.4.3 Implementação das acções 

7.4.3.1 Na Rede Viária 

Como já foi referido, concomitantemente com a implementação do Plano (e a construção 

do empreendimento de Braço de Prata), está previsto um conjunto de acções referentes 

à rede viária na Zona Ribeirinha Oriental (Quadro 7.8 ). 

Quadro 7.8 –Alterações previstas na rede viária na Zona Ribeirinha Oriental 

Acções Objectivos 

Condicionamento do tráfego no Terreiro do 
Paço 

Reduzir o volume de tráfego de atravessamento, na 
Baixa e em toda a zona ribeirinha 

Fecho da CRIL Descongestionar a 2ª Circular e, consequentemente, 
reduzir o volume de tráfego na zona ribeirinha 

Reperfilamento do troço da Av. M. Gomes da 
Costa (entre a rotunda da estação de Cabo 
Ruivo e a rotunda do Baptista Russo) 

Transformação numa via urbana com separador 
central arborizado e estacionamento lateral 

Demolição do viaduto entre a R. da Cintura do 
Porto de Lisboa e esta Avenida 

Redução da capacidade da via e consequentemente 
o volume de tráfego 

Melhoria do acesso à Av. EUA através da 
reformulação do nó do Vale Formoso de Cima 

Afastar o tráfego da zona ribeirinha 

Transformação do troço da R. da Cintura do 
Porto de Lisboa entre a Pç. 25 de Abril e o 
viaduto da Av. M. Gomes da Costa, em espaço 
verde de recreio 

Substituição por uma Avenida interior à Matinha, que 
constitui o prolongamento da Alameda dos Oceanos 
com características de via tipicamente urbanas, com 
fortes restrições ao tráfego de veículos pesados. 

 

Com a implementação do Plano (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 

circulação que se registam actualmente nesta via, recomenda o seu desnivelamento na 
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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 caso se venha 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.  

 

7.4.3.2 Na acessibilidade 

Como foi referido anteriormente, pretende-se, ao nível do planeamento global da cidade, 

articular a proposta de distribuição espacial dos pólos geradores de viagens com as 

interfaces de transporte público ferroviário, de modo a concretizar-se a redução do uso do 

transporte individual e a promoção do transporte público. 

Concretamente, a elevada oferta de transporte ferroviário na zona de Entrecampos/ 

Praça de Espanha/ Sete Rios (CP, Fertagus e Metro), que se espera vir a aumentar pela 

conexão da linha de Cascais à linha de Cintura, em Alcântara, permite encarar a 

possibilidade de ensaiar soluções de limitação da oferta de estacionamento, de modo a 

induzir uma maior procura no transporte colectivo, tendente à inversão de perda de 

número de passageiros registada nas últimas décadas em favor do transporte individual. 

Outra alternativa em termos de serviço de transporte colectivo consistirá na construção 

de um sistema de transporte colectivo ferroviário ligeiro, servindo o eixo ribeirinho entre 

Santa Apolónia e o Parque das Nações.  

Por outro lado, a autarquia tem desenvolvido estudos para a contenção do tráfego que 

percorre a circular ribeirinha e para a qualificação do espaço público nas zonas 

predominantemente residenciais o que, justificará a redução dos parâmetros de 

estacionamento no espaço público. 

O Plano propõe uma área de estacionamento no espaço público de 1207 lugares, o que, 

embora exceda o estabelecido na Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março, é inferior ao 

que o RPDM exigiria. 

Tendo em vista minimizar eventuais défices de estacionamento que se venham a verificar 

numa fase precoce de desenvolvimento do Plano, nas áreas de equipamento propostas 

no Plano que ainda não estão programadas a nível dos respectivos serviços camarários, 
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ou não têm correspondência a nível de outros instrumentos de planeamento (como é, de 

resto, o caso da escola EBI e do JI mencionados na Carta Educativa de Lisboa e que só 

se justifica serem construídos com a ocupação efectiva da área do plano, com novos 

residentes), propõe-se que os terrenos para os equipamentos propostos no Plano sejam 

objecto de tratamento em sede de projecto de espaço público, para que seja possível a 

sua utilização como estacionamento de superfície enquanto não se concretizar a 

construção dos equipamentos para eles destinados. 

Evita-se assim que fiquem vazios urbanos não tratados enquanto não se concretiza a 

construção dos equipamentos previstos ou de outros que venham a considerar-se mais 

necessários no momento. 

Por outro lado, aquando da construção dos equipamentos, poderão eventualmente, caso 

a autarquia assim o entenda e havendo procura que o justifique, construir-se 

estacionamentos subterrâneos sob os referidos equipamentos. 

Relativamente aos percursos cicláveis, o Plano prevê a implementação de tipologias de 

espaço público que proporcionem a circulação de bicicleta, em compatibilidade com a 

circulação viária e com o tráfego pedonal. 

Neste contexto, deve privilegiar-se a circulação da bicicleta em espaço viário, em 

detrimento dos passeios, devendo encontrar-se espaços segregados sempre que o fluxo 

automóvel o justifique, evitando-se a coexistência com peões sendo que, a existir, deve 

ser devidamente sinalizada. 

Os percursos cicláveis devem salvaguardar a continuidade, de modo a possibilitar a 

deslocação de bicicleta entre os locais servidos sem interrupção (devendo os declives ser 

inferiores a 5% m distâncias até 125m) e a segurança e o conforto dos utilizadores, 

nomeadamente no que respeita à adequação da pavimentação, ausência de obstáculos à 

fluidez de circulação, correcta abordagem aos cruzamentos e utilização de vegetação 

para criação de ensombramento. 

Em suma, com a implementação do Plano ocorrerá um impacte positivo na acessibilidade 

da área de intervenção, nomeadamente com a viabilização da introdução de um modo de 

transporte colectivo ferroviário ligeiro, em articulação com a rede de transporte público da 

Carris e estabelecendo infraestruturas de suporte à rede ciclável e aos circuitos pedonais. 
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7.5 Desenvolvimento Humano e Competitividade. 

7.5.1 Diagnóstico 

A área de intervenção do Plano, apresenta-se muito desertificada em virtude da anterior 

ocupação industrial e do consequente abandono. 

Em capítulos anteriores já foi suficientemente enfatizada a importância reabilitação do 

tecido urbano da área de intervenção do Plano na regeneração económica e social de 

toda a zona que se estende entre o Braço de Prata e a Matinha, por sua vez fundamental 

para o restabelecimento da coesão territorial da zona oriental da cidade de Lisboa. 

 

7.5.2 Efeitos esperados 

A aplicação do Plano permitirá inverter a tendência de perda populacional. A população 

prevista para a área de intervenção é de 4.729 habitantes correspondendo a 1970 

famílias. Como se espera que o empreendimento venha a atrair essencialmente 

população jovem, presumivelmente ocorrerão efeitos positivos no aumento da taxa de 

natalidade e na diminuição da taxa de mortalidade, conduzindo a um saldo fisiológico 

globalmente positivo.  

Por outro lado, o aumento da população em termos gerais (e da população jovem, em 

particular), por efeito da aplicação do Plano, reflectir-se-á naturalmente no aumento da 

população em idade escolar, invertendo a tendência para a queda acentuada que se tem 

verificado nas últimas duas décadas em todos os graus de ensino. 

A aplicação do Plano representa uma oferta muito apreciável no que respeita ao 

incremento das actividades económicas e do emprego e tudo o que isso significa em 

termos de dinamização do tecido económico e social desta zona da cidade. 

Com efeito, para além de equipamentos escolares, sociais, religiosos e outros (a definir 

pela CML nomeadamente, a instalação de um equipamento colectivo numa das 

estruturas dos gasómetros a preservar) o Plano prevê, para efeitos de ocupação do 

território e distribuição das funções urbanas, a existência de espaços de comércio e 

serviços nos quarteirões residenciais. Por outro lado, em duas das estruturas dos 

gasómetros serão instalados equipamentos hoteleiros.  
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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 destino a serviços e lazer. 

Reflexos positivos da aplicação do Plano 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. 

Naturalmente que as actividades económicas que irão surgir na área de intervenção do 

Plano corresponderão a apreciável criação de emprego e espera-se que venham a ter um 

efeito indutor na regeneração económica e social e no restabelecimento da coesão 

territorial da zona oriental da Cidade. 

 

7.5.3 Conclusões 

Com a implementação do Plano, a reconversão para uso habitacional dominante, das 

áreas industriais obsoletas que actualmente caracterizam a área de intervenção,  

juntamente com a criação de novos espaços públicos de qualidade, irão tirar partido de 

um conjunto de aspectos favoráveis que resultam da sua proximidade ao rio, como a 

criação de zonas de recreio, lazer e desporto e de equipamentos culturais e religiosos, 

associada à promoção de novos modos de transporte, em articulação com a reabilitação 

do tecido histórico e das áreas degradadas na sua envolvente.  

A implementação do Plano é, por isso, também uma soberana oportunidade de 

requalificar social e ambientalmente a zona oriental da cidade, prolongando para Sul, e 

em direcção ao centro histórico, a polarização actual do Parque das Nações (que 

segundo o PROT-AML, está vocacionada para a internacionalização económica e 

cultural).  
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8. Lacunas técnicas ou de conhecimento 

Durante a elaboração do presente relatório ambiental não foram encontradas lacunas 

técnicas ou de conhecimento importantes. 

Para a cidade de Lisboa e para a sua Zona Ribeirinha Oriental, em particular, foi 

necessário fazer um estudo específico de caracterização da qualidade do ar, que integrou 

a informação obtida nos últimos anos pelas estações fixas de monitorização geridas pela 

CCDR-LVT e disponibilizada através da Base de dados on-line de qualidade do ar – 

QualAr, e que se encontra em Anexo a este relatório. 

Em simultâneo com a execução deste relatório foi também elaborado um estudo de 

avaliação do estado de contaminação dos terrenos da Matinha que integrou toda a 

informação obtida por sucessivas campanhas de investigação in situ, realizadas desde 

2002. 

Refira-se igualmente que, estando o PDM de Lisboa em fase de revisão, ao mesmo 

tempo que estão previstas alterações significativas na mobilidade e, consequentemente, 

no tecido urbano e no funcionamento da zona oriental de Lisboa, nomeadamente com a 

implementação da Terceira Travessia do Tejo e da Rede de Alta Velocidade, não é por 

isso possível ainda prever com precisão muitos aspectos que determinam a evolução dos 

factores ambientais e, em particular, o uso futuro do solo na envolvente do Plano. 

Em suma, considera-se que os efeitos significativos no ambiente originados pela 

aplicação do Plano, bem como as análises efectuadas e as medidas propostas no 

presente Relatório Ambiental, assim como as suas principais conclusões, não são 

influenciados significativamente pelas lacunas de conhecimento actualmente existentes. 
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9. Avaliação e controlo 

De acordo com a alínea h) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, o Relatório 

Ambiental deverá conter uma descrição das medidas de controlo previstas, incluindo a 

respectiva monitorização, em conformidade com o artigo 11º.  

Determina-se assim no referido artigo 11º que as entidades responsáveis pelo Programa 

deverão avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da sua 

aplicação, incluindo a verificação da adopção, bem como de eventuais ajustamentos, das 

medidas previstas, a fim de corrigir atempadamente eventuais efeitos negativos 

imprevistos. 

Assim, no âmbito referido, a monitorização do Plano será desenvolvida com os seguintes 

objectivos: 

• Acompanhar e validar a avaliação dos efeitos significativos no ambiente 

identificados no decurso da avaliação ambiental do Plano; 

• Proporcionar uma melhor identificação da informação de base e dos indicadores 

relevantes a seleccionar no âmbito da revisão do Plano ou da execução de 

outros programas ou projectos; 

• Avaliar a eficácia das medidas e recomendações propostas e melhorar a revisão 

da definição das mesmas; 

• Valorizar a avaliação ambiental em geral e contribuir para a participação e 

envolvimento das partes interessadas nos processos de desenvolvimento e 

implementação de planos e programas. 

 

 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 179 de 182 

10. Referências 

Alcoforado, M. J.; Lopes, A.; Andrade, H.; Vasconcelos, J. (2006) - Orientações climáticas 

para o ordenamento em Lisboa. Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 

Lisboa. 

Almeida, F.M (1986) - Carta geológica do Concelho de Lisboa, escala 1: 10.000, Serviços 

Geológicos de Portugal, Lisboa. 

Almeida, I.M. (1991) - Características Geotécnicas dos Solos de Lisboa. Tese de 

Doutoramento, Faculdade de Ciências de Lisboa. 

Augusto Mateus, J. (2003) - Desenvolvimento e Competitividade Urbana de Lisboa. 

Colecção de Estudos Urbanos, vol. 2. 

Cabral, J.C. (1995) - Neotectónica de Portugal Continental. Tese de Doutoramento. 

Faculdade de Ciências de Lisboa. 

CAPS/IST (s/data) - Cidade de Lisboa. Classificação de zonas acústicas. Intervenção do 

Plano de Redução de Ruído. 15p. 

CCDR-LVT, DCEA/FCT/UNL e INVENTAR (2005) - “Planos e Programas para a Melhoria 

da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo” publicado pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Versão revista em 

Dezembro de 2006. (http://www.ccdr-lvt.pt/1265/qualidade-do-ar.htm) 

CCDR-LVT (2002) - Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 

de Lisboa (PROT-AML). Abril de 2002. 

CCDR-LVT (2008) - Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale 

do Tejo (PPAR-LVT). 

CESUR & CML (2008) - Carta Educativa de Lisboa. Centro de Sistemas Urbanos e 

Regionais (CESUR/IST), Departamento de Planeamento Estratégico (DPE/CML) e 

Departamento de Educação e Juventude (DEJ/CML). Março de 2008 

CML (2008) - Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental”. 

Departamento de Planeamento Urbano da CML. Junho de 2008.  

COM (2002) - 179 final. Towards a Thematic Strategy for Soil Protection. Brussels, 

16.04.2002, 35p  

COM (2006) - 232 final. Proposta de Directiva-Quadro do Solo, Anexo II. 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 180 de 182 

Costa, M.J., Caçador, I.; Almeida, P.R.; Costa, J.L.; Silva, G.; Correia, M.J.; Pereira, T.; 

Rego, A.; Azeda C.; Calado. J. (2007) - Monitorização Biológica da Zona de Intervenção 

do Parque das Nações. Relatório Final. IO/FCUL, Lisboa. 

CONSULGEO (2008) – Rede Ferroviária de Alta Velocidade. Terceira Travessia do Tejo. 

Estudo Geológico-Geotécnico. Relatório Preliminar. Lisboa. 

Cotter, J.C.B. (1956) - O Miocénico Marinho de Lisboa. Comum. Serv. Geol. Portugal, 

Lisboa, Supl. Ao T. XXXVI. 

EGIAMB (2008) - Avaliação do Estado de Contaminação dos Terrenos da Matinha 

(Lisboa). Relatório Final. Setembro de 2008. 

ENDS (2008) - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS). 

Coordenação de: António Gonçalves Henriques. Carlos Zorrinho e José Manuel Delgado 

Félix Ribeiro. Fevereiro de 2008. 

FCT/UNL e INETI (2004) - Carta Geológica da AML, na escala 1/25.000. Folha 431. 

IMAGE-TRAIN (2003) - Accompanying Measures of the 5th EU Framework Programme 

for RTD Newsletter nr.3. 

INAG (2001) - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Ministério do Ambiente e 

do Ordenamento do Território. Instituto da Água. Setembro de 2001. 

IUSS Working Group WRB (2006) World reference base for soil resources 2006. 2nd 

edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome. 

Jorge, M.F. (s/ data) - “Fábrica de Gás da Matinha - instalações do gás de água 

carburado. Proposta de intervenção museológica” (in http://apai.cp.pt/revista2/fabrica.pdf) 

LA GRECA, M. D., BUCKINGHAM, P.L., EVANS, C., 2001- Hazardous Waste 

Management and Environmental Resources Management, ISBN 0-07-039365-3, 2nd ed., 

McGraw-Hill, NY. 

LNEC (1983) - Regulamento de Segurança e Acções em Edifícios e Pontes. Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil. 

LNEC (2008) - Avaliação comparativa das alternativas existentes para a Terceira 

Travessia do Tejo na Área Metropolitana de Lisboa. Relatório da componente geotécnica. 

Mateus, J.A. (coord.) (2004) - Desenvolvimento e Competitividade Urbana de Lisboa, 

Colecção de Estudos Urbanos, vol. 2. 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 181 de 182 

Moreira, V. (1984) - Sismicidade Histórica de Portugal Continental. Revista do Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica. 

OCDE (2008) - Ranking Port Cities with High Exposure and Vulnerability to Climate 

Extremes. Exposure estimates. Environment Working Papers No. 1 ENV/WKP(2007)1. 

rev. 04-Jul-2008. 

OMEE (1997) - Guidelines for use at contaminated sites in Ontario. Rev. February 1997 

Oliveira, P.E.; Ramos, C. (2002) - Inundações na cidade de Lisboa durante o século xx e 

seus factores agravantes. Finisterra, XXXVII, 74, 2002, pp.33-54. 

Partidário, M.R. (2007) Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – 

Orientações Metodológicas. Ed. Agência Portuguesa de Ambiente. 

PNPOT (2007) - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. Direcção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. Ministério do ambiente, do 

ordenamento do território e do desenvolvimento regional. Janeiro de 2007. 

QREN (2007) - Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). Observatório do Qca 

III, Ministério do ambiente, do ordenamento do território e do desenvolvimento regional. 

Setembro de 2007. 

QualAr – Base de Dados on-line sobre Qualidade do Ar. site: http://www.qualar.org 

consultada em Setembro de 2008 

Ribeiro Telles, G. (1998) - Plano Verde de Lisboa. Componente do Plano Director 

Municipal de Lisboa., 198 pp.; ISBN - 972-8288-74-3.  

Ruivo, J. e Veiga, J. (2004) - Resíduos da Construção e Demolição: Estratégia para um 

Modelo de Gestão. Trabalho Final de Curso. Instituto Superior Técnico da Universidade 

Técnica de Lisboa. 

Santos, F.D. and Miranda, P. eds (2006) - Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, 

Impactos e Medidas de Adaptação - Projecto SIAM II. Gradiva, Lisboa. 

TiS.pt (s/ data) - Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor da Matinha. 

UCL (2004) - Mercado Imobiliário na Área Metropolitana de Lisboa (2004). Universidade 

Católica de Lisboa. Estudo realizado em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa 

e a EPUL. 



 
RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA 

Página 182 de 182 

USEPA, (1989) - Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS), United States 

Environmental Policy Agency. 

Viana-Baptista, M. A.; Soares, P. M.; Miranda, J. M.; Luis, J. F. (2006) - Tsunami 

Propagation along Tagus Estuary (Lisbon, Portugal). Preliminary results. Science of 

Tsunami Hazards, Vol. 24, No. 5, p. 329-339. 

Waterloo Hydrogeologic (2001) – RISC WorkBench User’s Manual. Human Health Risk 

Assessment Software for Contaminated Sites. Waterloo, 1 vol. text (XI + 1-1 – 12-5 p.) & 

appendix (IX + A1-R25 p.) 



 

 

 
Câmara Municipal de Lisboa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro de 2008 
 

                   
              

RRReeelllaaatttóóórrr iiiooo   AAAmmmbbbiiieeennntttaaalll    

   AAAnnneeexxxooosss    

   

PPPlllaaannnooo   dddeee   PPPooorrrmmmeeennnooorrr    dddaaa   MMMaaattt iiinnnhhhaaa   (((LLLiiisssbbboooaaa)))   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS 

DA MATINHA (LISBOA) 

 

- Relatório final - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro de 2008  



 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS DA MATINHA (LISBOA) 

 
1 

 

Índice 

 

1. Justificação e objectivos do trabalho ........................................................................3 

2. Localização ..............................................................................................................4 

3. Histórico ...................................................................................................................5 

4. Informação utilizada .................................................................................................6 

5. Geologia e hidrogeologia..........................................................................................9 

6. Descrição do local ..................................................................................................11 

7. Integração da informação .......................................................................................13 

7.1 Introdução e metodologia ...................................................................................13 
7.2 Critérios e valores de referência adoptados........................................................14 
7.3 Processamento da informação disponível...........................................................16 
7.4 Resultados analíticos..........................................................................................20 
7.5 Estimação do volume de solos contaminados ....................................................24 
7.6 Comparação dos volumes estimados nos trabalhos anteriores ..........................31 

8. Análise de Risco.....................................................................................................33 

8.1 Metodologia ........................................................................................................33 
8.2 Avaliação e Compilação dos Dados....................................................................34 
8.3 Avaliação da Exposição......................................................................................35 
8.4 Avaliação da Toxicidade .....................................................................................36 
8.5 Caracterização e Quantificação do Risco ...........................................................37 

9. Recomendações para o projecto de descontaminação...........................................41 

9.1 Considerações prévias .......................................................................................41 
9.2 Compatibilidade com o Plano de Pormenor da Matinha......................................42 

10. Conclusões.............................................................................................................44 

11. Equipa Técnica.......................................................................................................46 

12. Referências ............................................................................................................47 

ANEXOS........................................................................................................................48 

 

 

 



 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS DA MATINHA (LISBOA) 

 
2 

 

Índice de Figuras 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo ....................................................................................... 4 

Figura 2 – Carta Geológica .............................................................................................................. 9 

Figura 3 – Vistas para sul (à esquerda) e para norte (à direita), tiradas respectivamente do 

extremo nordeste da área de estudo e do limite norte da parcela da APL .................................... 11 

Figura 4 – Vista panorâmica para nascente tirada do topo da escarpa a sul ................................ 11 

Figura 5 – Aspecto dos resíduos da demolição na parcela de terrenos da APL (à esquerda) e 

resíduos da demolição reciclados, armazenados junto aos gasómetros (à direita) ...................... 12 

Figura 6 – Distribuição espacial das amostras............................................................................... 17 

Figura 7 – Nível A – Polígonos de Voronoi estimados e área de influência das amostras ........... 18 

Figura 8 – Nível B – Polígonos de Voronoi estimados e área de influência das amostras ........... 19 

Figura 9 – Nível A – Qualidade dos solos para o nível A............................................................... 22 

Figura 10 – Nível B – Qualidade dos solos para o nível B............................................................. 23 

Figura 11 – Nível A – Parcelas de “solo contaminado/não contaminado” ..................................... 25 

Figura 12 – Nível B – Parcelas de “solo contaminado/não contaminado” ..................................... 26 

Figura 13 – Nível A – Zonamento dos principais tipos de contaminação ...................................... 29 

Figura 14 – Nível B – Zonamento dos principais tipos de contaminação ...................................... 30 

Figura 15 – Identificação das zonas onde se verificam as maiores diferenças relativamente aos 

volumes estimados nos estudos anteriores ................................................................................... 32 

Figura 16 – Esquema da metodologia adoptada na análise de risco ............................................ 37 

Figura 17 – Localização das amostras com risco superior ao aceitável........................................ 40 

 

Índice de Quadros 

 
Quadro 1 – Valores de referência para elementos inorgânicos (Metais)....................................... 15 

Quadro 2 – Valores de referência para elementos orgânicos........................................................ 16 

Quadro 3 – Identificação das amostras de solo contaminadas no nível A .................................... 20 

Quadro 4 – Identificação das amostras de solo contaminadas no nível B .................................... 21 

Quadro 5 – Nível A - Estimativa da área e volume de solos contaminados .................................. 27 

Quadro 6 – Nível B - Estimativa da área e volume de solos contaminados .................................. 28 

Quadro 7 – Estimativa da área e volume de solos contaminados – estudos anteriores ............... 31 

Quadro 8 – Substâncias consideradas na análise de risco ........................................................... 34 

Quadro 9 – Parâmetros utilizados na avaliação de risco ............................................................... 36 

Quadro 10 – Análise de Risco - Resumo dos resultados obtidos.................................................. 39 

 



 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS DA MATINHA (LISBOA) 

 
3 

1. Justificação e objectivos do trabalho 

Este relatório tem como objectivo proceder à avaliação do estado de contaminação dos 

terrenos da Matinha, tendo por base a análise e integração dos resultados de todas as 

campanhas de investigação in situ efectuadas desde 2002 e substitui uma versão 

anterior, datada de Julho de 2008, incorporando a nova informação obtida através da 

campanha conduzida pela FCT/UNL em Agosto de 2008. 

O surgimento de intenções de projectos imobiliários para estes terrenos motivou a 

Câmara Municipal de Lisboa para a necessidade da realização de um Plano de 

Pormenor para a Matinha, de forma a enquadrar a concretização da reconversão 

urbanística, à qual está subjacente um conjunto de acções, nomeadamente as que 

visam garantir que a ocupação futura se fará com plena garantia da qualidade do solo, 

isento de substâncias perigosas que eventualmente tenham sido deixadas pelos 

anteriores usos industriais. 

Conscientes da necessidade de avaliar o grau de contaminação dos terrenos, os 

promotores imobiliários desencadearam uma série de acções de investigação in situ, 

tendo em vista estimar o volume dos solos a descontaminar. Importa agora integrar toda 

informação obtida nas várias campanhas, de forma a ter uma imagem tão clara e 

rigorosa quanto possível do estado de contaminação dos terrenos, quer do ponto de 

vista qualitativo quer quantitativo, e das medidas a executar para a sua remediação. 

Com o objectivo de validar a informação existente e estimar o volume de solos 

contaminados / não contaminados nos terrenos da “Matinha”, foi necessário proceder à 

realização de uma campanha complementar de investigação da qualidade dos solos, 

que decorreu em Agosto passado, com a realização de novas sondagens e recolha das 

respectivas amostras de solo, para integração com a informação disponibilizada. A nova 

campanha de sondagens permitiu a aferição da qualidade dos solos em zonas não 

amostradas de forma a esclarecer sobre o tratamento ou uso posterior a dar aos 

terrenos, em fase de construção.  

Foi também realizada uma avaliação do risco para a saúde, nos locais cujos solos 

apresentaram concentração dos contaminantes acima dos valores de referência 

considerados. 
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2. Localização 

A área de estudo localiza-se na freguesia de Marvila, concelho de Lisboa e abrange uma 

área de cerca de 19,5 ha correspondendo aos terrenos da Lisboa Gás e da 

Administração do Porto de Lisboa (APL) na zona oriental da cidade de Lisboa, 

genericamente designada por Matinha (Figura 1). 

Os terrenos em questão têm como limites: 

• a Norte, a Av. Marechal Gomes da Costa; 

• a Nascente, a Via da Cintura do Porto de Lisboa; 

• a Sul, construções da restante antiga área industrial da Matinha; 

• a Poente, a Rua do Vale Formoso de Baixo e algumas construções do 

designado núcleo habitacional de interesse histórico. 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 
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3. Histórico 

Ao longo do século XX, a área genericamente designada por Matinha serviu de suporte 

a uma ocupação urbana heterogénea, com habitação e indústria pesada – INDEP e Gás 

de Portugal – e armazéns, sendo ainda percorrida a Poente pela linha do Norte do 

caminho de ferro. A proximidade com o Porto de Lisboa favoreceu o desenvolvimento de 

actividades ao nível dos serviços e da logística, que se acentuaram com o declínio da 

indústria pesada, no último quartel do século XX. 

A área de estudo engloba duas sub-áreas, a primeira com cerca de 15,5 ha, 

correspondente às instalações da Lisboa Gás, a segunda com cerca de 4 ha, 

pertencente à APL. 

Na primeira ocorreu a produção de gás, desde 1944, inicialmente a partir da destilação 

da hulha (que cessou em 1974), depois o gás cidade pelo método TEXACO (oxidação 

da nafta química),  desde 1961, gradualmente substituído pelo método ICI (primeiro com 

a mesma matéria-prima, depois com gás natural) a partir de 1968 e até 1999, altura de 

cessação da actividade. Subsidiariamente foi produzido amónio (NH4
+) desde a 

produção do gás cidade através dos sistemas de processo TEXACO (até 1993) e das 

instalações da ICI (até 1986). 

Na segunda parcela, arrendada à GALP, produziu-se anidrido ftálico desde 1983 até 

1999, a partir da energia gerada com a produção de gás. 

Das matérias-primas utilizadas nas actividades desenvolvidas, bem como dos 

respectivos produtos, podem ter resultado os seguintes contaminantes: 

• carvão: compostos de enxofre e metais pesados; 

• nafta: hidrocarbonetos aromáticos das cadeias C5-C11; 

• ácido ftlálico: ftalatos 

• foil: hidrocarbonetos das cadeias C12-C36, nomeadamente PAH 

(hidrocarbonetos aromáticos policíclicos). 
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4. Informação utilizada 

Para a realização do parecer foi utilizada informação dos seguintes documentos: 

a) “Estado Ambiental do Subsolo nas Instalações do Parque Industrial de 

Cabo Ruivo em Lisboa (Portugal)”, GEOCISA, Geotecnia y Cimientos, 

S.A., Julho de 2002; 

b) “Avaliação Preliminar da Contaminação de Solos e Águas Subterrâneas 

da Antiga Fábrica da Matinha em Cabo Ruivo”, DHVFBO e BioVia, 

Relatório Final, Agosto de 2006; 

c) “Nota técnica sobre os trabalhos complementares de investigação nos 

terrenos da Matinha (Lisboa)”, FCT/UNL, Setembro 2008. 

 

a) O trabalho realizado pela GEOCISA teve duas fases. Na primeira, realizada entre 27 

e 31 de Maio de 2002, foi efectuado um levantamento dos focos potenciais de 

contaminação, correspondente à fase de investigação preliminar. Na segunda, 

efectuada entre 20 de Junho e 5 de Julho de 2002, correspondente à fase de 

investigação exploratória, foram feitos trabalhos de prospecção, colheita de amostras 

para análises laboratoriais e instalação de piezómetros. Em Dezembro de 2002 foram 

efectuados trabalhos complementares junto aos gasómetros (correspondente à fase de 

investigação detalhada). 

Foi feito um zonamento da área de estudo, de acordo com o histórico levantado e os 

indícios de contaminação, que serviu para a definição do programa de investigação. 

Dos trabalhos realizados consta o seguinte: 

• 12 poços abertos com retroescavadora com cerca de 3m de profundidade 

para observação do terreno e colheita de amostras; 

• 30 sondagens mecânicas num total de 222m para colheita de amostras e 

medição de compostos orgânicos voláteis (COV); 

• instalação de 30 piezómetros com medição de níveis freáticos e ensaios de 

bombagem e recuperação para determinação da transmissividade do aquífero 

e colheita de amostras; 

• determinações analíticas aos seguintes parâmetros (solos e águas 

subterrâneas): 
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� pH 

� TPH C6-C40 

� COV e COSV (compostos orgânicos semi-voláteis) 

� BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) 

� PCB (Bifenilos policlorados) 

� Metais pesados: cádmio (Cd), zinco (Zn), cobre (Cu); crómio (Cr), 
níquel (Ni) e chumbo (Pb); 

� Amoníaco 

 

b) O trabalho efectuado pela DHVFBO destinou-se a validar os resultados da avaliação 

da contaminação efectuada em 2002 e foi feito em 19 de Abril, 2 de Junho e 12 de Julho 

de 2006, concomitantemente com os trabalhos de demolição e aproveitando 

equipamentos disponíveis na altura. 

Os trabalhos realizados compreendem o seguinte: 

• 39 poços com profundidades entre os 1,5 e os 4m, com recolha de 87 

amostras de solos; 

• recolha de 4 amostras de água subterrânea; 

• determinações analíticas aos seguintes parâmetros (solos): 

� Metais pesados: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn 

� TPH (total e C10-C40) 

� Halogenados (EOX) 

� PAH 

� Amónia 

� Fenóis totais 

� Cianetos totais 

• determinações analíticas aos seguintes parâmetros (águas subterrâneas): 

� Metais pesados: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn 

� TPH (total e C10-C40) 

� Halogenados (EOX) 

� PAH 

c) O trabalho efectuado pela FCT/UNL (Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa) destinou-se a avaliar a qualidade dos solos, em áreas 

não amostradas pelos trabalhos anteriores, e compreenderam a seguinte quantidade de 

trabalhos, realizados nos dias 20 e 21 de Agosto de 2008: 
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• 7 sondagens a trado hidráulico e recolha de 11 amostras de solo, através de 

amostrador de Moran com liner integrado, com profundidades entre os 0.15 e 

os 3m, para dois níveis do terreno (A – até 1,5m de profundidade e B – 

superior a 1,5 m de profundidade); 

• determinações analíticas, pelo ensaio TerrAttest, aos seguintes parâmetros 

(solos): 

� Elementos inorgânicos e metais pesados: As, Sb, Ba, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Sn e Zn 

� Compostos orgânicos e compostos orgânicos voláteis e semi-

voláteis (TPHs C10-C16; C16-C40 e TPH C6-C12) 
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5. Geologia e hidrogeologia 

A área de estudo desenvolve-se basicamente em dois tipos de formações geológicas 

(Figura 2): 

• formações sedimentares datadas do Miocénico; 

• formações aluvionares recentes. 

 

 
Figura 2 – Carta Geológica 

(adaptado da folha 431 da Carta Geológica de Portugal, escala 1:25000) 
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As primeiras correspondem a materiais consolidados, compostos por calcários 

margosos, grés e areias finas silto-argilosas e ocupam as cotas mais elevadas da área 

de estudo, genericamente acima da cota dos 5m e estendendo-se para além da cota 

dos 25m. As segundas são compostas por níveis arenosos e argilosos não consolidados 

e correspondem às aluviões do Tejo, ocupando as cotas inferiores, em torno dos 4-5m. 

As primeiras estão separadas das segundas por uma escarpa, parcialmente consolidada 

no sector mais abrupto, a Sul. 

Do ponto de vista hidrogeológico reconheceram-se durante os trabalhos de investigação 

em 2002 dois níveis aquíferos nas formações miocénicas: um mais profundo, em 

conexão com o rio e um mais superficial proveniente da recarga da chuva e que origina 

surgências nos taludes. As formações aluvionares, de elevada transmissividade, têm o 

nível freático praticamente à superfície e estão em ligação directa com o rio. Em virtude 

da proximidade do rio Tejo, todo o fluxo hidráulico se faz na direcção Oeste-Este. 
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6. Descrição do local 

Conforme foi possível verificar na visita efectuada ao local no dia 17 de Julho de 2008, 

quase toda a área de estudo apresenta-se praticamente livre de construções à excepção 

das estruturas associadas aos 4 gasómetros (2 das quais são para manter no local e 

uma terceira para ser deslocada de alguns metros) e de alguns armazéns no extremo 

sul, correspondente à área da APL.  

Em consequência das demolições que foram realizadas em 2006 os terrenos 

encontram-se, em muitas zonas, cobertos por resíduos da demolição que foram, em 

grande parte, objecto de operações de segregação e britagem visando a sua 

reciclagem, tendo o produto desse processamento sido deixado no local para aplicação 

posterior em obra. Deste modo os vestígios da contaminação encontram-se, no geral, 

cobertos ou foram “apagados” durante as operações, impedindo a sua identificação 

visual (Figuras 3 a 5). 

 

  
Figura 3 – Vistas para sul (à esquerda) e para nort e (à direita), tiradas respectivamente 

do extremo nordeste da área de estudo e do limite n orte da parcela da APL  

 

 
Figura 4 – Vista panorâmica para nascente tirada do  topo da escarpa a sul  
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Figura 5 – Aspecto dos resíduos da demolição na par cela de terrenos da APL (à esquerda) 
e resíduos da demolição reciclados, armazenados jun to aos gasómetros (à direita)  
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7. Integração da informação  

7.1 Introdução e metodologia 

De forma a cumprir com os objectivos propostos (validar a informação existente; avaliar 

o volume de “solos contaminados / não contaminados” e efectuar uma análise do risco 

para a saúde humana) foi utilizado o conjunto das 136 amostras de solo (75 amostras da 

DHVFBO, 50 amostras da GEOCISA e as restantes 11 amostras da FCT/UNL) e 

integrada a informação através de um sistema de informação geográfica, que permitiu o 

processamento e a análise integrada dos dados disponibilizados bem como a 

interpretação da sua variabilidade espacial, estimação de áreas e volumes de solo 

contaminado e a comparação dos resultados obtidos pelas várias entidades envolvidas.   

Em traços gerais, a metodologia adoptada consistiu nas seguintes etapas: 

• Etapa 1 – pré-processamento da informação e definição de critérios de 

avaliação; 

• Etapa 2 – estimação das áreas e volume de solos contaminados e 

identificação de áreas de incerteza; 

• Etapa 3 – análise de risco para a saúde humana associado aos teores de 

contaminantes no solo. 

Para a caracterização morfológica da distribuição espacial de uma variável (elemento 

químico contaminante) acima de um determinado valor de referência, utilizam-se 

geralmente, métodos de estimação geoestatística, nomeadamente o método da 

krigagem da indicatriz (ou da krigagem morfológica), (Soares, 2000). Em cada ponto 

amostrado, o valor da variável (elemento químico) é transformado numa variável 

dicotómica (1 e 0) consoante se encontre acima ou abaixo do respectivo valor de 

referência. Desta forma, obtêm-se mapas estimados de probabilidade de ocorrência do 

elemento químico acima do referido valor de corte, permitindo a delimitação das áreas 

com maior probabilidade de estarem contaminadas, (e vice–versa) e a delimitação das 

respectivas zonas de incerteza.  

Os métodos de estimação da geoestatística pressupõem que os dados se encontrem 

correlacionados no espaço até uma determinada distância (ou amplitude). A amplitude, 

no caso de uma variável indicatriz, representa a dimensão do corpo contaminado / não 

contaminado, na medida em que traduz a distância a partir da qual as variáveis mudam 
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de valor (de 1 para 0, respectivamente, acima ou abaixo do valor de referência), ou seja, 

a distância a partir da qual o valor das amostras deixa de estar correlacionado.  

No caso em apreço verifica-se que, em termos gerais, as variáveis não apresentam 

estrutura ou continuidade espacial, o que inviabiliza a utilização do método de estimação 

da krigagem morfológica. Este facto pode ser explicado pelos seguintes factores: 

• variabilidade das variáveis à escala da malha de amostragem;  

• ocorrência pontual (não generalizada) dos contaminantes para os valores de 

referência utilizados (tabelas B e D das Normas Canadianas de Ontário). 

Assim sendo, optou-se por uma metodologia que consiste em atribuir a cada ponto 

amostrado uma “área de influência da amostra”, com base no método dos polígonos de 

Voronoi (ou diagramas de Voronoi). De forma simplificada pode dizer-se que este 

método consiste na divisão do plano em áreas (ou polígonos), cujas arestas 

representam metade da distância entre os pontos que constituem a malha. As áreas dos 

polígonos representam assim a “área de influência de cada amostra” no espaço 

amostrado. 

Para a estimação dos polígonos de Voronoi foi utilizada a extensão Weighted Voronoi 

Diagram (Dong, 2008) do software de sistemas de informação geográfica ArcGIS. 

A estimação do volume de solos contaminados resulta do produto da “área de influência” 

do ponto amostrado pela espessura de solo da “amostra contaminada”. 

 

7.2 Critérios e valores de referência adoptados 

Os valores de referência adoptados para a definição dos valores limite de contaminação 

são os constantes na Normas de Ontário (OMEE, 1997), nomeadamente nas tabelas B 

e D utilizadas consoante a profundidade representada pela amostra de solo: 

• Profundidade inferior a 1.5 metros, solo superficial - Tabela B do Apêndice 2 

(Surface soil and groundwater criteria for a nonpotable ground water condition 

(A15)); 

• Profundidade superior ou igual a 1.5 metros, solo sub-superficial - Tabela D do 

Apêndice 2 (Subsurface soil criteria for a nonpotable ground water condition 

(A27)). 
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Os valores de referência a aplicar aos solos sub-superficiais (Tabela D) são, em termos 

gerais, menos restritivos do que os equivalentes para os solos superficiais (Tabela B - 

profundidade da amostra inferior a 1.5 metros), tal como se pode ler nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 – Valores de referência para elementos ino rgânicos (Metais) 

(Fonte: OMME, 1997) 

Composição Unidade Tabela B Tabela D 

As (arsénio) mg/kg 20 (25) 40 (50) 

Sb (antimónio) mg/kg 13 44 

Ba (bário) mg/kg 750 (1000) 2500 

Be (berílio) mg/kg 1.2 1.2 

Cr (crómio) mg/kg 750 (1000) 2500 

Co (cobalto) mg/kg 40 (50) 2500 

Cu (cobre) mg/kg 225 (300) 2500 

Hg (mercúrio) mg/kg 10 57 

Pb (chumbo) mg/kg 200 1000 

Mo (molibdénio) mg/kg 40 550 

Ni (níquel) mg/kg 150 (200) 710 

Sn (estanho) mg/kg ----- ----- 

V (vanádio) mg/kg 200 (250) 910 

Zn (zinco) mg/kg 600 (800) 2500 
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Quadro 2 – Valores de referência para elementos org ânicos 

(Fonte: OMME, 1997) 

 Composição Unidade Tabela B Tabela D 

m,p-Xilenos mg/kg ----- ----- 

Xilenos mg/kg 34 (210) 460 (1000) 
Hidrocarbonetos  

Voláteis orgânicos 
1,3,5 Trimetilbenzeno mg/kg ----- ----- 

Naftaleno mg/kg 40 1300 (1400) 

Acenafeno mg/kg 1000 1300 

Fluoreno mg/kg 350 350 

Fenantereno mg/kg 40 150 

Antraceno mg/kg 28 28 

Fluoranteno mg/kg 40 840 

Pireno mg/kg 250 250 

benzo(a)antraceno mg/kg 40 170 

Criseno mg/kg 12 19 

benzo(b)flouranteno mg/kg 12 19 

benzo(k)flouranteno mg/kg 12 19 

benzo(a)pireno mg/kg 1.2 1.9 

dibenzo(ah)antraceno mg/kg 1.2 1.9 

benzo(ghi)perileno mg/kg 40 53 

indeno(123cd)pireno mg/kg 12 19 

PAH 10 vrom (sum) mg/kg ----- ----- 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 
policíclicos 

PAH 16 epa (sum) mg/kg ----- ----- 

a-clordano mg/kg ----- ----- Pesticidas  
Organo-clorados Clordanos (sum) mg/kg 0.29 0.29 

Bifenil mg/kg 4.3 4.3 Compostos 
orgânicos Dibenzofurano mg/kg ----- ----- 

TPH (C16-C22) mg/kg 

TPH (C22-C30) mg/kg 

TPH (C30-C40) mg/kg 

Hidrocarbonetos 
totais de petróleo 

(TPH) 
TPH (sum C10-C40) mg/kg 

1000 5000 

TPH voláteis C5-C8 mg/kg 

TPH voláteis C8-C10 mg/kg 

TPH voláteis C10-C12 mg/kg 

TPH voláteis (C5-C10) mg/kg 

Hidrocarbonetos 
totais de petróleo 

voláteis 

TPH voláteis (C5-C12) mg/kg 

1000 5000 

 

 

7.3 Processamento da informação disponível 

Consoante a profundidade da amostragem e de forma a facilitar a interpretação dos 

resultados, as 136 amostras utilizadas foram agrupadas em dois conjuntos de dados, 

referentes a dois níveis de profundidade:  
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• Nível A ou superficial do terreno - respeitante a solos até à profundidade de 

1.5 metros. Para o estudo deste nível do terreno foram utilizadas os resultados 

analíticos determinados em 69 amostras (19 GEOCISA + 43 DHVFBO + 7 

FCT/UNL) do conjunto original dos dados; 

• Nível B ou sub-superficial do terreno – representado por um conjunto de 67 

amostras de solo (31 GEOCISA + 32 DHVFBO + 4 FCT/UNL) recolhidas 

abaixo de 1.5 metros de profundidade, (até à profundidade máxima de 6.6 

metros). 

A distribuição espacial das amostras na área de estudo apresenta-se nas alíneas (a) e 

(b) da Figura 6, para cada nível considerado (A e B). 

 

  
a ) nível A (profundidade inferior a 1.5m) b ) nível B (profundidade superior ou igual a 1.5m) 

Figura 6 – Distribuição espacial das amostras 

 

Como se pode verificar pela figura anterior, a geometria da malha de amostragem 

utilizada não é regular, (malha direccional, com grande densidade de pontos em zonas 

restritas de contaminação potencial e de muito baixa densidade ou mesmo inexistência 

de informação, em algumas das restantes áreas), o que dificulta a atribuição de “áreas 
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de influência” equivalentes para o conjunto dos pontos amostrados. Assim, para 

“corrigir” esta situação e de forma a não sobrestimar as áreas e volumes de solo 

contaminado em zonas onde os pontos amostrados são escassos, as áreas dos 

polígonos de Voronoi foram limitadas (ou corrigidas) por um polígono irregular, que 

representa os locais amostrados para um raio de influência de 35 metros em cada 

ponto, tal como ilustrado nas figuras 7 e 8, para os níveis do solo superficial (Nível A) e 

sub-superficial (Nível B), respectivamente.  

 
Figura 7 – Nível A – Polígonos de Voronoi estimados  e área de influência das amostras 
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Figura 8 – Nível B – Polígonos de Voronoi estimados  e área de influência das amostras 
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7.4 Resultados analíticos 

Consoante os valores de concentração dos elementos químicos analisados seja superior 

ou igual ao valor de referência definido, as amostras de solo são classificadas em 

“contaminadas” e “não contaminadas”. 

Refira-se que os valores de referência adoptados para o nível B são menos 

conservadores do que os referentes ao nível A, o que leva a que em alguns casos, 

amostras de solo com concentração elevada em certos compostos / elementos 

químicos, sejam consideradas como não contaminadas, dada a profundidade a que se 

encontram (superior ou igual a 1.5 metros).  

Nos quadros 3 e 4 apresenta-se a listagem das amostras de solo que apresentam 

concentração acima dos valores de referência, informação sobre a espessura de terreno 

amostrado e tipologia dos contaminantes, (para os níveis A e B, respectivamente). 

 

Quadro 3 – Identificação das amostras de solo conta minadas no nível A  

Refª. 
Amostra 

Prof. média 
(m) 

Espessura de 
terreno amostrado 

(m) 
Contaminantes 

S5A_1 0.58 0.85 As + Sb + Pb 

S6_1 0.90 1.30 Be 

C12 0.30 1.50 Ftalatos + TPH C16-C40 + Zn 

P5 0.60 1.30 Ftalatos + TPH C16-C40 + Zn 

C7 0.60 1.50 Pb 

C9 0.50 1.50 Pb 

4041 1.00 1.50 Pb 

13021 0.35 0.70 Pb + Benzopireno 

2021 0.07 0.15 TPH C10-C16 

6011 1.05 1.50 TPH C10-C16 

4101 0.85 1.50 TPH C10-C16 

9051 0.35 1.50 TPH C10-C16 

13031 0.35 0.70 TPH C10-C16 + Benzopireno 

P24 0.70 1.50 TPH C16-C40 + TPH C6-C16 

P23 0.50 1.50 TPH C16-C40 + Zn + Pb 

P2 1.00 1.50 TPH C6-C16 
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Quadro 4 – Identificação das amostras de solo conta minadas no nível B 

Refª. 
Amostra 

Prof. média 
(m) 

Espessura de 
terreno amostrado 

(m) 
Contaminantes 

S6_2 1.98 0.85 Be 

P3_S3 1.50 3.00 TPH C6-C16 + Ftalatos 

4042 2.50 1.00 TPH C10-C16 

4033 2.75 0.50 TPH C10-C16 

4101 1.85 0.50 TPH C10-C16 

4083 2.95 0.50 TPH C10-C16 

 

Pela leitura dos quadros 3 e 4 verifica-se que: 

• as principais ocorrências de poluentes no solo são os compostos orgânicos, 

nomeadamente, óleos minerais pesados e gasolinas (TPH), por vezes 

acompanhados por ftalatos, Pb e Zn; 

• relativamente à ocorrência do elemento químico As na amostra S5A, esta não 

corresponde a um solo natural mas sim a um material de cor negra, utilizado no 

enchimento da plataforma do Gasómetro 4 (vide figura 9), com espessura de 

cerca de 85cm de enchimento. Como tal, este material deverá ser considerado, 

não como “solo para remediação”, mas sim como um “resíduo”, sujeito a destino 

final adequado; 

• os teores de berílio (Be) encontrados nas 2 amostras da sondagem S6 (S6_1 e 

S6_2), além de não excederem significativamente os limites de referência, 

deverão ter como origem factores exteriores ao local, não sendo expectável que 

este elemento químico ocorra nestes terrenos como resultado dos processos 

industriais. 

 

Nas figuras 9 e 10 apresenta-se a localização das amostras classificadas como 

“contaminadas” e “não contaminadas”, para cada nível de solo (A e B, respectivamente).  
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Figura 9 – Nível A – Qualidade dos solos para o nív el A  
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Figura 10 – Nível B – Qualidade dos solos para o ní vel B  
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7.5 Estimação do volume de solos contaminados 

A estimativa do volume de solos contaminados (Vsc) baseou-se no produto da variável 

espessura de solo contaminado (h) pela área estimada (ou área de influência) (A) do 

ponto contaminado, estimada pelo método dos polígonos de Voronoi acima descrito. 

Assim, para local amostrado, o volume de solo contaminado estimado (Vsc), pode ser 

descrito pela seguinte equação (1): 

 

Vsc(i) = h(i) * A(i); i = índice da amostra contaminada  equação (1) 

 

Em termos genéricos, a espessura h de cada amostra é obtida, para os casos de 

amostras recolhidas nos poços, pela diferença de cotas entre o topo e a base do terreno 

amostrado. Para as amostras recolhidas nas sondagens, em que apenas é registada a 

posição média de colheita da amostra, a espessura de solo contaminado é estimada 

com base na interpretação local dos registos das amostras sobre/ subjacentes.  

Para o nível A foi genericamente considerada toda a espessura de terreno desde a 

superfície até 1,5m de profundidade, sempre que não exista qualquer outro resultado 

dentro do mesmo nível abaixo dos valores de referência, o que pode levar a estimação 

por excesso. No nível B seguiu-se idêntico raciocínio, tomando como topo do nível a 

profundidade de 1,5m e base a profundidade atingida pela amostragem. 

Nas figuras 11 e 12 apresenta-se, para cada nível amostrado (A e B), a área de 

influência de cada amostra e respectivas parcelas de solo contaminado, construídas 

com base nos polígonos de Voronoi.  
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Figura 11 – Nível A – Parcelas de “solo contaminado /não contaminado”  
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Figura 12 – Nível B – Parcelas de “solo contaminado /não contaminado” 

 

Tal como já referido anteriormente, a contaminação em Be identificada na Parcela 1 

(nas 2 amostras da sondagem S6) não será considerada como “solo contaminado”, pois 
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os teores de Be encontrados têm como origem factores exteriores ao local, não sendo 

expectável que este elemento químico ocorra nestes terrenos como resultado dos 

processos industriais. Por outro lado, os teores encontrados nas amostras excedem 

apenas muito ligeiramente os limites de referência.  

Nos Quadros 5 e 6 são apresentados os valores estimados para as áreas e respectivos 

volumes de solos contaminados (nível A e B, respectivamente). 

Quadro 5 – Nível A - Estimativa da área e volume de  solos contaminados 

Parcela Refª. 
amostra 

Espessura 
(m) 

Área 
(m2) 

Volume 
(m3) Contaminantes Total 

(m3) 

1 S5A_1 0.85 2773.0 2357.0 As + Sb + Pb 2357.0 

2 S6_1 1.30 3822.3 4968.9 Be 4968.9 

3 C12 1.5 2778.6 4167.9 Ftalatos + TPH C16-40 + Zn  

9 P5 1.3 2870.4 3731.5 Ftalatos + TPH C16-40 + Zn 7899.4 

4 C7 1.5 1541.0 2311.5 Pb  

5 C9 1.5 1878.5 2817.8 Pb  

12 4041 1.5 380.6 570.9 Pb  

16 13021 0.7 3003.6 2102.5 Pb + Benzopireno 6803.8 

10 2021 0.15 982.8 147.4 TPH C10-16  

11 6011 1.5 981.4 1472.0 TPH C10-16  

13 4101 1.5 681.6 1022.4 TPH C10-16  

14 9051 1.5 914.1 1371.2 TPH C10-16  

15 13031 0.7 2570.8 1799.6 TPH C10-16 + Benzopireno 5812.6 

8 P24 1.5 2186.0 3278.9 TPH C16-40 + TPH C6-16  

7 P23 1.5 2229.1 3343.7 TPH C16-40 + Zn + Pb  

6 P2_S2 1.5 3798.8 5698.2 TPH C6-C16 12320.8 

 

Volume total com Be 40162.6 

Volume total sem Be 35193.6 
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Quadro 6 – Nível B - Estimativa da área e volume de  solos contaminados 

Parcela Refª. 
amostra 

Espessura 
(m) Área (m 2) Volume 

(m3) Contaminante Total 
(m3) 

1 S6_2 0.85 3833.6 3258.6 Be 3258.6 

2 P3_S3 3.0 604.0 1812.0 TPH C6-16 + Ftalatos  

3 4042 1.0 568.2 568.2 TPH C10-16  

4 4033 0.5 1267.7 633.9 TPH C10-16  

5 4101 0.5 801.2 400.6 TPH C10-16  

6 4083 0.5 244.0 122.0 TPH C10-16 3536.6 

 

Volume total com Be 6795.2 

Volume total sem Be 3536.6 

 

Relativamente à qualidade dos solos no Nível A (até 1,5m de profundidade) 

Apresentam contaminação “generalizada” em compostos orgânicos, nomeadamente 

óleos minerais pesados e gasolinas (TPH), pontualmente ftalatos e, em alguns locais, o 

Pb e o Zn: 

• na zona da APL ocorrem óleos minerais pesados (cadeia de TPH C16-C40) e 

leves (cadeias de TPH C10-C16), acompanhados de ftalatos e, pontualmente, 

Pb; 

• óleos leves e Benzopireno junto aos gasómetros 2 e 3; 

• a Norte, numa antiga área de tanques e tratamento dos óleos, associados à 

ocorrência de óleos minerais pesados e leves, ocorre pontualmente o Pb e o 

Zn; 

• na plataforma de cotas mais elevadas do terreno, (zona sudoeste dos terrenos 

da Matinha), correspondente a uma zona de escritórios e abastecimento de 

água, observa-se a ocorrência de Pb, que se presume ter origem num antigo 

depósito de sucata aí existente; 

• Na plataforma do gasómetro 4, até cerca de 85cm de profundidade, encontra-se 

um material de enchimento com concentrações elevadas de As, Sb e de Pb. 

O volume de solos contaminados estimado para o nível A é de cerca de 35 200 m3. 
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Figura 13 – Nível A – Zonamento dos principais tipo s de contaminação 

 
 

Relativamente à qualidade dos solos no Nível B (de 1.5 a 4.5m de profundidade) 

Apresentam contaminação localizada a Norte, na antiga zona de tanques e tratamento 

de óleos, onde se verifica a ocorrência de óleos minerais pesados (cadeia dos TPH C16-

C40) e leves (TPH C10-C16) com uma espessura que não ultrapassa 1m (parcelas 3, 4, 

5 e 6). Na zona de depósitos de nafta e fuel (zona central-norte – parcela 2) ocorre 
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contaminação dos solos em ftalatos e hidrocarbonetos voláteis e gasolinas (TPH C6-

C16), para uma espessura de cerca de 3m. O volume de solos contaminados para o 

nível B dos terrenos é de cerca de 3 500m3.  

 
Figura 14 – Nível B – Zonamento dos principais tipo s de contaminação 
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7.6 Comparação dos volumes estimados nos trabalhos anteriores 

Com o intuito de aferir o volume de solos contaminados estimados nos terrenos da 

Matinha apresentam-se, no Quadro 7, as estimativas das áreas e volumes apresentados 

nos estudos anteriores à campanha de prospecção ambiental complementar, solicitada 

pela EGIAMB em Junho 2008 (EGIAMB, 2008) e realizada pela FCT/UNL em Agosto 

2008 (FCT/UNL, 2008). 

 

Quadro 7 – Estimativa da área e volume de solos con taminados – estudos anteriores 

Ano Entidade Área 
(m2) 

Volume 
(m3) 

2002 GEOCISA 53 558 97 611 

2006 DHVFBO 11 100 21 745 

2008 EGIAMB 32 002 40 686 

2008 FCT/UNL 33 055 38 730 

 

Na figura 15, apresenta-se a localização das zonas onde se verificam as maiores 

diferenças, relativamente aos volumes de solo contaminado estimados pelos estudos 

anteriores.  

Pela análise do Quadro 7 e tal como referido na primeira versão do relatório da EGIAMB 

(2008) e no estudo da FCT/UNL (2008), o excesso de volume estimado pela empresa 

GEOCISA (2002) deve-se principalmente ao facto de ter sido considerado, um volume 

de cerca de 38 000 m3 de solos contaminados com NH3 (vide Zona 5 da figura 15), para 

o qual não existem valores de referência nos normativos aplicáveis, não se justificando 

assim a sua consideração.  

Relativamente às estimativas realizadas pela  DHVFBO (2006), considera-se que estão 

muito aquém dos valores reais (cerca de metade dos valores prováveis), já que os 

trabalhos  se referem apenas às zonas mais criticas de contaminação, deixando de lado 

a área correspondente à APL (4 ha) (Zona 9 na figura 15) (EGIAMB, 2008).  
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Figura 15 – Identificação das zonas onde se verific am as maiores diferenças 

relativamente aos volumes estimados nos estudos ant eriores 

 

Relativamente à estimativa apresentada na 1ª versão do relatório EGIAMB (2008) 

verifica-se uma redução no volume de materiais contaminados de cerca de 2 000m3, 

resultante de um refinamento da avaliação proporcionado pela realização da nova 

campanha de amostragem realizada em Agosto de 2008 (FCT/UNL, 2008).  
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8. Análise de Risco 

A Análise de Risco para a Saúde Humana (USEPA, 1989b), é um processo organizado 

de forma metodológica, utilizado para descrever e estimar a possibilidade de ocorrência 

de um efeito adverso para a saúde a partir da exposição ambiental a determinadas 

substâncias químicas.  

Pretende-se verificar, com esta análise, se a contaminação presente nos terrenos da 

área de estudo, poderá causar efeitos adversos na saúde humana. 

Estes resultados permitem, avaliar a extensão e o tipo de contaminação da área estudo, 

tendo como objectivo auxiliar a tomada de decisões quanto às acções de remediação a 

serem implementadas na sua requalificação.  

 

8.1 Metodologia 

A avaliação de risco para a saúde humana, em regra, engloba as seguintes etapas, 

organizadas de forma faseada: 

• Avaliação e Compilação dos dados; 

• Avaliação da Exposição e da Toxicidade; 

• Caracterização e Quantificação do Risco; 

• Monitorização do Risco (em fase subsequente). 

Relativamente à caracterização e quantificação do risco, a prática corrente pressupõe 

que, o cálculo do risco de um local contaminado seja realizado apenas com base no 

valor mais alto de concentração dos poluentes encontrado nas amostras: assume-se 

com este procedimento, um valor de risco máximo que corresponde à pior situação 

provocada pela concentração de um, ou mais, contaminantes, na saúde humana.  

No presente estudo o procedimento adoptado foi o seguinte: após a determinação do 

valor de risco máximo para cada um dos contaminantes, no caso de se verificar risco, 

efectuou-se a mesma determinação para o valor de concentração observada 

imediatamente abaixo, e assim sucessivamente até se verificar não existir risco. 
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8.2 Avaliação e Compilação dos Dados 

Esta fase envolveu a aquisição e avaliação dos dados considerados relevantes para a 

análise de risco, bem como a identificação e selecção das substâncias de interesse, 

presentes na área em estudo. 

Tendo por base os resultados das análises realizadas às amostras retiradas dos terrenos 

da área em estudo, foram considerados os teores máximos das substâncias 

encontradas. Em conformidade, as substâncias seleccionadas foram as indicadas no 

quadro seguinte. 

Quadro 8 – Substâncias consideradas na análise de r isco 

GEOCISA DHVFBO FCT/UNL 

Benzeno As As 

Cd Cr Be 

Cr Cu Cu 

Cu Hg Pb 

Etilbenzeno Ni Zn 

Pb Pb  

Ni TPH C10-16***  

PCBs Naftaleno  

Tolueno Antraceno  

Xilenos Fluoranteno  

Fenol Benzo(a)antraceno  

TPH_C6_C16* Criseno  

TPH_C16_C40** Benzo(k)fluoranteno  
NOTA: o software calcula os valores de risco para as cadeias compreendidas entre  : 

* TPH C6-C8, TPH C8-C10, TPH C10-C12 e TPH C12-C16 
** TPH C16-C35 

*** TPH C10-C12 e TPH C12-C16 

 

No que respeita às substâncias encontradas no terreno e não indicadas no quadro 

anterior, a base de dados do software RISC WORKBENCH não contempla valores para 

os parâmetros utilizados na análise de risco para essas substâncias, pelo que o mesmos 

não puderam ser considerados no estudo. 

Refira-se que o software utilizado se baseia no manual “Risk Assessment Guidence for 

Superfund (RAGS)” da Agência Ambiental do Governo Norte Americano (USEPA, 

1989b), pelo que os valores dos parâmetros utilizados para o cálculo do risco são os 

definidos pela USEPA (Anexo I). 
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8.3 Avaliação da Exposição 

A avaliação da exposição consiste na determinação da intensidade, frequência, duração 

e caminhos da exposição humana (actual ou futura), associados a determinado 

contaminante (USEPA, 1989b). 

Esta avaliação é desenvolvida tendo em consideração o uso actual e futuro da área em 

estudo, sendo necessário: 

• perceber os mecanismos de dispersão e transporte dos contaminantes; 

• identificar as populações expostas; 

• identificar as vias potenciais de exposição; 

• estimar as concentrações nos pontos de exposição, para cada via específica. 

A avaliação das informações obtidas permite a elaboração dos cenários de exposição, 

onde são identificadas as várias possibilidades para que um contaminante, a partir da 

origem da contaminação, atinja as populações potencialmente receptoras. 

Foram considerados para este estudo 2 cenários possíveis, tendo em conta que a 

ocupação futura do local será de uso residencial e comercial: 

• CENÁRIO 1 – Residencial – Criança (mais conservador que o adulto); 

• CENÁRIO 1 – Trabalhador comercial (pessoa que irá trabalhar nas instalações 

futuras do local). 

No Quadro 9 apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados na avaliação de risco 

para os 2 cenários considerados. 
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Quadro 9 – Parâmetros utilizados na avaliação de ri sco 

PARÂMETROS Unidade 
Cenário 1 

Residencial 
Criança 

Cenário 2 
Trabalhador 
Comercial 

Tempo de Vida anos 70 70 

Peso do corpo kg 15 70 

Frequência de exposição dias/ano 130 125 

Duração da exposição anos 6 8 

Taxa de ingestão de solo mg/dia 90 40 

Área de contacto – pele cm2 6800 18400 

Fracção da pele exposta ao solo (-) 0.13 0,11 

Factor de aderência do solo à pele mg/cm2 0.2 0,2 

Frequência de exposição à ingestão de vegetais dias/ano 350 0 

Duração de exposição à ingestão de vegetais dias/ano 6 0 

Taxa de ingestão de vegetais – parte enterrada g/dia 48.5 0 

Taxa de ingestão de vegetais – parte aérea g/dia 55.8 0 

Fracção de vegetais criados em solo contaminado (-) 0.1 0 

Fracção de Carbono orgânico em solo de jardim (-) 0.05 0 

 

Relativamente ao modo como poderá ocorrer o contacto entre o receptor e o 

contaminante, foram consideradas as seguintes vias de exposição:  

• Ingestão de solo; 

• Contacto dérmico com o solo; 

• Ingestão de vegetais. 

 

8.4 Avaliação da Toxicidade 

A avaliação da toxicidade específica de um contaminante considera os efeitos adversos 

à saúde associados à exposição de um receptor a esse mesmo contaminante. Para tal, é 

necessário avaliar a relação entre a magnitude da exposição, o tipo de efeito adverso e a 

possibilidade de um indivíduo desenvolver cancro por exposição. 

Nesta fase, os dados toxicológicos servem como fonte de informação sobre a toxicologia 

dos contaminantes e os efeitos adversos à saúde. São consideradas duas actividades 

principais:  

• Identificação dos efeitos adversos - determinação do tipo e magnitude do efeito 

adverso à saúde que é causado pela exposição a um agente tóxico específico; 
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• Determinação da dose-resposta - processo de avaliação quantitativa da 

toxicidade, relacionando-se a dose do contaminante que foi recebida com a 

incidência de efeitos adversos à saúde, em uma dada população exposta. 

Esta etapa inclui a identificação de importantes medidas de toxicidade, tais como; (i) 

Doses de Referência (RfDs) - para a avaliação dos efeitos não cancerígenos e; (ii) 

Factores de Declive Cancerígenos (CSFs) - para os efeitos não cancerígenos (Anexo I). 

Os parâmetros RfDs e CSFs foram desenvolvidos pela USEPA (USEPA, 1989b) e 

publicados nas Bases de Dados do “Integrated Risk Information System” (IRIS) e da 

“Health Effects Assessment Summary Tables” (HEAST). 

 

8.5 Caracterização e Quantificação do Risco 

Nesta fase, foi realizada a integração dos dados das etapas anteriores com o objectivo 

de caracterizar e quantificar o risco que a contaminação do local provocará na saúde 

humana. 

Na Figura 16 apresenta-se, de forma resumida, a metodologia adoptada na análise de 

risco com indicação dos cenários de ocupação futura do local e das vias de exposição 

consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquema da metodologia adoptada na anál ise de risco 
 
 
 

CENÁRIO 1 
Residencial 

Criança 

CENÁRIO 2 
Trabalhador 
Comercial 

Ingestão de vegetais  

Ingestão de solo 

Contacto dérmico 

+ 

Risco para efeitos 
não cancerígenos  

Risco para efeitos 
cancerígenos 

= 
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A caracterização e quantificação do risco é feita de acordo com os seguintes pontos: 

• o Risco Cancerígeno Total e a Perigosidade Total (risco para efeitos não 

cancerígenos) resultam da soma parcelar das vias de exposição consideradas;  

• a caracterização é feita separadamente para compostos químicos 

cancerígenos e não cancerígenos (perigosidade). Os elementos químicos 

cujos efeitos são simultaneamente cancerígenos e não cancerígenos são 

avaliados nos dois casos. 

Para o cálculo dos valores de risco, utilizou-se o software RISC Workbench 

(WATERLOO HYDROGEOLOGIC, 2001) que se baseia no Manual “Risk Assessment 

Guidance for Superfund (RAGS)” da Agência Ambiental do Governo Norte Americano 

(USEPA, 1989). No Anexos II apresentam-se os valores dos índices de risco 

cancerígeno e de perigosidade, para os cenários e vias de exposição considerados.  

Segundo o Manual “Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS)” (USEPA, 1989) o 

valor a partir do qual se assume que existe potencial para risco cancerígeno (RC) é de: 

• RC >= 1E-6, para uso residencial, correspondente à probabilidade de um 

indivíduo numa população de 1.000.000 desenvolver doenças cancerígenas; 

• RC >= 1E-5, para uso comercial (trabalhador), correspondente à probabilidade 

de um indivíduo numa população de 100.000 desenvolver doenças 

cancerígenas; 

No que respeita à perigosidade (ou Target Hazard Index - HI), o mesmo manual 

considera, que existe perigo de as pessoas desenvolverem doenças não cancerígenas 

quando HI > 1. 

Assim, de acordo com o acima exposto e com os resultados dos quadros do Anexo II 

verifica-se que: 

• cenário 1 - residencial (criança) 

o existe risco cancerígeno para o contaminante As, para as vias de 

exposição ingestão de solo, contacto dérmico e ingestão de vegetais 

(amostras 8023 e 13022 da DHVFBO e amostra S5A_1 da FCT/UNL) e 

para o contaminante Benzo(a)antraceno para a via de exposição ingestão 

de solo (amostra 13031 da DHVFBO). 

o existe perigosidade para a via de exposição ingestão de vegetais para o 

contaminante As (parcial e total) (amostra S5A_1 da FCT/UNL) e via 
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ingestão de solo para o contaminante Pb (amostra C9 da GEOCISA) e 

para o contaminante TPH C8-C10 para o total das vias de exposição 

(apesar não existir individualmente para nenhuma das vias de exposição) 

(amostra P3 da GEOCISA); 

• cenário 2 - trabalhador comercial 

o existe risco cancerígeno para as vias de exposição ingestão de solo e 

contacto dérmico para o contaminante As (amostra S5A_1 da FCT/UNL) 

bem como risco total para o mesmo contaminante e não existe 

perigosidade para nenhuma das substâncias químicas. 

 

O quadro seguinte resume os resultados obtidos. 

Quadro 10 – Análise de Risco - Resumo dos resultado s obtidos 

                                       Cenário 
Via de ingestão  

Residencial 
Criança 

Trabalhador 
Comercial 

Risco cancerígeno 

Ingestão de solo As, Benzo(a)antraceno As 

Contacto dérmico As As 

Ingestão de vegetais As ----- 

Total As, Benzo(a)antraceno As 

Perigosidade 

Ingestão de solo Pb ----- 

Contacto dérmico ----- ----- 

Ingestão de vegetais As ----- 

Total As, Pb, TPH C8-C10 ----- 

 

Na figura seguinte indicam-se as amostras com risco superior ao aceitável. 
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Figura 17 – Localização das amostras com risco supe rior ao aceitável 
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9. Recomendações para o projecto de descontaminação  

9.1 Considerações prévias 

As linhas de acção do Projecto de Descontaminação da área de estudo deverão ser 

equacionadas no contexto do Plano de Pormenor da Matinha, que preconiza a 

reconversão territorial dos antigos terrenos de uso industrial para uso urbano 

(residencial e comercial).  

O Projecto de Descontaminação deverá, assim, obedecer a prioridades que conjuguem 

as necessidades de protecção da saúde pública e do ambiente e de recuperação de 

usos do território, a custos aceitáveis, estabelecendo objectivos claros a atingir, que 

podem ser definidos quer do ponto de vista genérico quer do ponto de vista específico.  

Em termos genéricos os objectivos fundamentais deverão ser: 

• proteger a saúde pública e o ambiente;  

• reabilitar o local afectado e possibilitar o uso futuro do solo em condições 

ambientalmente favoráveis. 

A definição dos objectivos específicos da remediação depende de muitos factores, em 

especial da definição do uso futuro do local a descontaminar. No caso vertente, em que 

se pretende efectuar o re-desenvolvimento dos terrenos afectados tendo em vista 

reconverter a área para usos mistos, privilegiando o uso predominante da habitação, 

aqueles objectivos específicos, significam: 

• estabelecer as condições necessárias para a realização do empreendimento 

urbanístico;  

• efectuar o tratamento da contaminação e travar os processos de transferência 

de poluentes;  

• limitar os custos ambientais da remediação.  

Pode pois concluir-se que o objectivo-chave das acções de descontaminação deve ser o 

da garantia de redução do risco no receptor, o que não significa necessariamente a 

redução da concentração dos contaminantes a qualquer custo. 

 



 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONTAMINAÇÃO DOS TERRENOS DA MATINHA (LISBOA) 

 
42 

9.2 Compatibilidade com o Plano de Pormenor da Mati nha 

Os terrenos em apreciação apresentam áreas contaminadas e respectivos volumes, 

atrás quantificados, cujos teores, acima dos valores de referência definidos nas normas 

adoptadas, são incompatíveis com os usos projectados no Plano de Pormenor da 

Matinha.  

Urge assim garantir, que nenhum receptor futuro entrará em contacto com essas 

substâncias perigosas, nomeadamente através de técnicas que poderão passar pela 

remoção dos volumes de solos contaminados com transporte a destino final licenciado, 

ou tratamento in situ através de técnicas que garantam a sua remediação, seja por 

processos físicos, químicos e/ou biológicos. 

Porém, e como já foi referido anteriormente, o projecto de descontaminação deverá ser 

concebido tendo como referencial incontornável o Plano de Pormenor da Matinha, que 

preconiza uma nova área urbana cujo desenho implica uma profunda modelação do 

terreno. Deste modo, áreas contaminadas que neste momento constituem a superfície 

do terreno ficarão subjacentes a vários metros de aterro, assim como outras parcelas 

com vários metros de espessura de contaminação serão obrigatoriamente removidas 

por efeito das escavações a implementar, ao mesmo tempo que a contaminação 

profunda em alguns pontos poderá, por efeito da modelação, vir a aflorar a níveis 

superficiais.  

Isto significa que avaliações de terrenos baseadas em critérios mais restritivos agora 

aplicados a níveis superficiais (inferiores a 1,5m de profundidade) poderão deixar de 

fazer sentido se esses mesmos terrenos passarem a situar-se a profundidades maiores, 

e vice-versa – avaliações fundamentadas em critérios menos restritivos aplicados a 

volumes de solos contaminados em níveis profundos (superiores a 1,5m de 

profundidade) poderão ter de ser refeitas. Do mesmo modo, a selecção das técnicas de 

remediação ter em consideração o resultado da modelação do terreno. 

Consequentemente, recomenda-se que o Projecto de Descontaminação seja feito após 

a reavaliação dos volumes de solos contaminados a remover obrigatoriamente por efeito 

das escavações preconizadas no projecto do Plano de Pormenor, bem como o 

estabelecimento das novas áreas, espessuras e volumes dos solos contaminados que 

restarão após os movimentos de terras. Isto não significa necessariamente que a 

descontaminação se faça durante ou após os trabalhos de modelação do terreno, 

desejavelmente deverá ser feita antes. O que se preconiza é uma optimização dos 
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quantitativos e das técnicas a empregar, de forma a limitar os custos da remediação e, 

ao mesmo tempo, garantir a eficiência do tratamento. 
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10. Conclusões 

O presente relatório teve como objectivo o refinamento da avaliação dos solos 

contaminados nos terrenos da Matinha através da integração da informação resultante 

da campanha de prospecção ambiental proposta no anterior estudo (EGIAMB, 2008).  

São apresentados os passos metodológicos para a avaliação dos solos contaminados 

com base na informação de estudos anteriores (GEOCISA, DHVFBO, FCT/UNL) e 

realizada uma análise de risco para a saúde resultante do estado de contaminação dos 

terrenos.  

Apresenta-se uma análise critica sobre os volumes de solos contaminados nos estudos 

anteriores e conclui-se, após integração dos novos dados da campanha de investigação 

completar realizada (Agosto 2008), que:   

Relativamente à contaminação dos terrenos 

• até 1,5m de profundidade: existem cerca de 35 000m3 de solos contaminados. 

Estes apresentam contaminação generalizada em compostos orgânicos, 

nomeadamente óleos minerais pesados e gasolinas (TPH), pontualmente 

ftalatos, benzopireno e, em alguns locais o Pb e o Zn. Na plataforma do 

Gasómetro 4, até cerca de 85cm de profundidade, encontra-se um material de 

enchimento com concentrações elevadas de As, Sb e de Pb. 

• de a 1,5m a 4.5m de profundidade: estima-se um volume de cerca de 3 500m3 de 

solos contaminados. A contaminação apresenta-se concentrada a Norte, na 

antiga zona de tanques e tratamento de óleos, com ocorrência de óleos minerais 

pesados e gasolinas, para uma espessura de terreno que não ultrapassa 1m. Na 

zona de depósitos de nafta e fuel (zona central-norte) ocorre contaminação dos 

solos em ftalatos e hidrocarbonetos voláteis e gasolinas. 

Relativamente ao estudo anterior (EGIAMB, 2008), verifica-se uma redução no volume 

de materiais contaminados de cerca de 2 000m3, resultante da realização da nova 

campanha de investigação realizada em Agosto de 2008 (FCT/UNL, 2008).  

No que respeita à análise de risco para a saúde verifica-se que, sempre que existam 

vestígios do contaminante As, mesmo se em concentrações que não ultrapassam os 

valores de referência, estes solos poderão constituir risco para o residente “criança”, no 
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que é acompanhado, também muito pontualmente, pelo chumbo (Pb) e pelos compostos 

orgânicos Benzo(a)antraceno TPH C8-C10.  

Finalmente considera-se que, para o Projecto de Descontaminação, seja feita a 

reavaliação dos volumes de solos contaminados, tendo em conta a remoção por efeito 

das escavações preconizadas no projecto do Plano de Pormenor, bem como o cálculo 

das novas áreas, espessuras e volumes dos solos contaminados que restarão após os 

movimentos de terras, de forma a repercutir-se numa optimização dos quantitativos e 

das técnicas a empregar, a limitar os custos da remediação e, ao mesmo tempo, a 

garantir a eficiência do tratamento. 
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ANEXO I – Parâmetros dos contaminantes (USEPA)  

Parâmetros Químicos Unidade As Be Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Antraceno  Benzeno  Benz(a) 
antraceno  

Benzo(k) 
fluoranteno  Criseno  

Numero CAS - 7440382 7440417 7440439 7440472 7440508 7439976 7440020 7439921 7440666 120127 71432 56553 207089 218019 

Peso Molecular g/mol 74,9 9.0 112,4 52.0 63,5 200,6 58,7 207,2 65.38 178,2 78 228 252,3 228,3 

Densidade g/cm3 - - - - - - -  - 1,25 0,88 1,27 1,35 1,27 

Classificação EPA * - A B1 B1 D D D A B2 D D A B2 B2 B2 

CSF - Factor de Declive (Oral) 1/(mg/kg-d) 1,5E+00 - - - - - - - - - 2,9E-02 7,3E-01 7,3E-02 7,3E-03 

CSF - Factor de Declive 
(Inalação) 1/(mg/kg-d) 1,5E+01 8.4E+00 6,3E+00 - - - 8,4E-01 - - - 2,7E-02 3,1E-01 3,1E-02 3,1E-03 

RfD - Oral 1/(mg/kg-d) 3,0E-04 2.0E-03 5,0E-04 1.5E+00 4,0E-02 - 2,0E-02 3,6E-03 3,0E-01 3,0E-01 4,0E-03 - - - 

RfD - Inalação 1/(mg/kg-d) - 5.7E-06 - ND - 8,6E-05 - - - 3,0E-01 8,6E-03 - - - 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Oral – Solo) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
 (Oral – Água) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Dérmico – Solo) - 0,03 0,01 0,001 0,01 0,01 0,1 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Dérmico – Água) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Inalação) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coeficiente de 
Permeabilidade da Pele cm/hr 1,0E-03 1,0E-03 1,0E-03 1,3E-03 1,0E-03 1,7E-03 1,0E-03 0,0E+00 6,0E-04 2,2E-01 2,1E-02 8,1E-01 1,1 8,1E-01 

* Classificação (USEPA, 1989) – A - Cancerígeno para humanos; B1 - Provável – poucos dados disponíveis para humanos; B2 - Perigoso – poucos dados disponíveis para humanos; D - Não Cancerígeno; 
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ANEXO I – Parâmetros dos contaminantes (USEPA) - continuação 

Parâmetros Químicos Unidade Etilbenzeno  Fluoranteno  Naftaleno  PCBS Tolueno  THP 
C6-8 

TPH 
C8-10 

TPH 
C10-12 

TPH 
C12-16 

TPH 
C16-35 Xilenos  

Numero CAS - 100414 206440 91203 1336363 108883 - - - - - 1330207 

Peso Molecular g/mol 106,2 202,3 128,2 225,1 92,1 100 130 160 200 270 106,2 

Densidade g/cm3 0,87 1,25 1,16 1,10 0,87 0,68 0,72 0,74 0,76 0,79 0,87 

Classificação EPA * - D D C B2 D D D D D D - 

CSF - Factor de Declive (Oral) 1/(mg/kg-d) - - - 2,0 - - - - - - - 

CSF - Factor de Declive 
(Inalação) 1/(mg/kg-d) - - - 3,5E-01 - - - - - - - 

RfD - Oral 1/(mg/kg-d) 1,0E-01 4,0E-02 2,0E-02 - 2,0E-01 5,0 1,0E-01 1,0E-01 1,0E-01 2,0 2,0E-01 

RfD - Inalação 1/(mg/kg-d) 2,9E-01 4,0E-02 8,6E-04 - 1,1E-01 5,0 2,7E-01 2,7E-01 2,7E-01 - 2,9E-02 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Oral – Solo) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Oral – Água) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Dérmico – Solo) - 0,1 0,1 0,1 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Dérmico – Água) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AAF- Factor de Ajuste Absorção 
(Inalação) - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coeficiente de 
Permeabilidade da Pele cm/hr 7,4E-02 3,6E-01 6,9E-02 1,3 4,5E-02 3,0E-01 7,5E-01 1,9 8,2 9,2E+01 8,0E-02 

* Classificação (USEPA, 1989) – A - Cancerígeno para humanos; B1 - Provável – poucos dados disponíveis para humanos; B2 - Perigoso – poucos dados disponíveis para humanos; D - Não Cancerígeno; 
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ANEXO II - Resultados dos cálculos dos valores de Risco – Residencial Criança 

risco cancerígeno 
(Target Risk > 10 -6) 

perigosidade 
(Target Hazard Index > 1) Substância teor 

(mg/kg) Amostras fonte 
ingestão 

solo 
contacto 
dérmico 

ingestão 
vegetais TOTAL ingestão 

solo 
contacto 
dérmico 

ingestão 
vegetais TOTAL 

As 13.00 13022 DHVFBO 3.6E-06 2.1E-07 6.7E-06 1.1E-05 0.09300 0.00550 0.17000 0.26850 
As 11.00 13021 e 8023 DHVFBO 3.0E-06 1.8E-07 5.7E-06 8.9E-06 0.07800 0.00460 0.15000 0.23260 
As 110.00 S5A_1 FCT/UNL 3.0E-05 1.8E-06 5.7E-05 8.9E-05 0.78000 0.04600 1.50000 2.30000 
Be 2.00 S6_1 e S6_2 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.0023 0.0000.42 0.00100 0.0032 
Cd 5.00 P5 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.02100 0.00004 0.55000 0.57104 
Cr 239.00 C1 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.00034 0.00001 0.00012 0.00047 
Cu 210.00 P15_S15 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.01100 0.00022 0.21000 0.22122 
Cu 220.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- -------  0.012 0.00023 0.22000 0.23000 
Hg 1.80 4042 DHVFBO ------- ------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ 
Ni 100.00 P23_S23 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.01100 0.00021 0.02000 0.03121 
Pb 1980.00 C9 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 1.20000 0.02300 0.00000 1.22300 
Pb 1100.00 P23_S23 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.65000 0.01300 0.00000 0.66300 
Pb 7500.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 4.50000 0.08700 0.00000 4.58700 
Zn 390.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.00000 0.00550 0.00000 0.00550 

Antraceno 2.50 13031 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.00002 0.00000 0.00004 0.00006 
Benzeno 1.30 C6 GEOCISA 6.9E-09 1.4E-09 4.2E-07 4.3E-07 0.00069 0.00014 0.04200 0.04283 

Benzo(a)antraceno 8.20 13031 DHVFBO 1.1E-06 2.2E-07 6.0E-07 1.9E-06 ------ ------ ------ ------ 
Benzo(a)antraceno 2.70 13021 DHVFBO 3.6E-07 7.1E-08 2.0E-07 6.3E-07 ------ ------ ------ ------ 

Benzo(k)fluoranteno 4.10 13031 DHVFBO 5.5E-08 1.1E-08 1.7E-08 8.3E-08 ------ ------ ------ ------ 
Criseno 6.80 13031 DHVFBO 9.1E-09 1.8E-09 5.0E-09 1.6E-08 ------ ------ ------ ------ 

Etilbenzeno 8.00 P1_PZ1_S1 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.00017 0.00003 0.00280 0.00300 
Fenol 0.00 ------ GEOCISA ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Fluoranteno 15.00 13031 DHVFBO ------ ------ ------ ------ 0.00080 0.00016 0.00094 0.00190 
Naftaleno 380.00 13033 DHVFBO ------ ------ ------ ------ 0.04100 0.00800 0.43000 0.47900 

PCBS 0.05 P12 GEOCISA 1.8E-08 5.0E-09 1.0E-08 3.3E-08 ------- ------- ------- ------- 
Tolueno 2.50 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.00003 0.00001 0.00065 0.00068 
THP C6-8 16547.00 P3_S3 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.00710 0.00140 0.03500 0.04350 

TPH C8-10 16547.00 P3_S3 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.35000 0.06900 0.63000 1.04900 
TPH C8-10 5506.00 P10_S10 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.12000 0.02300 0.21000 0.35300 
TPH C10-12 18000.00 6011 DHVFBO ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TPH C12-16 18000.00 6011 DHVFBO ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TPH C16-35 22464.00 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.02400 0.00470 0.00034 0.02904 

Xilenos 27.00 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.00029 0.00006 0.00390 0.00425 
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Anexo II - Resultados dos cálculos dos valores de Risco – Trabalhador Comercial 

risco cancerígeno 
(Target Risk > 10 -6) 

Perigosidade 
(Target Hazard Index > 1) Substância teor 

(mg/kg) Amostras fonte 
ingestão  

solo 
contacto  
dermico 

ingestão 
vegetais TOTAL ingestão  

solo 
contacto  
dermico 

ingestão  
vegetais TOTAL 

As 13.00 13022 DHVFBO 4.4E-07 1.3E-07 0.0E+00 5.7E-07 0.008500 0.002600 0.000000 0.011100 
As 110.00 S5A_1 FCT/UNL 3.7E-06 1.1E-06 0.0E+00 4.8E-06 0.072000 0.022000 0.000000 0.094000 
Be 2.00 S6_1 e S6_2 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.000200 0.000020 0.000000 0.000220 
Cd 5.00 P5 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.002000 0.000020 0.000000 0.002020 
Cr 239.00 C1 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000031 0.000003 0.000000 0.000034 
Cu 210.00 P15_S15 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.001000 0.000100 0.000000 0.001100 
Cu 220.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.001100 0.000110 0.000000 0.001200 
Hg 1.80 4042 DHVFBO ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Ni 100.00 P23_S23 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000980 0.000099 0.000000 0.001079 
Pb 1980.00 C9 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.110000 0.011000 0.000000 0.121000 
Pb 1100.00 P23_S23 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.060000 0.006100 0.000000 0.066100 
Pb 7500.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.410000 0.041000 0.000000 0.450000 
Zn 390.00 S5A_1 FCT/UNL ------- ------- ------- ------- 0.000000 0.002600 0.000000 0.002600 

Antraceno 2.50 13031 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.000002 0.000002 0.000000 0.000003 
Benzeno 1.30 C6 GEOCISA 8.4E-10 8.5E-10 0.0E+00 1.7E-09 0.000064 0.000064 0.000000 0.000128 

Benzo(a)antraceno 8.20 13031 DHVFBO 1.3E-07 1.4E-07 0.0E+00 2.7E-07 ------- ------- ------- ------- 
Benzo(k)fluoranteno 4.10 13031 DHVFBO 6.7E-09 6.8E-09 0.0E+00 1.4E-08 ------- ------- ------- ------- 

Criseno 6.80 13031 DHVFBO 1.1E-09 1.1E-09 0.0E+00 2.2E-09 ------- ------- ------- ------- 
Etilbenzeno 8.00 P1_PZ1_S1 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000016 0.000016 0.000000 0.000032 
Fluoranteno 15.00 13031 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.000073 0.000074 0.000000 0.000147 

Naftaleno 380.00 13033 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.041000 0.008000 0.430000 0.479000 
PCBS 0.05 P12 GEOCISA 2.2E-09 3.2E-09 0.0E+00 5.4E-09 ------- ------- ------- ------- 

Tolueno 2.50 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000002 0.000003 0.000000 0.000005 
THP C6-8 16547.00 P3_S3 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000650 0.000660 0.000000 0.001310 

TPH C8-10 16547.00 P3_S3 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.032000 0.033000 0.000000 0.065000 
TPH C10-12 18000.00 6011 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.035000 0.036000 0.000000 0.071000 
TPH C12-16 18000.00 6011 DHVFBO ------- ------- ------- ------- 0.035000 0.036000 0.000000 0.071000 
TPH C16-35 22464.00 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.002200 0.002200 0.000000 0.004400 

Xilenos 27.00 P24_S24 GEOCISA ------- ------- ------- ------- 0.000026 0.000027 0.000000 0.000053 
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1 Introdução 

O objectivo deste estudo é o de fazer uma caracterização da qualidade do ar para a 

área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha. 

Uma primeira pesquisa permitiu verificar que não existem estações de monitorização 

de qualidade do ar dentro da área de projecto. Deste modo, optou-se por usar as 

estações da cidade de Lisboa, mais próximas da zona em estudo, para estimar a 

qualidade do ar para a área do projecto.  

A caracterização da qualidade do ar que se apresenta, baseou-se nas seguintes 

fontes: 

• Informação obtida pelas estações fixas de monitorização geridas pela CCDR-

LVT e disponibilizada através da Base de dados on-line de qualidade do ar - 

QualAr construída e mantida pela APA (Agência Portuguesa de Ambiente);  

• Capítulo de “Diagnóstico da qualidade do ar” do documento “Planos e 

Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale 

do Tejo” publicado pela CCDR-LVT em 2005; 

• Legislação Nacional e Comunitária relativa a qualidade do ar ambiente. 

O presente capítulo inicia-se com o enquadramento legal comunitário e nacional da 

qualidade do ar, onde se salientam os aspectos legais relevantes para o estudo. 

Seguidamente, foi feito um levantamento das estações fixas de monitorização 

existentes dentro da cidade de Lisboa, da sua localização e poluentes amostrados. 

Para cada um dos poluentes identificados na legislação foi realizada: 

• Uma caracterização das fontes emissoras e efeitos na saúde humana; 

• Um resumo dos limites legais para protecção da saúde humana entre 2001 e 

2007; 

• Um levantamento dos dados disponíveis na base de dados “QualAr” entre 

2001 e 2007; 

• Uma avaliação do cumprimento da legislação para cada estação e da 

respectiva evolução para cada poluente disponível para a cidade de Lisboa. 
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Finalmente foi feita uma avaliação global dos problemas existentes dentro da cidade 

de Lisboa e inferiu-se, a partir destes, sobre a provável qualidade do ar na área de 

intervenção do Plano 
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2 Enquadramento legal da qualidade do ar 

No esquema da Figura 1 apresenta-se o enquadramento legislativo da avaliação e 

gestão qualidade do ar ambiente na UE e em Portugal. Dado os valores legais das 

antigas portarias (Portaria n.º 286/93, de 12 de Março e a Portaria n.º 623/96, de 31 

de Outubro) já não estarem em vigor para 2007, estas não vão ser consideradas, 

apesar de em alguns anos em análise e para alguns poluentes ainda haver alguns 

valores legais a considerar. 

 
Fonte: adaptado de CCDR, 2005 

Figura 1. Representação esquemática do enquadrament o legislativo da avaliação e 
gestão qualidade do ar ambiente na UE e em Portugal  

A Directiva 1996/62/CE, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão do ar 

ambiente, também denominada Directiva-Quadro da qualidade do ar, veio definir um 

novo quadro legislativo e estabelecer as linhas de orientação da política de gestão 

da qualidade do ar ambiente, no seio da União Europeia (UE). Em Portugal, este 

documento foi transposto para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 

276/99, de 23 de Julho.  

À Directiva-Quadro seguiram-se as designadas Directivas-Filhas, que estabeleceram 

os valores normativos para cada poluente identificado.  

As duas primeiras Directivas-filhas, transpostas para o direito interno pelo Decreto-

Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, vieram estabelecer, relativamente à protecção da 
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saúde humana, valores limite, e respectivas margens de tolerância a ter em 

consideração até à sua entrada em vigor, para o NO2, NOx, SO2, PM10, Pb (Directiva 

1999/30/CE de 22 de Abril), CO e C6H6 (Directiva 2000/69/CE de 16 de Novembro). 

Foram também fixados limiares de alerta para o SO2 e NO2, e valores limite para o 

SO2 relativos à protecção dos ecossistemas e de NOx para protecção da vegetação. 

A Directiva 2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, (3ª Directiva-Filha) transposta para o 

direito interno pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, estabeleceu 

valores alvo e objectivos de longo prazo para o O3 relativos à protecção da saúde 

humana e ecossistemas, assim como um limiar de alerta e um limiar de informação 

ao público. A 4ª Directiva Filha, transposta pelo Decreto-Lei n.º 351-2007, diz 

respeito a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e a metais pesados. 

Mais recentemente, já em 2008, foi publicada a nova directiva 2008/50/EC do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2008, sobre qualidade do ar 

ambiente e ar mais limpo para a Europa, com a qual se pretendeu unificar num só 

documento a legislação que consta das três primeiras directivas-filhas 

acrescentando-se a regulamentação para o PM2,5. 

A Tabela 1, apresenta de forma resumida os parâmetros estabelecidos de protecção 

da saúde humana, para diferentes períodos de exposição. Os parâmetros relativos à  

protecção da vegetação ou ecossistemas não são considerados no âmbito deste 

estudo uma vez que para a cidade de Lisboa não se aplicam. 

Tabela 1. Valores limite e limiares de avaliação es tabelecidos no Decreto-Lei n.º 
111/2002 e Decreto-Lei n.º 320/2003 

Saúde humana 
Legislação  

nacional 
ou comunitária 

Poluentes Média 
horária 

Máximo diário 
médias móveis 

8-horárias 

Média 
diária 

Média 
anual 

PM10   VL2005 MT VL2005 MT 

NO2 
VL2010 MT 

LAlerta 
  VL2010 

MT 

C6H6    VL2010 

CO  VL2002   

Pb    VL2005 MT 

DL 111/2002 

SO2 
VL2005 MT 

LAlerta 
 VL2005  

DL 320/2003 O3 
LInf 

LAlerta 
VAlvo2010 
OLP2020 

  

VLxxxx – Valor limite Ano de entrada em vigor; MT – Margem de tolerância; LAlerta – Limiares de alerta; LInf – 
Limiar de informação ao publico; Limiares de informação; Valvo – Valor alvo; OLP – Objectivo de longo prazo 

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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O valor limite  corresponde ao nível de poluição na atmosfera cujo valor não pode 

ser excedido, durante períodos previamente determinados. Este valor tem o 

objectivo de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no 

meio ambiente.  

A margem de tolerância  consiste numa percentagem do valor limite que é 

adicionada a este e que vai sendo reduzida anualmente até zero, à data de entrada 

em vigor do valor limite. A excedência do valor limite acrescido da margem de 

tolerância em determinado ano implica a necessidade da criação de Planos e 

Programas destinados a fazer cumprir o valor limite à sua data de entrada em vigor. 

A excedência dos limiares de alerta  ou dos valores limite, quando em vigor, implica 

a execução de Planos de Acção Imediata custo-eficazes na área abrangida, de 

forma a que possam conduzir à redução imediata das concentrações do poluente 

em causa. Os planos deverão ser criados com antecedência para as áreas em que 

existe risco de excedência do limiar de alerta, para que quando detectada uma 

situação de alerta possa ser accionado de imediato um plano de acção de curto 

prazo. 

No caso do ozono foram criados os conceitos de valores alvo  a cumprir em 2010 e 

objectivos de longo prazo  a cumprir em 2020. A excedência dos valores alvo 

implica a preparação e implementação de medidas compatíveis com os Planos e 

Programas e que apresentem uma boa relação custo-eficácia. A excedência dos 

objectivos de longo prazo implica a avaliação com recurso a medições fixas. A 

excedência do limiar de informação  ao relativo ao ozono implica o desencadear de 

mecanismos de divulgação de informação ao público em geral, sobre os níveis 

detectados, área abrangida e cuidados de saúde pública a implementar.  

Para a avaliação do cumprimento legal apenas são consideradas as estações de 

monitorização que têm, para cada poluente em análise (salvo o caso do ozono que, 

em termos de eficiência, apresenta critérios distintos de acordo com o parâmetro 

legal), uma eficiência anual de funcionamento igual ou superior a 85% (essas séries 

de dados constituem medições em contínuo). A análise de séries de dados anuais 

com uma eficiência situada entre 14% e 85% é considerada indicativa (essas séries 

de dados constituem medições indicativas).  
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De acordo com o Anexo X do Decreto-Lei n.º 111/2002 a recolha de dados anual 

deve ser no mínimo de 90% para que se considere que existiu medição em 

contínuo, no entanto, segundo o Guidance on the Annexes to Decision 97/101/EC on 

Exchange of Information as revised by Decision 2001/752/EC for the European 

Commission (Comissão Europeia, 2002) tendo em conta que a manutenção e 

calibração dos aparelhos pode representar uma perda de 5% dos dados, a eficiência 

mínima anual requerida para se considerar que há monitorização em contínuo é 

reduzida para 85%. 
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3 Dados de qualidade do ar  

Na Figura 2 é possível ver a zona da Matinha, onde se localiza a área de 

intervenção do Plano, e das estações fixas de monitorização existentes actualmente 

dentro da cidade de Lisboa. Na Tabela 2, encontram-se discriminados os poluentes 

monitorizados em cada estação. 

 
Figura 2. Localização da zona da Matinha e das esta ções dentro da cidade de Lisboa 

Fonte: Qualar, 2008 e Google Earth 

 

Tabela 2. Poluentes medidos por estações de monitor ização  
 

Estação Tipo de 
Influência PM10 PM2.5 NO2 C6H6 CO O3 SO2 

Beato Fundo   X X X X X 

Chelas Fundo   X  X  X 

Olivais Fundo X X X  X X X 

Restelo Fundo X  X  X X  

Entrecampos Tráfego X X X X X X X 

Avenida da Liberdade Tráfego X  X  X   
(Fonte: Qualar, 2008) 

 

Relativamente aos poluentes avaliados, não foi possível encontrar resultados de 

monitorização em contínuo para HAP, Pb e restantes metais pesados expressos na 



 
 

Estudo de caracterização da qualidade do ar para a área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha (Lisboa) 

 11 

4ª Directiva-filha dentro da Cidade de Lisboa, pelo que não foram considerados. 

Também o PM2,5 foi excluído desta análise uma vez que a directiva 2008/50/EC só 

entrou em vigor em 2008 e ainda não foi transposta para o direito interno.  

Dentro da cidade de Lisboa apenas existem estações urbanas de tráfego e urbanas 

de fundo. De acordo com o estipulado na Decisão 2001/752/EC, de 17 de Outubro 

de 2001, classifica-se como estação “Urbana”  uma estação localizada numa “zona 

construída contínua”. De acordo com a mesma decisão uma estação de “Tráfego”  

caracteriza-se por ser uma “estação cuja localização leva a que o seu nível de 

poluição seja influenciado principalmente pelas emissões do tráfego rodoviário de 

uma rua/estrada situada na proximidade” e uma estação de “Fundo”  é uma 

“estação cujo nível de poluição não é influenciado especificamente por uma 

determinada fonte de emissão (nem tráfego rodoviário nem pela indústria), 

resultando antes da mistura de emissões de vários tipos de fontes”. 

A estação de Benfica foi excluída do presente estudo uma vez que não cumpre os 

requisitos de localização definidos na legislação e se encontra bastante afastada da 

zona da Matinha. As estações da Avenida Casal Ribeiro e Rua da Prata não estão 

actualmente em funcionamento, pelo que também foram excluídas (CCDR LVT, 

2005). 

Pela análise da Figura 2 verifica-se que para caracterização dos níveis de fundo 

dentro da zona da Matinha a estação mais próxima é a de Chelas, que, no entanto, 

não mede todos os poluentes (ver Tabela 2), pelo que também serão também 

consideradas as estações de fundo dos Olivais e Beato. Apesar de estar 

relativamente distante da Matinha, a estação do Restelo também foi considerada, 

visto que é uma das duas estações de fundo que monitorizam PM10. 

Relativamente a localizações de tráfego, as estações indicativas mais próximas são 

Entrecampos e Avenida da Liberdade. É no entanto de realçar que estas estações 

encontram-se em locais com níveis de emissões de tráfego mais elevados do que os 

verificados nas áreas de tráfego dentro da zona da Matinha (próximas das principais 

estradas). Para além disso, em teoria a zona da Matinha corresponde a uma zona 

com melhor dispersão dos poluentes, uma vez que tem menor densidade de 

construção (menos barreiras físicas) e se encontra numa zona mais “arejada” junto 

ao Rio Tejo. 
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4 Fontes e efeitos na saúde dos poluentes considera dos 

As concentrações dos poluentes no ar ambiente dependem essencialmente de dois 

factores: quantidades emitidas e condições meteorológicas que condicionam a sua 

dispersão e as suas reacções. 

No que diz respeito às fontes poluidoras destacam-se duas: o tráfego automóvel, 

especialmente em áreas urbanas, como fonte do dióxido de azoto, monóxido de 

carbono, partículas em suspensão e benzeno e outros compostos orgânicos 

voláteis; e as fontes industriais, no que diz respeito ao dióxido de enxofre, óxidos de 

azoto e partículas em suspensão. 

Na Tabela 3 apresenta-se especificado para cada um dos poluentes, NO2, SO2, 

PM10, CO , C6H6 e O3, as suas principais fontes e efeitos na saúde. 
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Tabela 3. Principais fontes e efeitos na saúde huma na dos poluentes atmosféricos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002 e pelo Dec reto-Lei n.º 320/2003 

Poluente Fontes emissoras Efeitos na saúde humana 

PM10 

As partículas em suspensão (mistura de partículas 
no estado sólido ou líquido) provêm das cinzas, da 
fuligem e de outras partículas produzidas 
principalmente pela combustão de carvão e fuel-
óleo na indústria e nos automóveis. 
São geradas em processos industriais, resultam 
também do tráfego rodoviário (sendo emitidas nos 
gases de escape dos veículos a gasóleo), de 
processos de queima, de movimentações de 
terras, da ressuspensão provocada pela 
passagem de veículos nas estradas.  
Também podem ocorrer fenómenos naturais de 
transporte de partículas a longa distância – 
eventos naturais. São exemplo disso as elevadas 
concentrações de partículas finas registadas em 
Portugal e que têm origem nos desertos do Norte 
de África. 

As vilosidades e mucosas nasais capturam as 
partículas de maior diâmetro impedindo que 
cheguem aos pulmões.  
Porém as mais finas (produzidas pelo tráfego), por 
serem de menor dimensão, como é o caso das 
PM2,5 (partículas em suspensão de diâmetro 
aerodinâmico inferior a 2,5 µm), conseguem 
penetrar no sistema respiratório, com 
consequências mais gravosas em termos de 
saúde.  
As partículas microscópicas podem afectar a 
actividade respiratória, com especial incidência em 
população de risco como as crianças e idosos, e 
agravar o estado de saúde em pessoas que 
sofram de doenças cardiovasculares e 
pulmonares.  
O seu risco não depende tanto da sua 
concentração mas sim de outros parâmetros como 
o seu tamanho e a sua toxicidade. As partículas 
em suspensão também afectam o coberto vegetal 
e reduzem a visibilidade. 

NO2 

O dióxido de azoto resulta da queima de 
combustíveis nas unidades industriais e da 
combustão, a altas temperaturas, nos motores dos 
veículos automóveis.  
Na combustão a elevadas temperaturas o azoto e 
o oxigénio moleculares do ar formam os óxidos de 
azoto, sobretudo monóxido de azoto que se oxida 
em grande parte a dióxido de azoto. 

O NO2, ao ter pouca afinidade pela água das 
mucosas, alcança as regiões profundas do tracto 
respiratório e inibe algumas funções dos pulmões, 
tais como a resposta imunológica, diminuindo a 
resistência às infecções.  
Assim, os seus efeitos traduzem-se no aumento 
da susceptibilidade a doenças respiratórias, 
principalmente em crianças, e também no 
aumento da possibilidade de ataques de asma. 

C6H6 

O benzeno é utilizado como matéria-prima para 
síntese de compostos orgânicos e como aditivo 
nos combustíveis para veículos, substituindo, em 
parte, o chumbo.  
Trata-se de um composto orgânico resultante da 
volatilização dos combustíveis. 
Assim, nas zonas urbanas o tráfego rodoviário é 
uma fonte que assume um papel substancial.  
No interior das habitações muitas vezes as 
concentrações de benzeno são superiores às 
concentrações ao ar livre devido ao fumo do 
tabaco, que constitui uma fonte de exposição 
importante. 

O benzeno, quando inalado, afecta principalmente 
o fígado, a placenta e a medula óssea, onde 
causa efeitos nocivos. Causa também leucemia, 
cancro da pele e do pulmão. 

CO 

O monóxido de carbono provém essencialmente 
das emissões geradas pelos veículos a gasolina, 
principalmente dos mais antigos, e por alguns 
processos industriais. Por vezes ocorrem elevadas 
concentrações de CO em espaços confinados, ou 
ao longo das vias de circulação em situações de 
longas filas de trânsito. 

Este poluente reduz a capacidade de transporte 
de oxigénio até aos tecidos vitais pelo sangue, 
afectando os sistemas cardiovascular e nervoso.  
Em concentrações mais reduzidas pode ser 
gravoso para indivíduos com doenças 
cardiovasculares e reduz o desempenho 
desportivo. As elevadas concentrações podem 
causar sintomas como dores de cabeça e fadiga. 

SO2 

O dióxido de enxofre provém fundamentalmente 
da combustão dos combustíveis fósseis que 
contêm enxofre. É um gás que é emitido 
principalmente por fontes industriais (tais como: 
refinarias petrolíferas, indústria do papel e 
indústria química, centrais térmicas) e também 
pelo tráfego rodoviário (embora cada vez menos 
devido à redução da percentagem de enxofre nos 
combustíveis). 

Os seus efeitos encontram-se associados a 
doenças respiratórias (como a bronquite crónica e 
asma) e cardiovasculares.  
É um dos gases que mais contribui para a 
acidificação das águas e vegetação, para a 
formação de smog, e também pode provocar más 
condições de visibilidade.  
Uma parte do SO2 transforma-se em pequenas 
partículas de sulfatos que chegam às vias 
respiratórias. 

O3 

O ozono trata-se de um poluente secundário, 
resultando geralmente da transformação 
fotoquímica de certos poluentes primários na 
atmosfera, em particular dos óxidos de azoto 
(NOx) e dos compostos orgânicos voláteis (COV), 
sob o efeito da radiação ultravioleta.  

O ozono é um poderoso oxidante, uma exposição 
crónica pode agravar os sintomas de irritação do 
tracto respiratório, já que o oxida, podendo 
provocar dificuldades respiratórias (p. ex. 
impossibilidade de respirar fundo, inflamações 
brônquicas ou tosse). 
Uma intoxicação aguda provoca uma reacção 
inflamatória ao nível das mucosas respiratórias e 
agrava os sintomas de problemas respiratórios 
preexistentes. 

(adaptado de CCDR LVT, 2005) 
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5 Poluentes legislados: valores legais e avaliação do cumprimento 

legal e evolução entre 2001-2007 

No presente capítulo apresenta-se para cada um dos poluentes, NO2, SO2, PM10, 

CO , C6H6 e O3, os valores estabelecidos para a protecção da saúde humana e a sua 

evolução entre os anos 2001 e 2007. 

Os poluentes da 4ª directiva (incluindo Pb) não vão ser alvo de avaliação neste 

estudo uma vez não foi possível encontrar dados disponíveis para a cidade de 

Lisboa. Também o PM2,5 foi excluído desta análise uma vez que a directiva 

2008/50/EC só entrou em vigor em 2008 e ainda não foi transposta para o direito 

interno.  

Os resultados de 2007 ainda não são definitivos, uma vez que o procedimento de 

validação final e definitiva dos dados só está disponível no final de Setembro do ano 

seguinte a que os dados dizem respeito. 

 

5.1 Partículas em suspensão inferiores a 10 µµµµm (PM10) 

5.1.1 Limites legais 

Na Tabela 4 encontram-se os valores legislados para o PM10 definidos no Decreto-

Lei n.º 111/2002. Apresenta-se discriminado o valor limite adicionado da margem de 

tolerância para os anos em que ela existe (entre 2001 e 2004). 
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Tabela 4. Valores relativos ao poluente PM 10 definidos no Decreto-Lei n.º 111/2002  

Parâmetro/ Período 
de ponderação 

Média diária 
(µg/m 3) 

Média anual 
(µg/m 3) 

Data de cumprimento 
do valor limite 

a partir de 1 de 
Janeiro de 2005 

a partir de 1 de Janeiro de 
2005 

VL 50 a 40 b 

VL+MT 2001 70 a 46 b 

VL+MT 2002 65 a 45 b 

VL+MT 2003 60 a 43 c 

VL+MT 2004 55 a 42 b 

VL+MT 2005 50 a 40 b 
VL – valor limite;  
MT – margem de tolerância (variável de acordo com o ano); 
a a não ultrapassar mais do que 35 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 36º 
máximo diário; 
b é avaliado usando o indicador média anual. 

 

5.1.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

A verificação do cumprimento da legislação relativo à concentrações de PM10 dentro 

da cidade de Lisboa entre os anos 2001 e 2007 apresenta-se na Tabela 5. Na Figura 

3 salienta-se a evolução das concentrações de PM10 expressa na média anual (que 

avalia a exposição de longo prazo) e no 36º máximo diário (que avalia a exposição 

de curto prazo). 

A avaliação do cumprimento legal das concentrações de PM10 permitiu verificar que: 

� Verificaram-se excedências ao VL anual, em locais de tráfego, para vários 

anos. 

� Ocorreram excedências ao 36º máximo diário, principalmente nos locais de 

tráfego, mas também em alguns locais considerados de fundo. 

� Em termos evolutivos, nestes últimos sete anos parece haver uma tendência 

de descida nas concentrações, principalmente nos locais de tráfego, que no 

entanto ser mantêm acima dos limites legais, principalmente para o valor-

limite diário. 
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Tabela 5. Avaliação do cumprimento legal das concen trações de PM 10 para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

Tipo de 
estação 

Nome 
estação Ano Eficiência 

(%) 
Média anual 

(µg/m 3) 
36º Máximo diário 

(µg/m 3) 

2001 96 33 63 

2002 99 26 47 

2003 97 26 53 

2004 98 32 59 

2005 86 30 50 

2006 98 31 54 

Olivais 

2007** 98 28 46 

2001* 

2002* 

2003* 

2005* 

Nestes anos a estação não media PM10 

2006 30 29 ND 

Fundo 

Restelo 

2007** 98 32 50 

2001 99 62 102 

2002 98 59 88 

2003 99 56 98 

2004 97 51 85 

2005 99 54 84 

2006 97 49 83 

Av. da 
Liberdade 

2007** 98 49 74 

2001* 78 41 67 

2002 79 42 65 

2003 100 46 81 

2004 98 47 85 

2005 99 44 74 

2006 96 40 69 

Tráfego 

Entrecampos 

2007** 97 37 59 
Legenda: 
  * sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** Os dados  do ano de 2007 não estão totalmente validados 
ND – não disponível 
 VL – Valor limite; 
 VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância;  
Dados a cinzento e itálico – estações com eficiência <85%;  
código de cores: 

  menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 

 menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

* sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** o ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 
Figura 3. Evolução 2001-2007 das concentrações do P M10 e do seu cumprimento legal 

tendo em consideração o valor-limite anual e diário  
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5.2 Dióxido de azoto (NO 2) 

5.2.1 Limites legais 

Os valores legislados para o NO2, no Decreto-Lei n.º 111/2002, relevantes para o 

presente trabalho apresentam-se na Tabela 6. Discrimina-se o valor limite 

adicionado da margem de tolerância para os diferentes anos em análise (entre 2001 

e 2007). 

Tabela 6. Valores relativos ao poluente NO 2 definidos na Portaria n.º 286/93 e no 
Decreto-Lei n.º 111/2002 para a protecção da saúde humana 

Parâmetro/ Período de 
ponderação 

Media horária 
(µµµµg/m 3) 

Média anual 
(µµµµg/m 3) 

Data de cumprimento do valor 
limite 

a partir de 1 de 
Janeiro de 2010 

a partir de 1 de 
Janeiro de 2010 

VL 200 ª 40 b 
VL+MT 2001 290 ª 58 b 
VL+MT 2002 280 ª 56 b 
VL+MT 2003 270 ª 54 b 
VL+MT 2004 260 ª 52 b 
VL+MT 2005 250 ª 50 b 
VL+MT 2006 240 ª 48 b 
VL+MT 2007 230 ª 46 b 
Limiar de alerta  400 c 
VL – valor limite 
MT – margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a a não ultrapassar mais do que 18 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 19º máximo horário, quando 
comparado com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
b é avaliado usando o indicador média anual, quando comparado com os valores registados nas estações de 
monitorização de qualidade do ar; 
c a não ultrapassar numa área superior a 100km2  ou numa aglomeração consoante a que apresentar menor área, 
durante 3 ou mais horas consecutivas. 

 
 

5.2.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

Na Tabela 7, apresenta-se para o NO2 a avaliação do cumprimento da legislação 

dentro da cidade de Lisboa, entre os anos 2001 e 2007. Foram consideradas as 

médias anuais (valor-limite anual), que avaliam a exposição de longo prazo, e as 

médias horárias (valor-limite horário e limiar de alerta) que avaliam a exposição de 

curto prazo. Na Figura 4, salientam-se a evolução das concentrações de NO2 

expressa na média anual (exposição de longo prazo) e na média horária (exposição 

de curto prazo).   

Da análise da Tabela 7 e da Figura 4 salienta-se que para os anos em análise: 

� Não ocorreram ultrapassagens ao limiar de alerta; 
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� Em Lisboa a exposição de curto prazo ao NO2 é mais preocupante que a 

exposição de longo prazo; 

� Nos locais de fundo apenas na estação dos Olivais ocorreu ultrapassagem 

do limite horário, nos anos de 2004 e 2005, que ainda assim não excederam 

as margens de tolerância definidas para esses anos; 

� Nos locais de tráfego as ultrapassagens ao VL anual (e ao VL adicionado da 

margem de tolerância) ocorreram em quase todos os anos para as duas 

estações; 

� Para o VL horário apenas ocorreram excedências na estação da Avenida da 

Liberdade; 

� Em termos evolutivos ao contrário do que acontece para os restantes 

poluentes não parece estar a ocorrer uma melhoria na poluição por dióxido 

de azoto. 
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Tabela 7. Avaliação do cumprimento legal das concen trações de NO 2 para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

Tipo de 
estação 

Nome da 
estação Ano Eficiência 

(%) 
Média anual 

(µg/m 3) 

19º Máx. 
horário 
(µg/m 3) 

Nº horas > Limiar 
de alerta 

2001 99 20 90 0 

2002 95 22 118 0 

2003 93 28 146 0 

2004 95 27 116 0 

2005 96 28 120 0 

2006 99 29 125 0 

Beato 

2007** 97 30 144 0 

2001 99 26 149 0 

2002 94 23 108 0 

2003 94 27 109 0 

2004 89 31 122 0 

2005 95 28 111 0 

2006* 69 32 110 0 

Chelas 

2007** 99 32 126 0 

2001 95 22 104 0 

2002 99 23 103 0 

2003 94 30 131 0 

2004 97 32 204 0 

2005 94 37 218 0 

2006 100 37 150 0 

Olivais 

2007** 98 38 168 0 

2001* - - - 0 

2002* 83 18 140 0 

2003 89 20 90 0 

2004 97 23 102 0 

2005 99 25 110 0 

2006 97 25 99 0 

Fundo 

Restelo 

2007** 99 27 109 0 

2001 96 54 178 0 

2002 96 62 169 0 

2003 93 69 198 0 

2004 92 63 191 0 

2005 96 63 209 0 

2006 91 70 258 0 

Avenida da 
Liberdade 

2007** 98 74 220 0 

2001 85 27 103 0 

2002* 75 43 127 0 

2003 98 54 155 0 

2004 93 50 153 0 

2005 95 51 172 0 

2006 97 50 177 0 

Tráfego 

Entrecampos 

2007** 95 49 187 0 
Legenda: 
 * Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** Os dados  do ano de 2007 não estão totalmente validados 
VL – Valor limite; 
VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância;  
Dados a cinzento e itálico – estações com eficiência <85%;  
código de cores: 

 menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT 
 maior que VL+MT  

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 

 menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT 
VL - Valor Limite 

   *  sem monitorização ou com eficiência < 85% 
  ** o ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

Figura 4. Evolução 2001-2007 das concentrações do N O2 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite anual e horári o 

 
 

5.3 Benzeno (C 6H6) 

5.3.1 Limites legais 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o C6H6 apresentam-se na 

Tabela 8. Discrimina-se o valor limite adicionado da margem de tolerância para os 

diferentes anos em análise (entre 2001 e 2007). 
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Tabela 8. Valores relativos ao C 6H6 definidos no Decreto-Lei n.º 111/2002 para a 
protecção da saúde humana 

Parâmetro/ Período de ponderação 
Média anual 

(µµµµg/m 3) 
Data de cumprimento do valor limite a partir de 1 de Janeiro de 2010 
VL 5 a 
VL+MT 2001 10 a 
VL+MT 2002 10 a 
VL+MT 2003 10 a 
VL+MT 2004 10 a 
VL+MT 2005 10 a 
VL+MT 2006 9 a 
VL+MT 2007 8 a 

VL – valor limite; margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a é avaliado usando o indicador média anual. 

 
 

5.3.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

Na Tabela 9, apresenta-se para o C6H6 a avaliação do cumprimento da legislação 

dentro da cidade de Lisboa, entre os anos 2001 e 2007. Na Figura 5 salientam-se a 

evolução das concentrações de C6H6 expressa na média anual (exposição de longo 

prazo). 

Os resultados disponíveis permitem verificar que nos anos em análise não 

ocorreram excedências ao valor-limite anual do benzeno, tanto em locais de fundo, 

como de tráfego. Sendo as concentrações ligeiramente mais baixas para o local de 

fundo. Em termos evolutivos não é possível detectar uma tendência clara.  
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Tabela 9. Avaliação do cumprimento legal das concen trações de C 6H6 para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

Estação Tipo de 
Influência Ano Eficiência (%) Média anual ( µg/m 3) 

2001* 

2002* 
 Nestes anos a estação não media C6H6 

2003* 64 2,0 

2004* 67 1,0 

2005* 57 1,5 

2006* 40 1,3 

Entrecampos Tráfego 

2007** 68,4 0,76 

2001* 

2002* 
Nestes anos a estação não media C6H6 

2003* 62 0,8 

2004* 59 0,4 

2005* 32 0,8 

2006* 63 1,0 

Beato Fundo 

2007** 47,11 0,58 
Legenda: 
  * Dados a cinzento e itálico - Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** Os dados  do ano de 2007 não estão totalmente validados 
VL – Valor limite; 
 VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância;  
código de cores: 

  menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT 
 maior que VL+MT 

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 

  Menor ou igual a VL 
 Entre o VL e o VL+MT; 
 Maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 
VL - Valor Limite 

  * Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
  ** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

Figura 5. Evolução 2001-2007 das concentrações do C 6H6 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite anual 
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5.4 Monóxido de carbono (CO) 

5.4.1 Limites legais 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o CO apresentam-se na 

Tabela 10. 

Tabela 10. Valores relativos ao CO definidos na Por taria n.º 286/93 e no Decreto-Lei n.º 
111/2002 para a protecção da saúde humana 

Parâmetro/ 
Período de ponderação Média horária 

Data de cumprimento 
do valor limite 

a partir de 1 de 
Janeiro de 2005 

VL 10 a 
VL – valor limite 
 a é avaliado usando o indicador “máximo diário das médias móveis octo-horárias” 

 
 

5.4.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

Na Tabela 11, apresenta-se para o monóxido de carbono (CO) a avaliação do 

cumprimento da legislação entre os anos 2001 e 2007. Na Figura 6 salientam-se a 

evolução das concentrações de CO expressa no máximo diário das médias móveis 

de 8-horas (exposição de curto prazo). 

Os resultados disponíveis permitem verificar que não existem excedências ao valor-

limite do CO, tanto em locais de fundo como de tráfego, sendo as concentrações 

mais baixas para os locais de fundo. Existe uma tendência expressa na Figura 5 de 

decréscimo das concentrações de CO. 
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Tabela 11. Avaliação do cumprimento legal das conce ntrações de CO para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

Tipo 
Estação 

Nome da 
Estação Ano efic. (%) Máximo diário da médias 

móveis 8-horas (mg/m 3) 

2001 98 2,5 

2002 86 2,6 

2003 94 2,4 

2004 91 2,5 

2005 97 2,7 

2006 87 2,3 

Beato 

2007** 83 1,9 

2001 87 1,2 

2002 96 1,6 

2003 91 2,4 

2004 89 2,3 

2005 98 2,7 

2006 80 2,2 

Chelas 

2007** 44 1,2 

2001 96 2,7 

2002 84 3,8 

2003 87 3,5 

2004* 82 3,1 

2005 92 3,5 

2006 100 2,7 

Olivais 

2007** 98 2,4 

2001*     

2002* 79 1,3 

2003 100 1,7 

2004 97 1,1 

2005 100 1,3 

2006 98 1,4 

Fundo 

Restelo 

2007** 99 1,1 

2001 99 4,5 

2002 94 5,2 

2003 93 3,3 

2004* 75 3,2 

2005 96 3,6 

2006 96 3,7 

Avenida da Liberdade 

2007** 99 2,7 

2001* 77 6,5 

2002* 83 3,9 

2003 99 4,9 

2004 96 4,6 

2005 99 3,4 

2006 96 3,6 

Tráfego 

Entrecampos 

2007** 94 2,6 
Legenda: 
  * Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** Os dados  do ano de 2007 não estão totalmente validados 
VL – Valor limite 
Dados a cinzento e itálico – estações com eficiência <85%;  
código de cores: 

 Menor ou igual a VL 
 Maior que o VL  

 
Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 

  Menor ou igual a VL 
  Maior que o VL  
VL -Valor Limite 

  * Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
  ** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 
Figura 6. Evolução 2001-2007 das concentrações do C O e do seu cumprimento legal 

tendo em consideração o valor-limite horário 
 

5.5 Dióxido de enxofre (SO 2) 

5.5.1 Limites legais 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 111/2002 para o SO2 apresentam-se na 

Tabela 12 . Discrimina-se o valor limite horário adicionado da margem de tolerância 

durante os anos em que esteve em vigor (entre 2001 e 2005). 
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Tabela 12. Valores relativos ao SO 2 definidos no Decreto-Lei n.º 111/2002 para a 
protecção da saúde humana 

Parâmetro/ 
Período de ponderação 

Média horária 
(µµµµg/m 3) 

Média diária 
(µµµµg/m 3) 

Data de cumprimento do valor limite a partir de 1 de 
Janeiro de 2005 

a partir de 1 de 
Janeiro de 2005 

VL 350 a 125 b 
VL+MT 2001 470 a  
VL+MT 2002 440 a  
VL+MT 2003 410 a   
VL+MT 2004 380 a  
VL+MT 2005 350 a  
Limiar de alerta 500 c  
VL – valor limite 
MT - margem de tolerância (variável de acordo com o ano) 
a a não ultrapassar mais do que 24 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 25º máximo horário, quando 
comparado com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
b a não ultrapassar mais do que 3 vezes num ano. É avaliado usando o indicador 4º máximo diário, quando 
comparado com os valores registados nas estações de monitorização de qualidade do ar; 
c a não ultrapassar numa área superior a 100km2  ou numa aglomeração consoante a que apresentar menor área, 
durante 3 ou mais horas consecutivas. 

 
 

5.5.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

Na Tabela 13, apresenta-se para o dióxido de enxofre (SO2) a avaliação do 

cumprimento da legislação dentro da cidade de Lisboa, entre os anos 2001 e 2007. 

Na Figura 7 salientam-se a evolução das concentrações de SO2 expressa no 25º 

máximo horário e no 4º máximo diário (exposição de curto prazo). 

Os resultados disponíveis permitem verificar que nos anos em análise não 

ocorreram excedências aos valores-limite do SO2, tanto em locais de fundo como de 

tráfego. Detecta-se uma tendência, expressa na Figura 7, de decréscimo das 

concentrações de SO2 que, no entanto, não se inverteu em Entrecampos para 2007. 
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Tabela 13: Avaliação do cumprimento legal das conce ntrações de SO2 para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

  
Nome 

estação Ano Eficiência 
(%) 

25º máximo 
horário 
(µg/m 3) 

4º máximo 
diário (µg/m3) 

> Limiar 
Alerta 

2001 99 72 31,1 0 

2002 98 120 49,1 0 

2003 99 37 12,7 0 

2004 91 16 8,0 0 

2005 96 33 13,0 0 

2006 94 21 11,0 0 

Beato 

2007* 98 12 6 0 

2001 98 84 40 0 

2002 96 69 29 0 

2003 96 23 11 0 

2004* 69 23 12 0 

2005 100 31 13 0 

2006 99 15 6 0 

Chelas 

2007* 99 10 6 0 

2001 95 79 37 0 

2002 98 47 16 0 

2003 97 38 16 0 

2004* 76 34 17 0 

2005 93 38 13 0 

2006 99 19 7 0 

Fundo 

Olivais 

2007* 99 16 7 0 

2001* 84 83 43 0 

2002* 81 61 26 0 

2003 99 47 22 0 

2004 98 35 14 0 

2005 90 39 15 0 

2006 100 30 11 0 

Tráfego Entrecampos 

2007* 98 54 36 0 
Legenda: 
* Dados a cinzento e itálico   sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** Os dados  do ano de 2007 não estão totalmente validados ND – não disponível 
VL – Valor limite 
VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância 
Código de cores: 

  menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005  

Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 
VL – Valor limite 
 VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância 

  menor ou igual a VL 
 entre o VL e o VL+MT; 
 maior que VL+MT ou maior que VL a partir de 2005 

* sem monitorização ou com eficiência < 85% 
** o ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

 
Figura 7. Evolução 2001-2007 das concentrações do S O2 e do seu cumprimento legal 

tendo em consideração os valores-limite horário e d iário 
 

 

5.6 Ozono (O 3) 

5.6.1 Limites legais 

Os valores legislados no Decreto-Lei n.º 320/2003 para o O3 apresentam-se na 

Tabela 14. 
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Tabela 14. Valores definidos para o O 3 no Decreto-Lei n.º 320/2003, para a protecção da 
saúde humana 

Máximo diário das médias móveis octo-
horárias ( µg/m 3) Parâmetro/ Período de 

ponderação 

Média horária 
(µg/m 3) 

  em 3 anos a num ano civil 

Limiar de Alerta 240   

Limiar de Informação ao público 180   

Valor alvo 2010 d   120 b  

Objectivo de longo prazo para a 
protecção da saúde humana 2020   120 c 

a  caso os dados anuais não sejam completos e consecutivos devem utilizar-se dados válidos por um 
ano; 
b a não exceder em mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a 3 anos. A 
ultrapassagem ou não de mais de  25 vezes por ano dos valores estipulados para máximo diário das 
médias móveis octo-horárias é avaliada usando o indicador U26º máximo diário das médias móveis octo-
horáriasU; 
c num  ano civil. É avaliada usando o indicador Umáximo diário das médias móveis octo-horáriasU; 
d 2010 será o primeiro ano cujos dados serão utilizados para calcular a avaliação da conformidade nos 
três anos seguintes. 

 
 

5.6.2 Avaliação do cumprimento legal e evolução ent re 2001-2007 

Na Tabela 15, apresenta-se para o ozono (O3) a avaliação do cumprimento da 

legislação dentro da cidade de Lisboa, entre os anos 2001 e 2007. Na Figura 8 

salientam-se a evolução das concentrações de curto prazo O3 expressa no 26º 

máximo diário 8-horas (valor-alvo) e na média horária (limiares de informação ao 

público e de alerta) para os anos entre 2001 e 2007. 

Os resultados disponíveis permitem verificar que, nos anos em análise, não 

ocorreram excedências ao valor alvo do O3, tanto em locais de fundo como de 

tráfego. Ocorreram no entanto excedências aos limiares de informação ao público e 

de alerta em locais de fundo. Na Figura 8 não é possível detectar uma tendência 

evolutiva para o ozono. 
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Tabela 15. Avaliação do cumprimento legal das conce ntrações de O 3 para os anos 
entre 2001 e 2007 dentro da cidade de Lisboa 

Tipo de 
Influência 

da 
estação 

Nome da 
Estação Ano 

Eficiência 
(%) 

  

Valor 
Alvo  
26º 

máximo 
diário 8-

horas 
(µg/m 3) 

Nº de 
horas > 

Limiar de 
informação 
ao público 

Nº de 
horas > 

Limiar de 
Alerta  

2001*   Neste ano a estação não media O3 

2002 86 102 5 0 
2003 100 102 6 3 
2004 94 115 0 4 

2005* 79 116 3 0 
2006 98 112 21 0 

Restelo 

2007** 73 107 2 0 
2001 99 107 2 0 
2002 96 102 1 0 
2003 98 109 10 0 
2004 99 103 0 0 
2005 96 111 4 0 
2006 90 106 2 0 

Beato 

2007** 71 104 0 0 
2001*  Neste ano a estação não media O3 
2002* 83 99 1 0 
2003 98 107 4 0 
2004 100 108 0 3 
2005 96 102 3 0 
2006 96 111 16 0 

Fundo 

Olivais 

2007** 72 102 1 0 
2001* 84 71 0 0 
2002* 66 79 0 0 
2003 99 90 0 0 
2004 94 90 0 0 

2005* 66 83 0 0 
2006 97 93 0 0 

Tráfego Entrecampos 

2007** 73 95 0 0 
Legenda:  
*dados a cinzento e itálico – estações sem monitorização do poluente ou  com eficiência <85% 
** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 
código de cores: 
  inferior ou igual ao valor alvo ou sem excedências aos limiares 
  ultrapassagem ao limiar de informação ao público 
  superior ao Valor Alvo ou ultrapassagens ao limiar de alerta  
Fonte: adaptado de CCDR, 2005 
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Código de cores: 

  inferior ou igual ao Valor Alvo 
  superior ao Valor Alvo 
 Valor Alvo 

  * Sem monitorização ou com eficiência < 85% 
  ** O ano de 2007 ainda não está totalmente validado 

Figura 8. Evolução 2001-2007 das concentrações do O 3 e do seu cumprimento legal 
tendo em consideração o valor-limite diário 
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6 Conclusões 

Face à análise dos resultados disponíveis para as estações de fundo e de tráfego 

mais próximas da área de intervenção do Plano, pode inferir-se que nesta zona 

deverão ocorrer as seguintes situações de qualidade do ar: 

• Para os poluentes dióxido de enxofre (SO2), benzeno (C6H6), e monóxido de 

carbono (CO) não deverão existir ultrapassagens aos limites legais. 

• Para o ozono (O3) não devem existir ultrapassagens ao valor-alvo diário mas 

poderão ocorrer pontualmente, em dias de maior calor e radiação solar, 

ultrapassagens ao limiar de informação ao publico e de alerta  nos locais de 

fundo. 

• O poluente mais problemático deverá ser, como para a restante área da 

cidade de Lisboa, as partículas em suspensão (PM10), podendo ocorrer 

excedências ao limite anual nas áreas mais próximas das vias de tráfego e 

para o limite diário de uma forma mais generalizada. É no entanto de 

salientar que, dentro da cidade de Lisboa, a tendência evolutiva deste 

poluente, nos últimos anos,  tem sido positiva. 

• Finalmente, para o dióxido de azoto (NO2) poderão também ocorrer em locais 

de tráfego algumas ultrapassagens ao limite horário que excedam o número 

permitido  por lei. 

 

 

Elaborado por: 

 

Sandra Mesquita 
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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório Ambiental do 

Plano de Pormenor da Matinha (Lisboa).  

O Relatório Ambiental foi elaborado com vista à sua apresentação à autoridade 

competente para efeitos de autorização ou licenciamento do Plano, de acordo com a 

legislação portuguesa em vigor sobre a matéria.  

Propõe-se dar cumprimento ao artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, 

segundo o qual estão sujeitos a avaliação ambiental os planos para vários sectores, de 

entre os quais, o ordenamento urbano, e que constituam enquadramento para a futura 

aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio, na sua actual redacção, em conjugação com o n.º 2 do artigo 92º do referido 

diploma, segundo o qual o Plano de Pormenor (PP) é acompanhado por Relatório 

Ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental nos termos dos 

n.º 5 e 6 do artigo 74º do referido diploma. 

O Relatório Ambiental foi elaborado sob a coordenação de Carlos Nunes da Costa, 

Doutorado em Geotecnia, coadjuvado por Graça Brito, Doutorada em Engenharia 

Geoambiental, Daniel Vendas, Engenheiro Geólogo e Sandra Mesquita, Engenheira do 

Ambiente. A equipa técnica do PP participou na elaboração do relatório, com 

contribuições no âmbito dos vários descritores relevantes para a avaliação ambiental, 

designadamente ao nível do urbanismo, tráfego, ruído, património e sócio-economia. 
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2. Descrição geral do Plano de Pormenor da Matinha 

2.1 Localização da área de intervenção do Plano 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha localiza-se no concelho de 

Lisboa, freguesia de Marvila e abrange uma superfície de 317.206 m2, tendo como limites 

(Figura 1 ): a Norte, a Av. Marechal Gomes da Costa e a Alameda dos Oceanos; a 

Nascente, a Via de Cintura do Porto de Lisboa; a Sul, a Rua da Matinha e a Poente, a 

Rua do Vale Formoso de Baixo. 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo 
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2.2 Justificação 

Ao longo do século XX, a área genericamente designada por Matinha teve uma ocupação 

urbana heterogénea, com habitação e indústria pesada – INDEP (Indústrias Nacionais de 

Defesa, E.P.) e da Gás de Portugal (depois Lisboagás) (Figura 2 ) – e armazéns, sendo 

ainda percorrida a Poente pela linha do Norte do caminho de ferro. 

 
Figura 2 – Área de estudo em 1989 (vista do rio) 

Foto: Lisboa – 1989 de joker44 in Google Earth 

A proximidade com o Porto de Lisboa favoreceu o desenvolvimento de actividades nos 

domínios dos serviços e da logística, que se acentuaram com o declínio da indústria 

pesada, no último quartel do século passado. 

A Norte, o projecto de requalificação urbana e ambiental da EXPO’98, que deu lugar ao 

Parque das Nações, saldou-se por uma profunda intervenção no território que implicou a 

construção de uma nova rede de acessibilidades, permitindo a conjugação dos vários 

modos de transporte e das grandes infra-estruturas viárias e ferroviárias - Ponte Vasco 

da Gama, variante à auto-estrada do Norte, Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL), 

linhas ferroviárias suburbanas, metropolitano, rede viária da cidade - potenciada pela 

construção de uma estação intermodal de transportes, a Estação Oriente. Ao mesmo 

tempo, procedeu-se à reconstrução e requalificação de vários eixos viários, 

nomeadamente nas Avenidas Marechal Gomes da Costa e Infante D. Henrique. 
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Esta intervenção - provavelmente, o mais ambicioso projecto nacional de requalificação 

urbana e ambiental de que há memória - não poderia deixar de gerar uma dinâmica de 

transformação em toda a frente ribeirinha oriental da cidade, nomeadamente no território 

com o qual confina a Sul. Os projectos imobiliários que mais recentemente vêm a ser 

desenhados para esta, e para a área da Matinha em particular, são sinais da 

necessidade de se avançar para a concretização dessa reconversão, o que deve ser feito 

através da realização de um Plano de Pormenor que consolide as linhas de rumo 

manifestadas pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), rompendo com o isolamento 

desta área, tanto em relação à frente de rio, como em relação à área a Sul, à malha 

situada a poente da via férrea e ao Parque das Nações.  

 

2.3 Questões estratégicas 

No Quadro I  apresentam-se, de forma resumida, os vectores estratégicos para a área de 

intervenção do Plano de Pormenor. 

Quadro I – Vectores estratégicos para a área de int ervenção do Plano de Pormenor 

Vectores 
Estratégicos Descrição 

Reabilitação das funções-
chave 

(ambientais, económicas, 
sociais e culturais) do solo 

Severamente afectado pelos processos industriais poluentes do 
passado recente, através de uma descontaminação que garanta a 
sua devolução ao uso urbano em condições seguras para a saúde 
pública e para o ambiente. 

Reordenamento da 
frente ribeirinha 

Promoção de 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. 

Reforço da 
estrutura ecológica 

Criação de uma estrutura contínua, articulada com o Plano Verde, 
que maximize as zonas de transição terra/água, possibilite o 
funcionamento dos sistemas de drenagem do ar e da água, em 
consonância com os ciclos da maré. 

Criação de 
novos espaços públicos 

De qualidade que deverão tirar partido da proximidade à frente de 
rio, designadamente reforçando os enfiamentos visuais da Cidade 
sobre o Estuário, viabilizando a via ciclável ribeirinha em articulação 
com a criação de um corredor verde de mediação entre a plataforma 
portuária e a Cidade, com zonas de recreio, lazer e desporto, 
articulados com a requalificação e valorização dos espaços públicos 
existentes. 

Reforço da 
mobilidade 

Baseada em transportes colectivos em detrimento do transporte 
individual motorizado, com a criação do transporte ferroviário ligeiro 
(eléctrico moderno) em articulação com a rede de transporte público 
existente e o estabelecimento de infra-estruturas de suporte aos 
modos de transportes leves (rede ciclável) e a valorização dos 
circuitos a pé. 
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2.4 Conteúdo do Plano  

Um dos objectivos fundamentais do Plano é articular a nova malha urbana com a 

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

área de desenvolvimento de Braço de Prata, a Sul, e o Parque das Nações, a Norte.  

 

2.4.1 Estrutura Urbana 

Caracteriza-se pela orientação dos eixos viários e dos edifícios e pelos elementos 

fundamentais da estrutura ecológica e de valorização ambiental (Figura 3 ).  

 
Figura 3 – Estrutura urbana 

Os eixos viários principais são: 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); e 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 do espaço público são: um Parque 

Urbano perpendicular ao Tejo que manterá e enquadrará 3 dos 4 gasómetros existentes, 



 
 RELATÓRIO AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR DA MATINHA - RESUMO NÃO TÉCNICO 

Página 8 de 25 

ocupando todo o espaço até à frente rio; e um Passeio Ribeirinho que prolongará para 

Sul o espaço público de referência do Parque das Nações. 

A Avenida será a “espinha dorsal” desta área urbana. Terá um perfil de 2+2 faixas, 

transportes públicos e comércio ao nível do R/C, estacionamento público no subsolo e 

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. 

A Rua B, também com um perfil de 2+2 faixas – na direcção da Av. EUA – 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, implantação (perpendicular ao rio) e pendente 

(cerca de 5%), terá uma relação com o rio como nenhum outro espaço verde em Lisboa. 

O Passeio Ribeirinho, fora da área de intervenção, beneficiará da existência dos 

pavilhões da Administração do Porto de Lisboa que poderão ser reconvertidos para 

funções de lazer, trazendo animação diurna e nocturna. 

 

2.4.2 Ocupação do território e distribuição de funções 

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

foi dividida em 7 zonas identificadas na Figura 4  e descritas de no Quadro II . 
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Figura 4 – Ocupação do território e distribuição de  funções  

 

Quadro II – Ocupação do Território e distribuição d e funções  

Zonas Descrição 

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. 

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 terá o acesso livre 

C Estrutura edificada de orientação Norte/Sul, constituída por embasamento de altura 
variável (2 - 3 pisos) para serviços e 7 torres de 16 pisos, para habitação 

D Lote destinado à futura Catedral de Lisboa 

E 
Gasómetros – os dois mais a poente serão ocupados com edifícios destinados a hotel, de 
planta circular, descentrada da estrutura dos gasómetros e com a cércea limitada pela sua 
altura; o terceiro destina-se à instalação de um equipamento colectivo. 

F Zona de equipamentos colectivos que se prevê venha a incluir uma Escola Básica 
Integrada, um ATL, um Jardim-de-infância e uma Creche 

G 
(Fora da área de intervenção, sob jurisdição da APL): Destinar-se-ão a serviços e lazer, 
sugere-se o aproveitamento de parte dos pavilhões existentes, a demolição daqueles que 
obstruem o novo sistema de vistas e a construção de outros com volumetria semelhante.  
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2.4.3 Circulação e estacionamento público 

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

perpendicular, no seu troço de ligação à Av. EUA constituirão a rede primária para 

ligação à cidade. As restantes vias servirão a nova zona urbana (Figura 5 ).  

A solução viária apresentada no Plano 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.  

O estacionamento público contará com 907 lugares à superfície e 300 lugares em 

estacionamento subterrâneo, no total de 1207 lugares. 

 
Figura 5 – Circulação e estacionamento público  

Propõe-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, com 

ligações à Baixa e à Gare do Oriente (conexões com comboio, metro e autocarro). As 

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

ser avaliados com a concessionária dos transportes rodoviários urbanos. 
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2.4.4 Estrutura Ecológica Urbana 

Visa estabelecer a unificação formal e funcional de todo o espaço e dele com a cidade e 

o rio, garantindo a continuidade com a estrutura ecológica urbana que se estende para 

Norte, Sul e Poente. É constituída pelos sistemas identificados na Figura 6  e descritos no 

Quadro III . 

 
Figura 6 – Estrutura ecológica urbana  

 

Quadro III – Descrição dos sistemas da Estrutura Ec ológica Urbana 

Sistema Descrição 

A 
Sistema Parque 

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

B 
Sistema Jardins 

 

Os jardins são espaços de utilização de proximidade. 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. 

C 
Sistema de arborização 

viária 

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 e para o aumento da humidade relativa. 
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3. Factores Ambientais Relevantes e Factores Crític os de Decisão 

O PP da Matinha foi concebido para agir sobre uma realidade concreta, plasmada no 

terreno. A caracterização dessa “situação de referência” foi efectuada através da análise 

dos factores ambientais susceptíveis de serem afectados pela aplicação do Plano (e 

susceptíveis de o afectarem), dos respectivos descritores e dos aspectos relevantes para 

o objecto de avaliação. 

A análise dos Factores Ambientais e das Questões Estratégicas, conduziu a considerar 

como Factores Críticos de Decisão para Avaliação Ambiental do Plano os que se 

apresentam no Quadro IV . 

Quadro IV – Factores Ambientais / Descritores e Fac tores Críticos de Decisão 

Factores Ambientais / Descritores Factores Críticos de Decisão 

F
ís

ic
os

 

Geologia 
Solos 
Água 

Riscos Naturais e Tecnológicos 
associados aos factores físicos 
(geologia-solo-água) 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 
A

m
bi

en
te

 Clima urbano 
Ar 

Ruído 
Resíduos 

Ecologia Urbana e Paisagem 

Clima Urbano e Qualidade do Ar 
(riscos para a saúde pública) 
 
Estrutura ecológica urbana 

S
oc

ia
is

 e
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Tecido urbano e funcionamento do território 
Património 

Sistema Social e Económico 

Tecido urbano (mobilidade e 
requalificação urbana) 
 
Desenvolvimento humano e 
competitividade 

 

Em seguida serão referidos os aspectos mais relevantes referentes aos factores 

ambientais e seus descritores que correspondem aos Factores Críticos de Decisão acima 

identificados. 
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3.1 Riscos naturais e tecnológicos (associados a ge ologia/solos/água) 

3.1.1 Geologia 

Em termos geológicos os terrenos da Matinha são formados, a poente, por formações  

sedimentares consolidadas essencialmente arenosas e, a nascente, por depósitos 

aluvionares compostos por lodos e areias pouco compactas, no prolongamento dos 

materiais que formam o leito do Tejo.  

O limite entre as formações de cobertura e do substrato correspondem, no local, ao limite 

da zona de maior risco sísmico, que determina condicionamentos de natureza técnica a 

observar na elaboração dos projectos e na execução das correspondentes obras. 

 

3.1.2 Solos 

Ao longo do século XX os solos da Matinha serviram de suporte a uma ocupação urbana 

heterogénea, com habitação e indústria pesada – INDEP e Gás de Portugal – e 

armazéns. Concretamente, na área de intervenção do Plano ocorreu a produção de gás, 

desde 1944, até 1999, altura de cessação da actividade. Subsidiariamente foi produzido 

amónio. Numa outra parcela, arrendada à GALP, produziu-se anidrido ftálico desde 1983 

até 1999, a partir da energia gerada com a produção de gás. 

Das matérias-primas utilizadas nas actividades desenvolvidas, bem como dos respectivos 

produtos, resultaram contaminações identificadas por campanhas de investigação 

conduzidas em 2002, 2006 e 2008 nos terrenos da Lisboagás e da APL (que 

correspondem a cerca de 19,5 ha da área de intervenção) em concentrações acima dos 

valores de referência das normas de Ontário para uso residencial: 

No Quadro V  e Figura 7  identificam-se os locais onde foi possível observar 

contaminação severa em compostos orgânicos, nomeadamente óleos minerais pesados 

e gasolinas (TPH), pontualmente ftalatos e, em alguns locais, o Pb e o Zn. 

O volume de solos contaminados estimado para o nível A é de cerca de 35 200 m3 e para 

o nível B dos terrenos é de cerca de 3 500m3.  
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Quadro V – Locais observados com contaminação nos s olos 

Zona Tipo de contaminação observada 

Nível A (até 1,5m de profundidade)  

Zona da APL óleos minerais pesados (cadeia de TPH’s C16-C40) e leves (cadeias 
de TPH’s C10-C16), acompanhados de ftalatos e, pontualmente, Pb; 

Junto aos gasómetros 2 e 3 óleos leves e benzopireno; 

A Norte, numa antiga área de 
tanques e tratamento dos óleos 

associados à ocorrência de óleos minerais pesados e leves, ocorre 
pontualmente o Pb e o Zn; 

Plataforma de cotas mais 
elevadas do terreno 

observa-se a ocorrência de Pb, que se presume ter origem num antigo 
depósito de sucata aí existente; 

Plataforma do gasómetro 4 até cerca de 85cm de profundidade, encontra-se um material de 
enchimento com concentrações elevadas de As, Sb e de Pb 

Nível B (entre 1,5m e 4.5m de profundidade)  

Antiga zona de tanques e 
tratamento de óleos 

Óleos minerais pesados (TPH C16-C40) e leves (TPH C10-C16), com 
uma espessura não superior a 1m. 

Na zona de depósitos de nafta e 
fuel 

ocorre ftalatos e hidrocarbonetos voláteis e gasolinas (TPH C6-C16), 
numa espessura de cerca de 3m 

  
 

  
Figura 7 – Identificação das área contaminadas 

(até 1,5 m de profundidade, à esquerda; e de 1,5 a 4,5m de profundidade, à direita) 
Fonte: EGIAMB (2008) 
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3.1.3 Água 

A área de intervenção do Plano situa-se junto ao Estuário do Tejo, um dos maiores da 

Europa ocidental, com grande relevância em termos económicos sociais e ambientais.  

Por sua vez, e por se encontrar na Zona Ribeirinha, a área de intervenção do Plano 

apresenta alguma susceptibilidade ao risco de inundações, embora os locais mais 

inundados se registem a Sul de Xabregas. 

 

3.2 Clima Urbano e Qualidade do Ar (riscos para a s aúde pública) 

Em termos de clima urbano a área de intervenção do Plano encontra-se numa zona de 

penetração das brisas do Oceano e do estuário, cuja circulação na cidade geralmente 

contribui para o aumento do conforto térmico dos seus habitantes. 

Quanto à qualidade do ar, o poluente mais problemático deverá ser, como para a restante 

área da cidade de Lisboa, as partículas em suspensão (PM10), podendo ocorrer 

excedências ao limite anual nas áreas mais próximas das vias de tráfego e para o limite 

diário de uma forma mais generalizada. 

 

3.3 Ecologia e Paisagem. Estrutura Ecológica Urbana  

O estuário do Tejo é um dos maiores estuários da Europa e é a maior zona húmida de 

Portugal, com uma localização privilegiada para a ocorrência de diversas espécies de 

aves migratórias. A Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) integra a lista de sítios 

da Rede Natura 2000.  

A área de intervenção do Plano encontra-se a cerca de 2 km a jusante do limite da 

RNET, não se encontra abrangida por zonas de especial importância ambiental. 

A área de intervenção do Plano apresenta alguma diversidade ecológica e paisagística, 

conferida pela convergência de zonas de contacto água/terra, sistemas estuarino e 

fluviais, zonas planas de aterro e áreas elevadas que correspondem às antigas margens 
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do Tejo, e, mais para o interior, alternâncias de áreas côncavas e áreas convexas de vale 

e cumeada. 

 

3.4 Tecido urbano (mobilidade e requalificação urba na) 

A zona oriental da cidade desenvolveu-se em torno da “linha do Norte” - um eixo de 

extrema importância, quer para o transporte de passageiros (ligação às redes suburbana 

e nacional), quer de mercadorias, dada a proximidade ao porto. Não obstante, esta 

infraestrutura ferroviária constitui, em termos físicos, uma barreira entre a malha interior 

da cidade e o eixo ribeirinho, condicionando as ligações entre estes territórios. 

Actualmente, toda esta vasta área, que se estende entre o Braço de Prata e a Matinha 

apresenta um tecido urbano desqualificado e desarticulado com a envolvente, 

desaproveitando a proximidade ao rio, sendo fundamental a sua regeneração económica 

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

Contudo, em termos de oportunidades, apresenta um potencial de renovação muito 

elevado, não só pela desactivação de antigas instalações fabris, como devido à ligação 

ao estuário, pela desactivação progressiva das actividades portuárias e conectividade 

com o Parque das Nações. 

 

3.5 Desenvolvimento humano e competitividade (popul ação, equipamento e 

emprego) 

A área de intervenção do Plano, 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. O escasso uso residencial limita-se praticamente 

à parte setentrional da rua do Vale Formoso de Baixo. 

A regeneração económica e social e no restabelecimento da coesão territorial da zona 

oriental da Cidade dependem do incremento das actividades económicas, com a criação 

de emprego e a instalação de novos equipamentos sociais e culturais. 
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4. Evolução provável caso não se efective o Plano ( “cenário zero”) 

Como já foi atrás referido, a área de intervenção do Plano - marcada por uma forte 

industrialização durante o período do Estado Novo com a instalação da fábrica de gás e o 

desenvolvimento do sector da petroquímica – viu desenhar-se no último quartel do século 

XX o fim deste ciclo, traduzindo-se numa desqualificação urbanística e funcional 

generalizada, onde construções industriais obsoletas e terrenos expectantes, coexistem 

com núcleos habitacionais degradados.  

Actualmente, esta vasta área 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. 

Em consequência das demolições realizadas em 2006, quase toda a área a Norte 

apresenta-se praticamente livre de construções à excepção das estruturas metálicas 

associadas aos 4 gasómetros e da área da APL. Os terrenos encontram-se, em muitas 

zonas, cobertos por resíduos da demolição que foram, em grande parte, objecto de 

operações de segregação e britagem visando a sua reciclagem, tendo o produto desse 

processamento sido deixado no local para aplicação posterior em obra (Figura 8  e 

Figura 9 ). 

  
Figura 8 – Vistas para sul (à esquerda) e para nort e (à direita), tiradas respectivamente do 

extremo nordeste da área de estudo e do limite nort e da parcela da APL 
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Figura 9 – Vista panorâmica para nascente tirada do  topo da escarpa 

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 um qualquer retorno financeiro. 

Deste modo pode concluir-se que a evolução provável da área de intervenção do Plano 

na ausência da sua efectivação consistiria em prolongar a agonia de um tecido urbano 

desqualificado e desarticulado com a envolvente, adiando a sua regeneração económica 

e social, fundamental para o restabelecimento da coesão territorial da zona oriental de 

Lisboa. 
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5. Efeitos ambientais decorrentes da aplicação do P lano  

Como se pode concluir pela análise da matriz de síntese, que tem como objectivo 

classificar os efeitos nos diversos factores/descritores que caracterizam o ambiente na 

área de aplicação do Plano (Quadro VI ), a generalidade dos efeitos é de sentido positivo, 

com duração variável consoante os descritores, genericamente com elevado grau de 

probabilidade de ocorrência e quase sempre significativos a muito significativos. 

Apenas os efeitos no descritor Geologia mereceram a classificação de negativos, mas de 

curta duração e pouca significância. 

Quadro VI – Matriz de síntese 

Factores 
Ambientais Descritores Sentido Duração Probabilidade Significância 

Geologia - Tcp P pS 

Solos + P/lp C mS 

F
ís

ic
os

 

Água + P/lp mP S 

Clima urbano/Ar + P/lp mP S 

Ruído + Tm-lp P pS 

Resíduos + Tcp C S 

Q
ua

lid
ad

e 
do

  
A

m
bi

en
te

 

Ecologia e Paisagem + Tm-lp mP S 

Tecido urbano e 
funcionamento do território + P/lp C mS 

Património + P/lp C S 

S
oc

ia
is

 e
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Sistema Social e 
Económico + P/lp C mS 

Classificação: 

Sentido – Positivo (+) ou Negativo (-) 

Duração – Permanente (P) ou Temporário (T), de curto (cp), médio (mp) e longo prazo (lp); 

Probabilidade de ocorrência – Certo (C), muito provável (mP), provável (P), improvável (iP) e incerto (I); 

Significância – Muito significativo (mS); significativo (S); pouco significativo (pS). 
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5.1 Efeitos cumulativos secundários e sinergéticos 

A aplicação do Plano irá gerar um conjunto de efeitos cumulativos secundários e 

sinergéticos positivos que se estenderão muito para além dos cerca de 30 ha da sua área 

de intervenção. 

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. 

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. 

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. 

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 claros para o sistema ecológico e a biodiversidade, a requalificação da 

paisagem e a melhoria do clima urbano. 

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. 
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No Quadro VII  apresenta-se, em síntese, os efeitos cumulativos secundários e 

sinergéticos esperados da aplicação do Plano na área de intervenção, sejam os directos 

sejam indirectos, resultantes da interacção entre os factores ambientais relevantes. 

Quadro VII – Efeitos cumulativos secundários e sine rgéticos 

Efeitos cumulativos 
secundários e sinergéticos Acção no âmbito da 

aplicação do Plano 
Directos Indirectos 

Possibilita uso seguro do território para 
habitação, comércio e serviços Descontaminação dos 

terrenos 
Melhoria da qualidade 

do solo Melhoria da qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas e do ecossistema 

Implementação da área 
urbanística habitacional 

Requalificação do 
tecido urbano 

Inversão da taxa de perda demográfica e da 
população em idade escolar 
Requalificação em equipamentos sociais 
(escolares, religiosos, culturais e outros) 
Incremento de actividades económicas e do 
emprego  
Protecção do Património 

Implementação da 
Estrutura Ecológica Urbana 

na área do Plano 

Contributo  para a 
concretização da 

Estrutura Ecológica 
Municipal/Plano Verde 

Melhoria da qualidade do solo (incremento da 
capacidade de infiltração e retenção) e das 
águas superficiais e subterrâneas 
Melhoria  do sistema ecológico e da 
biodiversidade 
Requalificação da Paisagem 
Melhoria do clima urbano 

Reordenamento da 
circulação viária, redução 

do tráfego  rodoviário, 
incentivo ao colectivo e 

individual não motorizado 

Melhoria da 
mobilidade, 

acessibilidade e 
qualidade do tecido 

urbano 

Melhoria da qualidade do ar 
Cumprimento dos níveis de protecção do 
ambiente sonoro 
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6. Medidas de Minimização 

São propostas medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar 

quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano. 

Como referido apenas relativamente aos factores ambientais de natureza geológica se 

prevêem impactes negativos, ainda que temporários, de curto prazo e pouco 

significativos decorrentes da aplicação do Plano.  

Apresentam-se ainda medidas e recomendações que podem potenciar os efeitos 

positivos que resultam da implementação do Plano. 

 

Modelação de terrenos 

As operações de modelação de terrenos devem ser sempre minimizadas no que respeita 

a volumes de aterro e escavação, procurando respeitar a modelação natural e 

estabelecer uma relação com as cotas da envolvente directa (Quadro VIII ). 

 

Quadro VIII – Medidas de Minimização: Modelação de Terrenos 
Medidas de minimização 

Nas operações de escavação devem ser privilegiados os meios mecânicos que não introduzam 
perturbação excessiva quer do ponto de vista ambiental, quer na estabilidade geomecânica do 
maciço. 

Todas as terras resultantes das escavações que possuam características geotécnicas 
adequadas e estejam isentas de substâncias perigosas deverão ser incorporadas nos aterros a 
realizar no contexto das obras do empreendimento. 

As terras resultantes das escavações sem características geotécnicas adequadas deverão ter 
um destino final adequado em aterro de inertes, licenciado para o efeito, cuja localização deverá 
ser tida em conta de forma a minimizar o impacte na rede viária. 
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As terras resultantes das escavações que não estejam isentas de substâncias perigosas 
deverão ser objecto de tratamento de acordo com o projecto de descontaminação a 
implementar para a área de intervenção do Plano 

A modelação de taludes deve assegurar todas as normas estipuladas no que respeita a 
inclinações, tendo em atenção, os requisitos necessários ao adequado escoamento superficial 
das águas pluviais e as condições e características de estabilidade dos solos. 

Os taludes deverão ter uma inclinação não superior a um para três. As soluções técnicas a 
adoptar devem garantir a sua estabilidade e permitir o seu revestimento com vegetação de 
sequeiro T

al
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Eventuais fenómenos de instabilização de taludes de escavação e de aterro devem ser 
prevenidos conjugando uma adequada inclinação do talude com o revestimento vegetal tendo 
em vista combater a erosão, associado a drenagem superficial e subterrânea. 

Considera-se que só um conveniente estudo geotécnico poderá estabelecer as medidas 

adequadas para prevenir as situações que se enquadram no panorama atrás descrito. 
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Interferência com águas subterrâneas e prevenção da contaminação de solos 

Dado que algumas construções irão exigir profundidades de escavação da ordem da 

dezena de metros, parece evidente que não será possível evitar a interferência com 

águas subterrâneas, designadamente as que se encontram instaladas nas formações 

não consolidadas (aluviões e aterros) (Quadro IX ). 

 

Quadro IX – Medidas de Minimização: Interferência c om águas subterrâneas e prevenção da 
contaminação de solos 
Medidas de minimização  

Na eventualidade de se produzirem rebaixamentos importantes e em face das deficientes 
características geotécnicas dos terrenos de aluvião admite-se que seja necessário implementar 
soluções e técnicas construtivas que impeçam a propagação dos efeitos dos assentamentos e 
eventual rotura para áreas vizinhas. 

É de recear que o afluxo de águas subterrâneas seja, em certos locais, muito intenso, dificultando 
as condições de avanço das obras. Estas áreas devem ser sujeitas a estudos hidrogeológicos 
que indiquem a viabilidade de construção das caves de modo a interferir o menos possível com a 
rede de escoamento subterrâneo das águas.  

A monitorização antes do início de obra com a instalação de piezómetros permitirá antecipar a 
evolução do nível freático. Nos casos em que se preveja a intersecção do nível freático deverá 
adoptar-se, na fase anterior à obra, modelos hidráulicos que permitam a determinação da 
distribuição das pressões e velocidades da água nas diversas situações climáticas (Inverno, 
Verão, etc…). 

No caso de se prever um afluxo significativo de água à escavação deve ser instalado um sistema 
de rebaixamento antes do início dos trabalhos. 

Tendo em vista a monitorização do nível freático durante a vida útil da obra, os piezómetros 
devem continuar em observação permanente.  
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A monitorização deve incluir a observação dos parâmetros relativos à qualidade da água, tendo 
em vista a detecção de fugas ou derrames acidentais de substâncias perigosas 

Para que seja evitada a contaminação dos solos, nomeadamente por derrames de óleos, actuar-
se-á de modo a garantir que são tomadas todas as medidas necessárias para a prevenção 
desses mesmos derrames, nomeadamente através da manipulação e manutenção cuidadosa de 
instalações e equipamentos.  
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Serão accionados todos os mecanismos que permitam evitar e/ou minimizar a contaminação dos 
solos, nomeadamente através da aplicação de produtos absorventes e acondicionamento em 
contentores apropriados tendo em vista o transporte para aterro licenciado para o efeito. 

 

Prevenção de inundações, poluição e uso eficiente da água  

Toda a margem ribeirinha do Tejo é uma zona susceptível a inundações, especialmente 

quando os caudais das grandes chuvadas atingem a cota da preia-mar. O controlo de 

águas pluviais pode ser efectuado mediante soluções técnicas a implementar a montante 

do sistema de colectores, de forma a interferir ao nível da bacia de drenagem, melhorar a 

infiltração das águas pluviais e reduzir a sua afluência aos sistemas de colectores. 
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No Quadro X  apresentam-se algumas medidas de minimização a considerar, quer ao 

nível da prevenção de inundações, mas também do controlo da poluição  e do uso 

eficiente da água. 

 

Quadro X – Medidas de Minimização: Prevenção de inu ndações, controlo da poluição e uso 
eficiente da água 

Medidas de Minimização 

Realização de estudos que avaliem a necessidade de se elevar a altura do aterro marginal ou efectuar o 
seu reforço, na perspectiva da subida das águas do estuário. 

O controlo de águas pluviais pode ser efectuado mediante soluções técnicas a implementar a montante 
do sistema de colectores, de forma a interferir ao nível da bacia de drenagem, melhorar a infiltração das 
águas pluviais e reduzir a sua afluência aos sistemas de colectores. Constituem exemplos de soluções 
de controlo na origem: poços absorventes, trincheiras e bacias de infiltração, filtros de areia enterrados, 
reservatórios ou bacias de retenção e sistemas de pavimentos porosos. 

Na área de intervenção do Plano está prevista a recolha, drenagem e subsequente infiltração ou 
retenção de águas pluviais, a qual deverá ser dimensionada em função das características do local de 
modo a permitir a recolha e infiltração ou retenção de um volume de água que corresponda a uma 
precipitação de projecto de um período de retorno inferior a um ano (tipicamente 100 m3/ha/dia), 
calculado com base na totalidade da área impermeável. 

Nas situações que ultrapassem as condições indicadas, deverá ser assegurada a drenagem das águas 
pluviais recolhidas para a rede municipal de drenagem de águas pluviais. 

As águas provenientes de superfícies susceptíveis de acumular poluentes, designadamente arruamentos 
e estacionamentos, não deverão ser recolhidas se o sistema não contemplar a remoção prévia destes 
poluentes. 

A recolha e infiltração das águas pluviais deverão ser realizadas de modo a evitar: (i) a erosão dos solos 
e pavimentos; (ii) o alagamento de terrenos; (iii) os danos em infra-estruturas enterradas preexistentes 
ou a construir. 

O sistema de pavimentos a utilizar nas áreas exteriores e o sistema de rega das áreas verdes deverão 
adoptar soluções técnicas que possibilitem a infiltração da água no subsolo, promovendo o reduzido 
consumo e a gestão eficiente da água. 

As entradas para garagens deverão localizar-se em zonas que não permitam a acumulação de águas, 
para evitar situações de inundação. Deverá equacionar-se a instalação de mecanismos de contenção de 
águas, do tipo comporta, a colocar em edifícios e em acessos ás garagens. 

Recomenda-se a implementação de reciclagem das águas cinzentas para reutilização em usos não 
potáveis nas áreas comuns do edifício, designadamente áreas verdes. O excedente deverá ser colocado 
à disposição da CML, para a lavagem de ruas e na rega de espaços verdes. 
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7. Conclusões 

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. 

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 um qualquer retorno financeiro. 

Deste modo pode concluir-se que a evolução provável da área de intervenção do Plano 

na ausência da sua efectivação consistiria em prolongar a agonia de um tecido urbano 

desqualificado e desarticulado com a envolvente, adiando a sua regeneração económica 

e social, fundamental para o restabelecimento da coesão territorial da zona oriental de 

Lisboa. 

A generalidade dos efeitos nos diversos factores/descritores que caracterizam o ambiente 

na área de aplicação do Plano é de sentido positivo, com duração variável consoante os 

descritores, genericamente com elevado grau de probabilidade de ocorrência e quase 

sempre significativos a muito significativos. Apenas os efeitos no descritor Geologia 

mereceram a classificação de negativos, mas de curta duração e pouca significância. 

Ao se pretender efectuar o redesenvolvimento de terrenos ambientalmente degradados 

tendo em vista a instalação de um empreendimento de características habitacionais, a 

remediação dos terrenos, para além de efectuar o tratamento da contaminação, irá ter 

como objectivo específico, assegurar as condições ambientais necessárias para a 

realização do empreendimento, garantindo a redução do risco no receptor (humanos e 

ecossistema). 
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