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:01 Lisboa antes da EXPO´98

> Área metropolitana | 18 municípios | 2.935 km2 | 2.661.850 habitantes  

Grande Lisboa – a oportunidade:01
> Cidade de Lisboa | 84,8 km2 | 546.657 habitantes (2001)

> Periferia e centralidade |  localização periférica em relação à Europa | | ç p ç p |
localização central na perspetiva do Atlântico



:01 Lisboa antes da EXPO´98

Anos 90 | assimetria territorial da zona ribeirinha 

Grande Lisboa – a oportunidade:01
Zona Ocidental

> Área dotada de equipamentos culturais, > Isolamento e segregação

Zona Oriental

q p ,
de lazer e outros 

> Área qualificada

so a e to e seg egação

> Afastamento da cidade do rio

>“Bro nfield”>“Brownfield”



:01 Lisboa antes da EXPO´98:01 EXPO`98 | renovação da frente ribeirinha oriental de Lisboa 

Zona oriental (1993) | degradada, obsoleta e poluída

> Pólo petrolífero

> Matadouro 

> Depósito Material de Guerra> Depósito Material de Guerra

> ETAR

> Estação compostagem

> Aterro sanitário

> Instalações portuárias

> Armazéns / indústrias diversas



:01 Modelos institucional e operacional
Regulamentação:01

Um novo modelo de intervenção territorial:

> Princípio base:  um território = uma entidade gestora

> Desafetação do domínio público do Estado dos bens sob jurisdição da Administração ç p j ç ç
do Porto de Lisboa (1993)

> Regime específico de ordenamento urbano para a Zona de Intervenção (1993)



:01 Modelos institucional e operacional
Financiamento:01
> princípio da autossustentabilidadep p

> dependência de “project finance” privado

> garantias do Estado Português> garantias do Estado Português



:01 Modelos institucional e operacional
Metodologia de operacionalização:01

Drivers

EstratégiaPrincípios Programação

Desenvolvimento Urbano

Gestão do projeto

P. P. 1Master Plan
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:02 Visão estratégica
Integração urbana e sustentabilidade:02
Ligações prioritárias

aeroporto

margem Sul

t d id dcentro da cidade



:02 Visão estratégica:02
Replanear a frente ribeirinha

Integração urbana e sustentabilidade

> Nova polarização urbana

> Valorização e singularidade do território

> Necessidade de um conceito urbano qualificador e diferenciador



:02 Visão estratégica:02
Reordenamento socioprodutivo

Integração urbana e sustentabilidade

> Multifuncionalidade

> Relevância económica, comercial lúdica Relevância económica, comercial lúdica

> Prevalência dos equipamentos culturais



:02 Visão estratégica:02
Escala metropolitana

Integração urbana e sustentabilidade

> sinergia com a envolvente 

> melhoria na qualidade de vida melhoria na qualidade de vida 

> mobilidade territorial
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:03 Planeamento urbano
Concurso internacional de ideias (1994):03



:03 Planeamento urbano
Instrumentos legais:03

> 9 de Outubro de 1993 - são atribuídas à PARQUE EXPO’98 SA as competências de> 9 de Outubro de 1993 - são atribuídas à PARQUE EXPO 98 SA as competências de 
planeamento e gestão do território

> 15 de Julho de 1994 - é aprovado o Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da 
EXPO’98EXPO’98 

> 31 de Dezembro de 1999 - é aprovada a Revisão do Plano de Urbanização da Zona de 
Intervenção da EXPO’98

PLANO DE URBANIZAÇÃO - UNIDADES OPERATIVAS



:03 Planeamento urbano
Acessibilidades:03
> Articulação com a rede viária local e reconfiguração dos ç g ç

eixos principais

> Estratégia integrada entre os vários meios de transporte 
públicopúblico



:03 Planeamento urbano
Planos de Pormenor (PP):03

PP 3     Arq  Troufa Real    Zona Sul    390 000m2

PP 2    Arq. Manuel Salgado / Risco . Recinto Expo . 610.000m2

PP 3     Arq. Troufa Real  .  Zona Sul  .  390.000m2

PP 1     Arq. Tomás Taveira  .  Zona Central  .  500.000m2

PP 4     Arq. Cabral de Melo / M. Almeida  .  Zona Norte  .  720.000m2 PP 5 Arq. Nuno Teotónio Pereira  110.000 m2 PP 6 Arq. Joao Nunes  . Zona Norte  . 1 170 .000m2 



:03 Planeamento urbano
Plano de Urbanização (revisão):03

Distribuição territorial Área de construção

Privado (residencial, comércio e serviços) 962.550 m2

I f t t b 573 750 2

Residencial 1.239.465 m2

S i 636 479 2Infraestruturas urbanas 573.750 m2

Público (espaços verdes e frente ribeirinha) 1.864.400 m2

Aquático/hídrico (doca e marina) 102.000 m2

Total 3 502 700 m2

Serviços 636.479 m2

Comércio 198.670 m2

Outros 419.127 m2

Total 2 493 741 m2Total 3.502.700 m2 Total 2.493.741 m2



:03 Planeamento urbano
Faseamento:03

1ª fase - 1998

2ª fase - 2010
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:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Espaço público | princípios

> A Doca dos Olivais como elemento estruturante

> A frente ribeirinha



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Espaço público | princípios

> Articulação entre a zona pedonal e a zona de transportes viários

> Espaço público urbano baseado no lazer



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Espaço público | princípios

Pavimentos de rua | mobiliário urbano | sinalização | quiosques | água 
como fonte de inspiração | arte pública



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Espaço público | princípios

Espaços verdes envolventes | espaços verdes equipados | parque urbano



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Infraestruturas inovadoras

> Galerias técnicas subterrâneas

> Telecomunicações em fibra óptica

> Sistema centralizado de aquecimento e arrefecimento

> Recolha centralizada de resíduos sólidos urbanos (RSU)

> Utilidades públicas



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Requalificação ambiental

> Descontaminação de solos

> Despoluição do rio Trancão

> Encerramento e selagem do Aterro Sanitário de Beirolas

>”Upgrade” (ex. tratamento terciário) da ETAR de Beirolas

> Reformulação da rede de drenagem pluvial e da rede de esgotos



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98:04 Fase EXPO (1993 – 1998)

Equipamentos âncora

> Pavilhão Atlântico

> Oceanário de Lisboa

> Pavilhão de Portugal           

> Teatro Camões

> Pavilhão do Conhecimento

> Torre Vasco da Gama

> Estação do Oriente



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Território multifuncional

área residencial área empresarialespaços verdes e de lazer equipamentos



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Área residenciais



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Equipamentos públicos – saúde e ensino 

> Colégio Parque das Nações

> Creches

> Escola BI/JI Vasco da Gama

> Escola Superior de Enfermagem

> Escola Superior de Tecnologia de 
Saúde

> Residência Universitária Eng. Duarte 
Pacheco 

> IPJ - Instituto Português da Juventude

> Colégios (Oriente, Pedro Arrupe, …)

> Hospital CUF Descobertas



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Equipamentos públicos – desporto 

> Pavilhão Atlântico

> Centro Náutico do Oceanário de Lisboa

> Ginásios/Health Clubs

>«Skate Park» Terreiro dos Radicais

> Clube de ténis

> Tejo Bike

> Campos de futebol

> Espaço público



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Comércio, restauração e hotelaria

Instalação de proeminentes marcas portuguesas e multinacionais: Centro Comercial 
Vasco da Gama, Hotel Tryp Oriente (****), Hotel Art's Vip Executive (****), Hotel Tivoli 
Tejo (****), Hotel Olissippo Oriente (****), Casino Lisboa, Cervejaria Portugália, H&M, j ( ), pp ( ), , j g , ,
Nike, Continente, Marlboro Classics, Timberland, Levi’s, Zara, Lacoste, Massimo
Dutti, Pierre Cardin, …



:04 EXPO`98 e Pós-EXPO´98
Fase Pós EXPO (1998-2007):04
Centro de negócios

Instalação de proeminentes empresas portuguesas e multinacionais: Adidas 
Portugal, EMI Music Portugal, EURO RSCG, Vodafone, Sony, IBM, SportTV, Grupo 
Amorim, SABIOL - Sociedade Agro-Biológica, Lexus, Seat, Mitsubishi, BMW, Ford, , g g , , , , , ,
Sonaecom, FIL - Feira Internacional de Lisboa
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:05 Fatores chave de sucesso e impactes
Conceito urbano inovador e versátil

> Conceito claro | nova centralidade

:05
> Escala metropolitana: equipamentos âncora | acessibilidades

> Escala local: multifuncionalidade | arquitetura singular | espaço | q g | p ç
público

> Modelo institucional

> Planeamento urbano | Desenho urbano | Licenciamento rápido 

> Infraestruturas inovadoras: recolha centralizada de resíduos sólidos> Infraestruturas inovadoras: recolha centralizada de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) | sistema de aquecimento e arrefecimento | galeria 
técnica 

> Requalificação ambiental 

> Marketing territorial



:05 Fatores chave de sucesso e impactes
Impactes económicos:05

2.300.000 m2

X 2 500 € / m2

Estado Português 25%

0.5 Biliões €

X 2.500 € / m2
Receita Fiscal para o 
Estado Português   
gerada pelo projeto

8X

União Europeia 10%

0.2 Biliões €

4.4 Biliões €
Terrenos
Projetos

Banca 65%

Turismo
Construção
Municípios

Projetos
Infraestruturas
Construção
Mediação

1.3 Biliões € Património

9.2 Biliões €

ç
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:06 Baixa Pombalina
Áreas de intervenção:06

Zona Poente Ribeira das Naus Zona CentralCampo das Cebolas
Doca da Marinha

Zona Nascente



:06 Baixa Pombalina

Zona Central

Áreas de intervenção:06
>  Espaço público do Terreiro do Paço

> Ligações (Ribeira das Naus / Av Infante D Henrique; Arsenal / Alfândega)>  Ligações (Ribeira das Naus / Av. Infante D. Henrique; Arsenal / Alfândega)

>  Consolidação das fundações do Torreão Poente e recuperação das fachadas 

>  Adaptação dos pisos térreos e torreões

>  Unidade hoteleira no edifício do MAI

>  Sistema de descarga



:06 Baixa Pombalina

Zona Poente

Áreas de intervenção:06
> Espaço público

Ribeira das Naus

> Espaço público

> Trabalhos fluviais 



:06 Baixa Pombalina

PRAÇA DO COMÉRCIO

Estudos urbanísticos:06
>  Alinhamento de perfil

>  Frente de passeiosp

FRENTE RIO

> Percurso pedonal e ciclável>  Percurso pedonal e ciclável

>  Constituição de “almofadas” que amorteçam o fluxo automóvel

>  Compatibilização dos diferentes meios de transporte



:06 Baixa Pombalina

RIBEIRA DAS NAUS

Estudos urbanísticos:06
>  Reinterpretação da Ribeira das Naus

>  Grande área de fruição públicaç p

>  Ligação com a Praça Município

> Percurso complementar>  Percurso complementar

>  Valorização da antiga doca

>  Sistema de vistas

>  Aproximação à “cidade antiga”

>  Equipamentos

>  Estacionamento / nós / estrangulamentos
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:07 Ajuda | Belém
Áreas de intervenção:07



:07 Ajuda | Belém
Áreas de intervenção:07
Cota Baixa

> Espaço público e infraestruturas

> Iluminação urbana e ambiental> Iluminação urbana e ambiental

> Mobiliário urbano e sinalética

> Sinalética virtual

> Parque de estacionamento público subterrâneo

> Passagem desnivelada rodoviária - Afonso de Albuquerque

> Passagem pedonal - Padrão dos Descobrimentos

Museu de Arte Popularp



:07 Ajuda | Belém
Áreas de intervenção:07
Cota Alta

> Espaço público e infraestruturas

> Jardim Tropical e Jardim do Palácio de Belém> Jardim Tropical e Jardim do Palácio de Belém

> Construção / adaptação de edifícios para a EPAE

> Remate poente do Palácio Nacional da Ajuda



:07 Ajuda | Belém
Museu dos Coches:07



:07 Ajuda | Belém

EQUIPAMENTOS

Estudos urbanísticos:07
> Novo Museu dos Coches

> Picadeiro Real

> Espaço para exibições equestres

> Palácio Nacional da Ajuda> Palácio Nacional da Ajuda
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:08 Arco Ribeirinho Sul
Território:08



:08 Arco Ribeirinho Sul
Contexto:08

Á>  Importante papel do Arco Ribeirinho Sul na estruturação da Área 
Metropolitana de Lisboa

> El d t i l d t d i t t té i ti d>  Elevado potencial do ponto de vista estratégico na perspetiva do 
Estado Português

> Importante papel no desenvolvimento dos concelhos de Almada> Importante papel no desenvolvimento dos concelhos de Almada, 
Seixal e Barreiro  – indústria naval, siderúrgica e química

> Grandes áreas industriais degradadas parcialmente desativadas> Grandes áreas industriais degradadas parcialmente desativadas
(939 ha) com condições para a instalação de atividades dinâmicas e 
inovadoras

>  Enquadramento no Estuário do Tejo favorável à criação 
de novas centralidades e referências no espaço urbano



:08 Arco Ribeirinho Sul
Orientações das Políticas de Ordenamento do Território:08

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT

>  reabilitação dos espaços industriais abandonados, nomeadamente 
através da concretização de projetos de referência internacional que 
valorizem as qualidades cénicas do Tejo e desenvolvam novas 
centralidades e referências no espaço urbano

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

á li li iã>  recentrar a área metropolitana e policentrar a região



:08 Arco Ribeirinho Sul:08 Oportunidade

> Novo Aeroporto de Lisboa

> Terceira Travessia do Tejo

> Plataforma Logística do Poceirão

A importância destas
infraestruturas na atração de 
investimentos para a reconversão dos 
três territórios



:08 Arco Ribeirinho Sul:08 Oportunidade

Localização do novo          

Aeroporto em Alcochete
Construção da ponte 

Chelas-Barreiro

Plataforma Logística 

do Poceirão

Confirmam a necessidade de implementação de medidas urgentesConfirmam a necessidade de implementação de medidas urgentes 
de coesão e reestruturação urbana do Arco Ribeirinho Sul 

em articulação com a revisão do PROT-AML



:08 Arco Ribeirinho Sul
Conceito:08
Requalificar e permitir um novo uso e uma nova vivência dos 
territórios da Margueira, Siderurgia Nacional e Quimiparque e 
l l i ã d Al d S i l B ialavancar a revalorização de Almada, Seixal e Barreiro, 

promovendo a capacidade de atração e retenção destas 
polarizações urbanas.



:08 Arco Ribeirinho Sul

> Geração de emprego qualificado através da diversificação da 

Objetivos estratégicos:08
ç p g q ç

estrutura produtiva local

> Coesão e reestruturação urbana, tendo como principal objetivo a 
integração e articulação destes territórios com a envolvente

> Reforço das condições de mobilidade/ acessibilidades

> Criação de equipamentos e serviços de referência à escala local e 
regional

> Incremento da qualidade ambiental, real e percecionada

> Valorização da imagem do território - ambiente, centralidade e ç g
modernidade – associada à defesa da identidade cultural



:08 Arco Ribeirinho Sul
Margueira:08

> 70 ha totalmente desocupados 
(incluindo ~15 ha de futuro aterro)

> Situação cadastral favorável
(antigos estaleiros da Lisnave)

> Novo pólo de desenvolvimento 
urbano multifuncional 
- “Cidade da Água”- Cidade da Água  

> Museu da indústria naval, complexo 
multiusos, marina de recreiomultiusos, marina de recreio



:08 Arco Ribeirinho Sul
Siderurgia Nacional:08

> 536 ha

> Situação cadastral diversa

> Passivo ambiental relevante

> Área Norte: 
nova área urbana multifuncional

> Área Central: 
consolidação da atividade
industrial

Á> Área Sul:
nova área empresarial

Ná ti d i> Náutica de recreio



:08 Arco Ribeirinho Sul

> 290 ha

:08 Quimiparque

> Passivo ambiental relevante

> Situação cadastral desfavorável> Situação cadastral desfavorável

> Área Nascente: reconversão/ das 
indústrias existentesindústrias existentes

> Área Central: reestruturação da 
área empresarialárea empresarial

> Área Poente: nova área urbana 
multifuncional

> Praça do Tejo, interface no 
Lavradio, náutica de recreio



:08 Arco Ribeirinho Sul
Acessibilidades e transportes:08

> Metro Sul do Tejo | Fases 2 e 3



:08 Arco Ribeirinho Sul:08 Acessibilidades e transportes

> Metro Sul do Tejo | Fases 2 e 3

> V i t à EN10/ EN11 2> Variante à EN10/ EN11-2 
e ponte Seixal-Barreiro



:09 Arco Ribeirinho Sul:09 Acessibilidades e transportes

> Metro Sul do Tejo | Fases 2 e 3

> V i t à EN10/ EN11 2> Variante à EN10/ EN11-2 
e ponte Seixal-Barreiro

> IC32 (CRIPS)> IC32 (CRIPS)



:09 Arco Ribeirinho Sul:09 Acessibilidades e transportes

> Metro Sul do Tejo | Fases 2 e 3

> V i t à EN10/ EN11 2> Variante à EN10/ EN11-2 
e ponte Seixal-Barreiro

> IC32 (CRIPS)> IC32 (CRIPS)

> Túnel do Brejo



:09 Arco Ribeirinho Sul:09 Acessibilidades e transportes

> Metro Sul do Tejo | Fases 2 e 3

> V i t à EN10/ EN11 2> Variante à EN10/ EN11-2 
e ponte Seixal-Barreiro

> IC32 (CRIPS)> IC32 (CRIPS)

> Túnel do Brejo

> Novo Interface intermodal 
do Lavradio



:09 Arco Ribeirinho Sul:09 Modelo 3D (Quimiparque)



:08 Arco Ribeirinho Sul
Intervenção da Parque EXPO:08

Coordenação técnica global e gestão integrada

> Definição e preparação de todas as atividades e necessidades específicas para 
a completa execução da operação (ex. planos, estudos, levantamentos, …) 

> Apoio na avaliação dos conceitos estratégicos subjacentes aos Planos 
Territoriais das três intervenções e eventual revisão

> Planeamento e controlo físico da operação

> Elaboração dos documentos da atividade da Sociedade ARS

> Coordenação global do projeto e do investimento

> Elaboração de Planos Estratégicos



:08 Arco Ribeirinho Sul
Intervenção da Parque EXPO:08

Coordenação técnica global e gestão integrada

> Coordenação das ações necessárias à disponibilização dos terrenos

> Elaboração de consultas e procedimentos concursais

> Gestão e controlo das atividades dos consultores, projetistas e outros , p j
intervenientes

> Montagem e acompanhamento dos projetos de financiamento e dos dossiês de 
candidatura a fundos comunitários

> Reporte periódico

> Assegurar, por conta da Sociedades ARS, a sua orgânica e funcionamento

> Gestão do arquivo e elaboração do relatório final do projeto Gestão do arquivo e elaboração do relatório final do projeto



linha referência Amarela


